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Ata da 113ª Sessão Não Deliberativa,  
em 18 de Julho de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Alvaro Dias, e da Sra. Heloísa Helena

(Inicia-se a sessão às 14 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Havendo número regimental, declaro aberta 
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidência convoca sessão especial a re-
alizar-se no próximo dia 18 de agosto, às 10 horas, 
destinada a homenagear a Maçonaria Brasileira, pelo 
transcurso do dia do Maçom, objeto do Requerimen-
to nº 275, de 2006, de autoria do Senador Mozarildo 
Cavalcanti e outros Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – AL) 
– A Presidêcnia comunica ao Plenário o recebimento da 
Mensagem nº 70, de 2006-CN (nº 551/2006, na origem), 
que encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do 
§ 2º do art. 38 da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 
2005, a relação das operações de crédito incluídas na lei 
orçamentária de 2006 pendentes de contratação. 

A mensagem vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 970, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 278, de 
2006 (nº 2.092 de 2005, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação Comunitária de Apoio Social 22 de 
Outubro a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Rincão, Estado 
de São Paulo.

Relator: Senador Aloizio Mercadante
Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
nº 278, de 2006 (nº 2.092, de 2005, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Apoio Social 22 de Ou-
tubro a executar serviço de radiodifusão comunitária 

na cidade de Rincão, Estado de São Paulo. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da constituição. Constata-se que o referi-
do projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 278, de 2006, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 278, de 2006, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Apoio Social 22 de Outubro a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Rincão, Estado 
de São Paulo, na forma do Projeto de Decreto Legis-
lativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2006.
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Relator: Senador Sibá Machado
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I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 311, de 2006 (nº 2.110, de 2006, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Ecoacre Rádio, Jornal e Televisão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Porto Walter, Estado do Acre. 
O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacio-
nal por meio de mensagem presidencial, nos termos 
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 

nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 311, de 2006, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Congres-
so Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo o 
instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 311, de 2006, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à Ecoacre 
Rádio, Jornal e Televisão  Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Porto Walter, Estado do Acre, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2006.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
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§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
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PARECER Nº 972,  DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 325, de 
2006 (nº 2.072/2005, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Fundação Cultural Aurora Do Povo 
– FUNCAP para executar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Aurora, Estado do Ceará.

Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes
Relator ad hoc: Senador Gilvan Borges

I – Relatório

Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, 
o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 325, de 2006 
(nº 2.072, de 2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cul-
tural Aurora Do Povo – FUNCAP para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com 
fins exclusivamente educativos, na cidade de Aurora, 
Estado do Ceará. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presiden-
cial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, incumbindo-lhe também pronunciar-
se sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa dessas proposições.

Devido à sua especificidade, os canais de ra-
diodifusão educativa são reservados à exploração da 
União, Estados e Municípios, universidades e funda-
ções constituídas no Brasil, com finalidade educativa, 
conforme preceitua o art. 14 do Decreto-lei nº 236, de 
28 de fevereiro de 1967, que complementou e modificou 
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu 
o Código Brasileiro de Telecomunicações.

Não se aplicam à radiodifusão educativa as exi-
gências da Resolução do Senado Federal nº 39, de 
1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para a 
apreciação dos atos de outorga e renovação de con-
cessão e permissão para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Congres-
so Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo o 
instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
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A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 325, de 2006, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à Fundação 
Cultural Aurora Do Povo – FUNCAP para executar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Au-
rora, Estado do Ceará, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 4de julho de 2006.
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§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de de-
cisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
... .........................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração  e a consolidação das 
leis, conforme determina o parágrafo úni-
co do art. 59 da Constituição Federal, e 
estabelece normas para a consolidação 
dos atos normativos que menciona.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de Tele-
comunicações.

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

DECRETO-LEI Nº 236,  
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Complementa e modifica a Lei nº  

4.117 (*), de 27 de agosto de 1962
... .........................................................................

Art 14. Somente poderão executar serviço de 
televisão educativa:

a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos 

Estatutos não contrariem o Código Brasileira de 
Telecomunicações.

§ 1º As universidades e fundações deverão, 
comprovadamente possuir recursos próprios para 
o empreendimento.

§ 2º A outorga de canais para a televisão 
educativa não dependerá da publicação do edital 
previsto do art. 34 do Código Brasileiro de Teleco-
municações.
..................................... .......................................

PARECER Nº 973, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 326, de 
2006 (nº 2.081/2005, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Cooperação 
e Desenvolvimento Cultural de Viçosa do 
Ceará a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Viçosa do Ceará, 
Estado do Ceará.

Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes
Relator ad hoc: Senador Gilvam Borges
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I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 326, de 2006 (nº 2.081, de 2005, na Câma-
ra dos Deputados), destinado a aprovar o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Cooperação 
e Desenvolvimento Cultural de Viçosa do Ceará a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Viçosa do Ceará, Estado do Ceará. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, informa que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer 
favorável de seu relator. Na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o 
projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encon-
tra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 

2.615, de 3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a 
objetar no tocante à sua constitucionalidade ma-
terial. Sob o aspecto de técnica legislativa, obser-
va-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 326, de 2006, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, 
de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 326, de 2006, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Cooperação e Desen-
volvimento Cultural de Viçosa do Ceará a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Viçosa do Ceará, Estado do Ceará, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câma-
ra dos Deputados.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

 
SEÇÃO II 

Das Atribuições do Congresso Nacional

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

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
... .........................................................................

XII –  apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
... .........................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato 
no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a Contar do rece-
bimento da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação, somente 
produzirá eleitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de de-
cisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
... .........................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e esta-
belece normas para a consolidação dos 
atos normativos que menciona.

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

LEI Nº  9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder concedente outorgar à 
entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de 
dez anos, permitida a renovação por igual perío-
do, se cumpridas as exigências desta lei e demais 
condições legais vigentes.(Redação dada pela Lei 
nº 10.597, de 41-12-2002)
... .........................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária.

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

 
PARECER Nº 974, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 327, de 
2006 (nº  2.085/2005, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga con-
cessão à Rádio Jericoacoara Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Jijoca de Je-
ricoacoara, Estado do Ceará.

Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes
Relator ad hoc: Senador Gilvam Borges
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I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 327, de 2006 (nº 2.085, de 2005, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Rádio Jericoacoara Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Jijoca de Jericoacoara, Estado do Cea-
rá. O ato foi submetido à apreciação do Congresso 
Nacional por meio de mensagem presidencial, nos 
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, informa que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer 
favorável de seu relator. Na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o 
projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, 
radiodifusão, televisão, outorga e renovação de 
concessão, permissão e autorização para serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas 
proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos 
do Poder Executivo que outorgam ou renovam con-
cessão, permissão ou autorização para que se exe-
cutem serviços de radiodifusão sonora e de sons 

e imagens, nos termos do art. 223 da Constituição 
Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pe-
las formalidades e pelos critérios estabelecidos 
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. 
Essa norma interna relaciona os elementos a se-
rem informados pela entidade pretendente e pelo 
Ministério das Comunicações que devem instruir 
o processo submetido à análise da Comissão de 
Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº  327, de 2006, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme precei-
tua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos ou 
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar 
no tocante à sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº  327, de 2006, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução nº  39, de 1992, do Senado Federal, 
e não havendo reparos quanto aos aspectos de 
constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
lativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga 
concessão à Rádio Jericoacoara Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Jijoca de Jericoacoara, Estado do Ceará, 
na forma do projeto de decreto legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2006. 
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

... .................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
... .................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
... .................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

... .................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
... .................................................................................

PARECER Nº 975, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 330, de 
2006 (nº 2.012/2005, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada ao Sistema Paranaense 
de Comunicação Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Londrina, Estado 
do Paraná.

Relator: Senador Flávio Arns
Relator ad hoc: Senador Marcos Guerra

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 

330, de 2006 (nº 2.012, de 2005, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a permissão outor-
gada ao Sistema Paranaense de Comunicação Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Londrina, Estado do Paraná. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Cons-
tituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comunica-
ções ao Presidente da República, documento que integra 
os autos, informa que a presente solicitação foi instruída 
em conformidade com a legislação aplicável, o que levou 
ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e autori-
zação para serviços de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens, devendo pronunciar-se também sobre a cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas 
proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta 
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios 
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado 
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a 
serem informados pela entidade pretendente e pelo Mi-
nistério das Comunicações que devem instruir o processo 
submetido à análise da Comissão de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 330, de 2006, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Congres-
so Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o ins-
trumento adequado, conforme preceitua o art. 213, II, do 
Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exa-
me, atende aos requisitos constitucionais formais relati-
vos à competência legislativa da União e às atribuições 
do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
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223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto 
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constituciona-
lidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação que 
acompanha o PDS nº 330, de 2006, não evidenciou vio-
lação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 

39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e 
de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que 
renova a permissão outorgada ao Sistema Paranaense de 
Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Londrina, 
Estado do Paraná, na forma do projeto de decreto legis-
lativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

... .................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
... .................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
... .................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ lº O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
... .................................................................................

PARECER Nº 976 , DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 331, de 
2006 (Nº 2.052/2005, na Câmara  dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza  a 
Associação para o Desenvolvimento Sus-
tentável de Ribeira – ADS Ribeira, a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Ribeira, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
nº 331, de 2006 (nº 2.052, de 2005, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a 
Associação para o Desenvolvimento Sustentável de 
Ribeira – ADS Ribeira, a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Ribeira, Estado de 
São Paulo. O ato foi submetido à apreciação do Con-
gresso Nacional por meio de mensagem presidencial, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 331, de 2006, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
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III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 331, de 2006, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que autoriza a Associação para o 

Desenvolvimento Sustentável de Ribeira – ADS Ri-

beira, a executar serviço de radiodifusão comunitária 

na cidade de Ribeira, Estado de São Paulo, na forma 

do projeto de decreto legislativo originário da Câmara 

dos Deputados.

Sala da Comissão,
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

............................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con-

gresso Nacional:
............................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
............................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

............................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima-
gens, observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, público a estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato 
no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do rece-
bimento da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no minímo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação, somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de de-
cisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de tele-
visão para as de televisão.
............................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção: a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 

art. 69 da Constituição Federal, e esta-
belece normas para a consolidação dos 
atos normativos que menciona.

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

LEI Nº 9.612 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-
gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do serviço de radiodifusão comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de 
dez anos, permitida a renovação por igual período, 
se cumpridas as exigências desta lei e demais dis-
posições legais vigentes.(Redação dada pela Lei 
nº 10.597 de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Aprova o Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária.

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

PARECER Nº 977, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 517, de 
2005 (nº 1.803/2005 na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação de Difusão Cultural e Comunitária 
Boas Novas de Ribeirão do Sul – SP a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Ribeirão do Sul, Estado de 
São Paulo.

Relator: Senador Aloizio Mercadante
Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

Chega a esta comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
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(PDS) nº 517, de 2005 (nº 1.803, de 2005, na Câ-
mara dos Deputados), destinado a aprovar o ato 
que autoriza a Associação de Difusão Cultural e 
Comunitária Boas Novas de Ribeirão do Sul – SP 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo. 
O ato foi submetido à apreciação do Congresso 
Nacional por meio de mensagem presidencial, nos 
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 
3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, informa que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer 
favorável de seu relator. Na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o 
projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encon-
tra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de 

fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 

2.615, de 3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a 
objetar no tocante à sua constitucionalidade ma-
terial. Sob o aspecto de técnica legislativa, obser-
va-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 2005, de 2005, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, 
de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 517, de 2005, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opi-
namos pela aprovação do ato que autoriza a As-
sociação de Difusão Cultural e Comunitária Boas 
Novas de Ribeirão do Sul – SP a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Ribeirão 
do Sul, Estado de São Paulo, na forma do proje-
to de decreto legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2006. 
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
... .........................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
... .........................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato 
no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do rece-
bimento da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de de-
cisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
... .........................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-
gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de 
dez anos, permitida a renovação por igual perío-
do, se cumpridas as exigências desta lei e demais 
disposições legais vigentes. (Redação dada pela 
Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
... .........................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e esta-
belece normas para a consolidação dos 
atos normativos que menciona.

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

PARECER Nº 978, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 522, de 
2005 (nº 1.605/2005, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Beneficente Cultural de Co-
municação Comunitária Solidariedade de 
Arealva a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Arealva, Estado 
de São Paulo.

Relator: Senador Aloizio Mercadante
Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma
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I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 522, de 2005 (nº 1.605, de 2005, na Câ-
mara dos Deputados), destinado a aprovar o ato 
que autoriza a Associação Beneficente Cultural de 
Comunicação Comunitária Solidariedade de Areal-
va a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Arealva, Estado de São Paulo. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, informa que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer 
favorável de seu relator. Na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o 
projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-

cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encon-
tra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 

2.615, de 3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Depu-

tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a 
objetar no tocante à sua constitucionalidade ma-
terial. Sob o aspecto de técnica legislativa, obser-
va-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 522, de 2005, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, 
de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 522, de 2005, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
Associação Beneficente Cultural de Comunicação 
Comunitária Solidariedade de Arealva a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Arealva, Estado de São Paulo, na forma do proje-
to de decreto legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO  
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
............................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
............................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato 
no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do rece-
bimento da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de de-
cisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
............................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária e dá outras providências.

............................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-

gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de 
dez anos, permitida a renovação por igual perío-
do, se cumpridas as exigências desta lei e demais 
disposições legais vigentes. (Redação dada pela 
Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
............................................................................

 
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária.

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

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e esta-
belece normas para a consolidação dos 
atos normativos que menciona.

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

PARECER Nº 979, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 532, 
de 2005 (nº 1.846/2005, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Amigos 
de Álvares Florence a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Álvares Florence, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Aloizio Mercadante
Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma
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I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 532, de 2005 (nº 1.846, de 2005, na Câ-
mara dos Deputados), destinado a aprovar o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Amigos de 
Álvares Florence a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Álvares Florence, Estado 
de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com 
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, informa que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer 
favorável de seu relator. Na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o 
projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-

cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encon-
tra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 

2.615, de 3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a 
objetar no tocante à sua constitucionalidade ma-
terial. Sob o aspecto de técnica legislativa, obser-
va-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº  95, de 26 
de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 532, de 2005, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, 
de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 532, de 2005, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opi-
namos pela aprovação do ato que autoriza a As-
sociação Comunitária Amigos de Álvares Florence 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Álvares Florence, Estado de São Paulo, 
na forma do projeto de decreto legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO  
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional
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Art. 49. É da competência exclusiva do Con-
gresso Nacional:
............................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
............................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima-
gens, observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato 
no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do rece-
bimento da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de de-
cisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
............................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-
gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de 
dez anos, permitida a renovação por igual perío-
do, se cumpridas as exigências desta lei e demais 
disposições legais vigentes. (Redação dada pela 
Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
............................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e esta-
belece normas para a consolidação dos 
atos normativos que menciona.

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

PARECER Nº 980, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 71, 
de 2006 (nº 1.701/2005, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Artística 
e Cultural de Ariranha a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Ariranha, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Aloizio Mercadante
Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma
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I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 71, de 2006 (nº 1.701, de 2005, na Câ-
mara dos Deputados), destinado a aprovar o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Artística e 
Cultural de Ariranha a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Ariranha, Estado 
de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com 
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, informa que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer 
favorável de seu relator. Na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o 
projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-

cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encon-
tra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 

2.615, de 3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a 
objetar no tocante à sua constitucionalidade ma-
terial. Sob o aspecto de técnica legislativa, obser-
va-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 71, de 2006, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, 
de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 71, de 2006, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opi-
namos pela aprovação do ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Artística e Cultural de Ariranha 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Ariranha, Estado de São Paulo, na for-
ma do projeto de decreto legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO  
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

Art. 49. É da competência exclusiva do Con-
gresso Nacional:
............................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
............................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima-
gens, observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato 
no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do rece-
bimento da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de de-
cisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
............................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-
gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
Lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de 
dez anos, permitida a renovação por igual período, 
se cumpridas as exigências desta Lei e demais dis-
posições legais vigentes. (Redação dada pela Lei 
nº 10.597, de 11-12-2002)
............................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e esta-
belece normas para a consolidação dos 
atos normativos que menciona.

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

PARECER Nº 981, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 153, 
de 2006 (nº 1.523/2004, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que au-
toriza a Associação Vida Nova Educa-
cional, Cultural e Comunicação Social à 
executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Americana, Estado 
São Paulo.

Relator: Senador Aloizio Mercadante
Relator ad hoc Senador Romeu Tuma
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I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislati-
vo (PDS) nº 153, de 2006 (nº 1.523, de 2004, na 
Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o 
ato que autoriza a Associação Vida Nova Educa-
cional, Cultural e Comunicação Social a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Americana, Estado São Paulo. O ato foi submetido 
à apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Cons-
tituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, informa que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer 
favorável de seu relator. Na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o 
projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-

cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encon-
tra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 

2.615, de 3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Depu-

tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a 
objetar no tocante à sua constitucionalidade ma-
terial. Sob o aspecto de técnica legislativa, obser-
va-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 153, de 2006, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, 
de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 153, de 2006, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
Associação Vida Nova Educacional, Cultural e Co-
municação Social a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Americana, Estado São 
Paulo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

Art. 49. É da competência exclusiva do Con-
gresso Nacional:
............................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
............................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima-
gens, observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato 
no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do rece-
bimento da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de de-
cisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
............................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-
gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
Lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de 
dez anos, permitida a renovação por igual período, 
se cumpridas as exigências desta Lei e demais dis-
posições legais vigentes. (Redação dada pela Lei 
nº 10.597, de 11-12-2002)
............................................................................

DECRETO Nº 2.616, DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Aprova o Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da constituição Federal, e esta-
belece normas para a consolidação dos 
atos normativos que menciona.

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

PARECER Nº 982, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 158, 
de 2006 (nº 1.781/2005, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que auto-
riza a Associação Portinari Comunitária 
de Cultura, Lazer e Comunicação de Bro-
dowski a executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Brodowski, 
Estado de São Paulo.

Relator: Senador Aloizio Mercadante
Relator ad hoc Senador Romeu Tuma
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I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 158, de 2006 (nº 1.781, de 2005, na Câ-
mara dos Deputados), destinado a aprovar o ato 
que autoriza a Associação Portinari Comunitária 
de Cultura, Lazer e Comunicação de Brodowski a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Brodowski, Estado de São Paulo. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, informa que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer 
favorável de seu relator. Na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o 
projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-

cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encon-
tra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 
sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a 
objetar no tocante à sua constitucionalidade ma-
terial. Sob o aspecto de técnica legislativa, obser-
va-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 158, de 2006, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, 
de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 158, de 2006, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opi-
namos pela aprovação do ato que autoriza a As-
sociação Portinari Comunitária de Cultura, Lazer 
e Comunicação de Brodowski a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Brodo-
wski, Estado de São Paulo, na forma do Projeto 
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

 
SEÇÃO II 

Das Atribuições do Congresso Nacional

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

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................

 
CAPÍTULO V 

Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-
dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

 
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

 
PARECER Nº 983, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 252, de 
2006 (nº 2.060/2005, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural Comunitária de Pira-
juí a executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Pirajuí, Estado de 
São Paulo.

Relator: Senador Aloizio Mercadante
Relator ad hoc : Senador Romeu Tuma
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I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
nº 252, de 2006 (nº 2.060, de 2005, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza 
a Associação Cultural Comunitária de Pirajuí a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Pirajuí, Estado de São Paulo. O ato foi submetido 
à apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Consti-
tuição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

 
II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 

disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-

ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 

3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 

destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 

exame, atende aos requisitos constitucionais formais 

relativos à competência legislativa da União e às atri-

buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 

49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-

rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 

Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 

constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 

legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 

consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 252, de 2006, não evidenciou violação das for-

malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

 

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 

que acompanha o PDS nº 252, de 2006, não eviden-

ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 

juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-

vação do ato que autoriza a Associação Cultural Co-

munitária de Pirajuí a executar serviço de radiodifusão 

comunitária na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, 

na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 

da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

Art. 49. É da competência exclusiva do Con-
gresso Nacional:
............................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
............................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima-
gens, observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato 
no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do rece-
bimento da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de de-
cisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
............................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-
gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de 
dez anos, permitida a renovação por igual perío-
do, se cumpridas as exigências desta lei e demais 
disposições legais vigentes. (Redação dada pela 
Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
............................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº  95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e esta-
belece normas para a consolidação dos 
atos normativos que menciona.

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

 
PARECER Nº 984, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 253, 
de 2006 (nº 2.063/2005, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outor-
ga concessão à Fundação Gazeta – Jor-
nalista Francisco José Frantz para exe-
cutar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens na cidade de Santa Cruz do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul.

Relator: Senador Paulo Paim
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I – Relatório

Chega a esta Comissão, em caráter terminati-
vo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 253, de 
2006 (nº 2.063, de 2005, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Funda-
ção Gazeta – Jornalista Francisco José Frantz para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
com fins exclusivamente educativos, na cidade de 
Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 
O ato foi submetido à apreciação do Congresso 
Nacional por meio de mensagem presidencial, nos 
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, informa que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer 
favorável de seu relator. Na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o 
projeto foi considerado jurídico, constitucional e 
vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe também pronunciar-se sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

Devido à sua especificidade, os canais de ra-
diodifusão educativa são reservados à exploração 
da União, Estados e Municípios, universidades e 
fundações constituídas no Brasil, com finalidade 

educativa, conforme preceitua o art, 14 do De-
creto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que 
complementou e modificou a Lei nº 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro 
de Telecomunicações.

Não se aplicam à radiodifusão educativa as 
exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, 
de 1992, que dispõe sobre formalidades e critérios 
para a apreciação dos atos de outorga e renovação 
de concessão e permissão para o serviço de radio-
difusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme precei-
tua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executi-
vo sob exame, atende os requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a 
objetar no tocante à sua constitucionalidade ma-
terial. Sob o aspecto de técnica legislativa, obser-
va-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documen-
tação que acompanha o PDS nº 253, de 2006, 
não evidenciou violação da legislação pertinen-
te, e não havendo reparos quanto aos aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica 
legislativa, opinamos pela aprovação do ato que 
outorga concessão à Fundação Gazeta – Jorna-
lista Francisco José Frantz para executar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, com fins ex-
clusivamente educativos, na cidade de Santa Cruz 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câ-
mara dos Deputados.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de Teleco-
municações.

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

DECRETO-LEI Nº 236,  
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Complementa e modifica a Lei nº 4.117 
(*), de 27 de agosto de 1962.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

PARECER Nº 985, DE 2006

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 258, de 2003, de autoria da Senadora 
Serys Slhessarenko  que altera os arts. 125, 
126, 131, II, e 132 do Decreto-Lei nº 3.689, de 
3 de outubro de 1941 (Código de Processo 
Penal), para dispor sobre o sequestro de 
bens provenientes de ações criminosas, 
acrescentando-lhe os arts. 144–A e 144-B, 
para introduzir a indisponibilidade dos bens 
no rol das medidas assecuratórias, modi-
ficando, ainda, o caput do art. 4º da Lei nº 

9.613, de 3 de março de 1998.

Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator ad hoc: Senador Juvêncio da Fonseca

I – Relatório

Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de 
Lei do Senado nº 258, de 2003, de autoria da ilustre 
Senadora Serys Slhessarenko, que altera os arts. 125, 
126, 131, II, e 132 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para dis-
por sobre o seqüestro de bens provenientes de ações 
criminosas, acrescentando-lhe os arts. 144-A e 144-B, 
para introduzir a indisponibilidade dos bens no rol das 
medidas assecuratórias, modificando, ainda, o caput 
do art. 4º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

A iniciativa, que não recebeu emendas no prazo 
regimental, sugere diversas alterações no capítulo do 
Código de Processo Penal (CPP) que trata das “Me-
didas Assecuratórias” para garantir a exeqüibilidade 
da sentença penal condenatória quanto à perda em 
favor da União, ou de terceiros prejudicados, de bens 
auferidos com a prática delituosa. Além disso, o faz 
também quanto aos bens envolvidos em operações 
de lavagem de dinheiro, de que trata a Lei nº 9.613, 
de 3 de março de 1998.

A proposta inova, particularmente, quando: prevê 
o seqüestro ainda que os bens adquiridos por meios ilí-
citos tenham, como forma de dificultar a identificação, 
sido “registrados em nomes de terceiros”, “ou misturados 
com patrimônio legalmente constituído”; introduz, explici-
tamente, os direitos e valores entre os bens móveis su-
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jeitos a seqüestro, nas mesmas condições especificadas 
no art. 126 sugerido; cria, como medida pré-assecurató-
ria, a indisponibilidade de bens, no caso de dificuldade 
inicial de se determinar a dimensão ou o montante dos 
bens desviados ou adquiridos ilicitamente.

II – Análise

A proposição não fere disposições constitucionais 
ou infraconstitucionais. É meritória na medida em que 
contribui para o aperfeiçoamento do Processo Penal 
numa área em que as disposições existentes necessi-
tam ser mais claras e definidas, com vistas a agilizar a 
recuperação de bens havidos como produto de crime. 
Atende, de forma geral, à doutrina do direito e à boa 
técnica da redação legislativa. Não obstante, merece 
algumas pequenas correções que entendo pertinentes 
para uma melhor compreensão de seu texto.

A autora propõe a seguinte redação para o art, 
125 do CPP:

Art. 125. Caberá o seqüestro dos bens imóveis, 
adquiridos pelo indiciado com os proventos da infra-
ção, ainda que tenham sido registrados em nome de 
terceiros ou a estes transferidos, ou misturados com 
o patrimônio legalmente constituído (grifos nossos).

Ocorre que, pela lei em vigor, um imóvel só pode 
ser considerado transferido para o patrimônio de alguém 
se tiver sido registrado em seu nome. Parece-me, então, 
à primeira vista, que a introdução da expressão “ainda 
que tenham sido registrados em nome de terceiros” 
seria expletiva. No entanto, penso que a intenção da 
autora era referir-se ao fato de o bem ter sido, direta-
mente, registrado em nome de terceiros, sem passar 
pelo patrimônio da pessoa sob investigação.

Nesse caso, para deixar bem claro essa circunstân-
cia, sugiro alterar a expressão para: “ainda que tenham 
sido registrados diretamente em nome de terceiros”. O 
mesmo deverá ocorrer no texto proposto para o pará-
grafo único proposto como acréscimo ao art. 132.

Sugere a autora para o art. 126:

Art. 126. Para a decretação do seqües-
tro, o juiz verificará a existência de indícios 
suficientes da materialidade do crime ou da 
proveniência ilícita dos bens (grifo nosso).

Nesse caso, a conjunção “ou” me parece imprópria 
do ponto de vista doutrinário. Há infrações penais que 
se consumam apenas com a ação do agente. São os 
chamados “crimes formais” ou de “mera conduta” que, 
no entanto, depois de exauridos, podem resultar em 
ganhos ilícitos. Como exemplos, podem ser citados os 
crimes de concussão (art. 316 do CP), corrupção pas-
siva (art. 317 do Código Penal – CP) e corrupção ativa 
(art. 333 do CP). Abaixo são transcritas as disposições 
típicas que caracterizam sua formalidade.

Concussão
Art. 316. Exigir, para si ou para outrem (...) 

vantagem indevida: Corrupção passiva

Art. 317. Solicitar (...), para si ou para 
outrem (...) vantagem indevida, ou aceitar pro-
messa de tal vantagem:

Corrupção ativa
Art. 333. Oferecer ou prometer vantagem 

indevida a funcionário público (...):

Verifica-se que esses crimes são considerados 
consumados, simplesmente, com a ação do agente de 
exigir, solicitar, aceitar promessa, oferecer e prometer 
vantagem indevida. Entretanto, todos eles, como já dito, 
podem ou não resultar em ganho material, o que, no 
entanto é irrelevante para sua tipificação.

Retomando à redação proposta para o art. 126 
do CPP, observa-se que a palavra “ou” pode conduzir 
a um absurdo jurídico: a decretação de seqüestro so-
bre bens não havidos em ilícito penal, mas pertencen-
tes a agente envolvido em delito para o qual tenham 
sido levantados “indícios suficientes da materialidade”. 
Por tudo isso, proponho a alteração da conjunção “ou” 
para “e”.

Por fim, entendo que a decretação de indisponibi-
lidade dos bens, sugerida no art. 144-A, proposto como 
acréscimo ao CPP, deva ser em função da existência 
de indícios suficientes da materialidade (tal crime foi 
cometido) e da autoria (e quem cometeu foi fulano) 
do crime e, não, da constatação de uma condição ou 
outra, conforme consta na proposição.

III – Voto

Pelo exposto, opino favoravelmente à aprovação 
do Projeto de Lei do Senado nº 258, de 2003, obser-
vada a seguinte emenda:

EMENDA Nº 1–CCJ

Dê-se aos textos propostos para os arts. 125, 
126, 132 e 144-A do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 (Código de Processo Penal), pelo 
Projeto de Lei do Senado nº 258, de 2003, as seguin-
tes redações:

Art. 125. Caberá o seqüestro dos bens 
imóveis, adquiridos pelo indiciado com os pro-
ventos da infração, ainda que tenham sido re-
gistrados diretamente em nome de terceiros 
ou a estes transferidos, ou misturados com o 
patrimônio legalmente constituído. (NR)

Art. 126. Para a decretação do seqües-
tro, o juiz verificará a existência de indícios 
suficientes da materialidade do crime e da 
proveniência ilícita dos bens. (NR)

Art.132.  ................................................
Parágrafo único. O seqüestro de que tra-

ta o caput deste artigo poderá recair sobre 
bens, direitos e valores provenientes de atos 
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ilícitos, ainda que registrados diretamente em 
nome de terceiros ou a estes transferidos, ou 
convertidos em ativos lícitos ou misturados ao 
patrimônio legalmente constituído, até o valor 
do produto e dos rendimentos auferidos com 
a prática do crime. (NR)

Art. 144-A. Sem prejuízo das medidas 
assecuratórias anteriores, o juiz, de oficio, a 
requerimento do Ministério Público, ou por 
representação da autoridade policial, ouvido 
o Ministério Público em vinte e quatro horas, 

havendo indícios suficientes da materialidade 
e da autoria do crime, poderá decretar a qual-
quer tempo a indisponibilidade, total ou parcial, 
dos bens, direitos ou valores do indiciado ou de 
terceiros favorecedores, desde que a medida 
seja necessária à recuperação dos montantes 
ou á diminuição do prejuízo econômico causa-
do diretamente pela ação criminosa.

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

Sala da Comissão, 21 de junho de 2006.
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TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 258, DE 2003, 

NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,  
JUSTIÇA E CIDADANIA QUE:

Altera os arts. 125, 126, 131, II, e 132 
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 – Código de Processo Penal, para dis-
por sobre o seqüestro de bens provenientes 
de ações criminosas, acrescentando-lhe 
os arts. 144-A e 144-B, para introduzir a 
indisponibilidade dos bens no rol das me-
didas assecuratórias, modificando, ainda, 
o caput do art. 4º da Lei nº 9.613, de 3 de 
março de 1998.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 125, 126 e 131, II, do Decreto-Lei 

nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 125. Caberá o seqüestro dos bens 
imóveis, adquiridos pelo indiciado com os pro-
ventos da infração, ainda que tenham sido re-
gistrados diretamente em nome de terceiros 
ou a estes transferidos, ou misturados com o 
patrimônio legalmente constituído. (NR)”

“Art. 126. Para a decretação do seqües-
tro, o juiz verificará a existência de indícios 
suficientes da materialidade do crime e da 
proveniência ilícita dos bens. (NR)”

“Art. 131.  ..............................................
 ..............................................................
II – se o terceiro, a quem tiverem sido 

transferidos os bens, para prestar caução que 
assegurem a aplicação do disposto no art. 91, 
II, b, do Código Penal;

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

Art. 2º O art. 132 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 
de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, fica 
acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 132.  ..............................................
Parágrafo único. O seqüestro de que tra-

ta o caput deste artigo poderá recair sobre 
bens, direitos e valores provenientes de atos 
ilícitos, ainda que registrados diretamente em 
nome de terceiros ou a estes transferidos, ou 
convertidos em ativos lícitos ou misturados ao 
patrimônio legalmente constituído, até o valor 
do produto e dos rendimentos auferidos com 
a prática do crime. (NR)”

Art. 3º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 – Código de Processo Penal, fica acrescido 
dos seguintes arts. 144-A e 144-B:

“Art. 144-A. Sem prejuízo das medidas 
assecuratórias anteriores, o juiz, de ofício, a 
requerimento do Ministério Público, ou por 
representação da autoridade policial, ouvido 
o Ministério Público em vinte e quatro horas, 
havendo indícios suficientes da materialidade 
e da autoria do crime, poderá decretar a qual-
quer tempo a indisponibilidade, total ou parcial, 
dos bens, direitos ou valores do indiciado ou de 
terceiros favorecedores, desde que a medida 
seja necessária à recuperação dos montantes 
ou à diminuição do prejuízo econômico causa-
do diretamente pela ação criminosa.

§ 1º A indisponibilidade perde automa-
ticamente seus efeitos se a ação penal não 
for intentada no prazo de 120 dias após a sua 
decretação, bem como nos casos de extinção 
da punibilidade ou absolvição do réu por sen-
tença transitada em julgado.

§ 2º Identificados todos os bens, direi-
tos ou valores adquiridos ilicitamente, o juiz 
determinará a conversão da indisponibilidade 
em seqüestro.

§ 3º Salvo na hipótese de suspensão do 
processo pelo não-comparecimento do acu-
sado (art. 366), a indisponibilidade dos bens 
não passará de 180 dias, admitida uma única 
prorrogação por igual período.

§ 4º Na vigência da medida, o juiz poderá 
admitir, em caráter excepcional, a disposição 
de parte dos bens como forma de evitar a de-
preciação do patrimônio como um todo.”

“Art. 144-B. O juiz determinará a liberação 
dos bens, direitos e valores seqüestrados, apre-
endidos ou declarados indisponíveis quando 
comprovada a licitude de sua origem.

§ 1º Nenhum pedido de restituição ou 
de liberação será conhecido sem o compare-
cimento pessoal do acusado, podendo o juiz 
determinar a prática de atos indispensáveis à 
conservação dos bens, direitos ou valores.

§ 2º O seqüestro ou indisponibilidade 
de bens, direitos ou valores poderão ser sus-
pensos pelo juiz, ouvido o Ministério Público, 
quando a execução imediata dessas medidas 
possa comprometer as investigações ou quan-
do se tornarem desnecessárias.”
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Art. 4º O caput do art. 4º da Lei nº 9.613, de 3 
de março de 1998, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 40º O juiz, de ofício, a requerimen-
to do Ministério Público, ou representação da 
autoridade policial, ouvido o Ministério Públi-
co em vinte e quatro horas, havendo indícios 
suficientes do crime definido no art. 1º, pode-
rá decretar, no curso do inquérito ou da ação 
penal, as medidas assecuratórias previstas 
no Capítulo VI do Título VI do Decreto-Lei nº 

3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal, observadas as disposições 
especiais desta Lei.

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

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2006. – Se-
nador Antonio Carlos Magalhães, Presidente da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 2.848,  
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

                         Código Penal.

....................................................................................
Art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Excesso de exação

§ 1º Se o funcionário exige tributo ou contribuição 
social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando 
devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gra-
voso, que a lei não autoriza: (Redação dada pela Lei 
nº 8.137, de 27-12-1990)

Pena – reclusão, de três a oito anos, e multa. (Re-
dação dada pela Lei nº 8.137, de 27-12-1990)

§ 2º Se o funcionário desvia, em proveito próprio 
ou de outrem, o que recebeu indevidamente para re-
colher aos cofres públicos:

Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Corrupção passiva

Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para ou-
trem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função 
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, 
e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12-11-
2003)

§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em 
conseqüência da vantagem ou promessa, o funcioná-
rio retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício 
ou o pratica infringindo dever funcional.

§ 2º Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou 
retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, 
cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou 
multa.

Facilitação de contrabando ou descaminho
........................................ ............................................

Corrupção ativa

Art. 333. Oferecer ou prometer vantagem indevi-
da a funcionário público, para determiná-lo a praticar, 
omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, 
e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12-11-
2003)

Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, 
se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário 
retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo 
dever funcional.

Contrabando ou descaminho
........................................ ............................................

Ofício nº 56/06 – PRESIDËNCIA/CCJ

Brasília, 21 de junho de 2006

Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em Cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto 
de Lei do Senado nº 258, de 2003, que “Altera os arts. 
125, 126, 131, II, e 132 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 
de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para 
dispor sobre o seqüestro de bens provenientes de ações 
criminosas, acrescentando-lhe os arts. 144-A e 144-B, 
para introduzir a indisponibilidade dos bens no rol das 
medidas assecuratórias, modificando, ainda, o caput 
do art. 4º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998”, de 
autoria da Senadora Serys Slhessarenko.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.
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PARECER Nº 986, DE 2006

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 116, 
de 2003, de autoria do Senador Sérgio Zam-
biasi, que dá nova redação ao artigo 134 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada polo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, para alterar o critério de con-
cessão de férias, e dá outras providências; 
que tramita em conjunto com o Projeto de 
Lei do Senado nº 88, de 2005, que revoga o 
§ 2º do art. 134 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Extingue 
a proibição de concessão do parcelamento 
de férias aos trabalhadores menores de 18 
(dezoito) e maiores de 50 (cinqüenta) anos 
de idade.)

Relator: Senador Flexa Ribeiro

I – Relatório

É submetido ao exame desta Comissão, em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Lei do Senado nº 116, 
de 2003, que tramita em conjunto com o Projeto de 
Lei do Senado nº 88, de 2005.

O PLS nº 116, de 2003, ao alterar o caput e os 
§§ 1º e 2º do art. 134 da CLT, permite o desdobra-
mento das férias em até três etapas, assegurando-se 
que cada período seja de, no mínimo, dez dias de du-
ração, mediante acordo escrito, individual ou coletivo. 
Possibilita ainda, aos menores de dezoito anos e aos 
maiores de cinqüenta anos de idade, o parcelamento 
das férias em até três períodos, condicionado também 
a acordo escrito, individual ou coletivo.

Já o PLS nº 88, de 2005, ao revogar o § 2º do art. 
134 da CLT, passa a permitir, sem qualquer restrição, 
a concessão do parcelamento de férias aos trabalha-
dores menores de dezoito e maiores de cinqüenta 
anos de idade.

Aos projetos, no prazo regimental, não foram 
apresentadas emendas.

II – Análise

Como se sabe, atualmente, a concessão de fé-
rias é ato exclusivo do empregador, não necessitando, 
portanto, de pedido ou anuência do empregado. As fé-
rias deverão ser concedidas nos doze meses que se 
seguem a sua aquisição, em um só período, salvo nos 
casos excepcionais. Como a lei não explicitou esses 
“casos excepcionais”, alguns entendem que se deva 
adotar o critério de “necessidade imperiosa” (art. 61, 
força maior, serviços inadiáveis ou de inexecução com 

prejuízo). Outros já entendem ser suficiente que não 
haja procedimento arbitrário do empregador. Preferi-
mos, no entanto, o critério de “necessidade imperiosa”. 
Aos menores de dezoito anos e maiores de cinqüenta 
anos, as férias serão concedidas sempre de uma só 
vez, sem a possibilidade de seu fracionamento.

O descanso anual remunerado é um direito asse-
gurado ao trabalhador, como garantia mínima e indis-
pensável, pela nossa legislação trabalhista e foi elevado, 
em 1988, ao nível constitucional. Conseqüentemente, 
qualquer mudança nessa matéria deve ser examinada 
com o máximo cuidado, por força do princípio da pro-
teção, que é fundamental em todo arcabouço jurídico 
atinente às relações de trabalho.

Os projetos em tela não afetam apenas o interes-
se do trabalhador como tal, mas também o de toda a 
sociedade. É por esse motivo que o direito às férias é 
resguardado por norma de ordem pública. Dessa forma, 
sua flexibilização, ainda que justificável por motivos de 
compatibilização ao desenvolvimento da economia e à 
modernização das relações de trabalho, não pode ferir 
direito basilar da pessoa, que é o de dispor de meio 
indispensável à sua sobrevivência com dignidade.

As legislações regulamentadoras das condições 
do trabalho de diversos países, em sintonia com as 
transformações da nossa época, flexibilizam suas nor-
mas para permitir o parcelamento do gozo de férias.

Quase todas as convenções internacionais de 
trabalho contêm formas de flexibilização quanto à sua 
aplicação. É o caso da Convenção nº 132, da Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT), revista em 1970 
e ratificada pelo Brasil em 23 de setembro de 1998. 
Nela admite-se, em seu art. 8º, o fracionamento do 
período de férias anuais remuneradas, sem qualquer 
restrição aos menores de dezoito e aos maiores de 
cinqüenta anos, verbis:

Artigo 8º
1. O fracionamento do período de férias 

anuais remuneradas pode ser autorizado pela 
autoridade competente ou pelo órgão apropria-
do de cada país.

2. Salvo estipulação em contrário conti-
da em acordo que vincule o empregador e a 
pessoa empregada em questão, e desde que 
a duração do serviço desta pessoa lhe dê di-
reito a tal período de férias, uma das frações 
do referido período deverá corresponder pelo 
menos a duas semanas de trabalho ininter-
ruptos.

Para Arnaldo Sussekind, a legislação compa-
rada consagrou a limitação do tempo de trabalho por 
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meio de um tríplice aspecto: a duração do trabalho, o 
repouso semanal e as férias anuais.

Essa limitação tem fundamentos de natureza 
biológica, ou seja, serve para neutralizar os proble-
mas psicofisiológicos oriundos da fadiga e da exces-
siva racionalização do serviço; de caráter social, fa-
cultando ao trabalhador viver, como ser humano, na 
comunidade a que pertence, praticando atividades 
recreativas, culturais ou físicas, aprimorando seus 
conhecimentos e convivendo mais estreitamente com 
sua família; e de índole econômica, na medida em que 
o descanso gera um rendimento superior na execu-
ção do trabalho.

Assim, após um ano de trabalho contínuo, além 
da limitação das respectivas jornadas e da obrigatorie-
dade dos descansos semanais, o instituto das férias é 
uma das formas de repouso obrigatório do trabalhador, 
imposto por motivo de higiene social e responsável 
pela restauração do equilíbrio orgânico e psicológico 
do trabalhador.

Não encontramos entre os estudiosos do Direito 
do Trabalho a razão por que o nosso legislador vedou 
ao menor de dezoito e ao maior de cinqüenta anos o 
parcelamento do gozo das férias. O indicativo de tal 
rigidez, todavia, pode estar relacionado à idade com 
que as pessoas começavam a trabalhar e à expecta-
tiva de vida, na época da edição da lei.

Como se sabe, até o advento da Constituição de 
1988, permitia-se o trabalho do menor a partir dos doze 
anos de idade. Certamente, a ele se dispensou um tra-
tamento diferenciado, tendo em vista as condições de 
trabalho existentes na época e a tenra idade em que 
se lhe permitia iniciar sua atividade laboral.

Já a vedação de parcelamento de férias ao maior 
de cinqüenta anos de idade pode ter sua explicação 
na baixa expectativa de vida dos brasileiros, gerando, 
dessa maneira, um tratamento especial para esses tra-
balhadores. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, a expectativa de vida no País passou de 
42,7 anos em 1940 para 52,4 em 1960, mantendo-se 
estabilizada até 1970, quando saltou para 61,7 anos em 
1980. Ora, em 2000, a expectativa de vida para ambos 
os sexos já havia atingido a média de 68,6 anos (64,8 
para homens e 72,6 para mulheres), não subsistindo, 
portanto, razões para a manutenção de uma regra para 
uma realidade já superada no tempo.

Note-se que, com a mudança promovida pelo 
PLS nº 116, de 2003, e pelas regras fixadas no caput 
do art. 134 da CLT, o menor de dezoito e o maior de 
50 anos continuarão a gozar suas férias, por inteiro, 
dentro dos doze meses subseqüentes ao término do 
respectivo período aquisitivo. Assim como para os 
demais trabalhadores, excepcionalmente, suas férias 

serão concedidas em dois períodos, dos quais um não 
poderá ser inferior a dez dias corridos.

Como já afirmado acima, embora a CLT não de-
fina esses casos especiais, as férias só podem ser 
fracionadas, segundo Russomano, a juízo do empre-
gador, quando houver motivo de força maior que o 
impeça de dá-las por inteiro ou, ao menos, que lhe 
cause sérios prejuízos econômicos. Na mesma linha 
de raciocínio, Valentin Carrion adverte, porém, que, 
não tendo a lei explicitado os critérios de excepcio-
nalidade, deve-se adotar o da necessidade imperio-
sa referido no art. 61 da CLT: força maior, serviços 
inadiáveis ou de inexecução com prejuízo. No caso do 
menor, temos ainda que suas férias deverão coincidir 
com as férias escolares.

Em face disso, a alteração proposta pelo PLS nº 

116, de 2003, em nosso ordenamento jurídico, referen-
te às relações de trabalho, é perfeitamente admissível. 
Ela atende os legítimos interesses do empregador, 
ao mesmo tempo em que respeita os direitos funda-
mentais e inalienáveis do trabalhador e, no caso, o 
atinente às férias.

Por outro lado, a proposição, ao introduzir flexi-
bilização de norma trabalhista, objetivando a sua ade-
quação à realidade presente, observa o princípio de 
proteção ao trabalhador e torna seus efeitos menos 
onerosos para o patrão, sem ocasionar prejuízos ou 
impor excessivos sacrifícios aos trabalhadores meno-
res de dezoito e maiores de cinqüenta anos.

Já em relação à regra proposta pelo PLS nº 88, 
de 2005, no que diz respeito ao parcelamento das 
férias, temos uma restrição a fazer ao parcelamento 
das férias dos empregados menores de dezoito anos 
de idade. Além de permanecer uma exceção, enten-
demos que só possa ser permitido mediante acordo 
escrito, individual ou coletivo, desde que os menores 
estejam devidamente assistidos por seus responsá-
veis legais.

III – Voto

Com base nas razões acima expostas, opi-
namos pela rejeição do Projeto de Lei do Senado 
nº 88, de 2005, e pela aprovação do Projeto de Lei 
do Senado nº 116, de 2003, na forma do seguinte 
Substitutivo:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 116  
(SUBSTITUTIVO), DE 2003

Dá nova redação ao artigo 134 da Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT), apro-
vada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, para alterar o critério de concessão 
de férias, e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 134 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 134. As férias serão concedidas por 
ato do empregador, em um só período, nos 
doze meses subseqüentes à data em que o 
empregado tiver adquirido o direito.

§ 1º Mediante acordo escrito, individual 
ou coletivo, as férias poderão ser concedidas 

em até três períodos, que não poderão ser 
inferiores a dez dias corridos. (NR)

§ 2º Aos menores de dezoito anos, as 
férias serão sempre concedidas de uma só 
vez e, excepcionalmente, em até três períodos, 
mediante acordo escrito, individual ou coletivo, 
desde que assistidos por seus responsáveis 
legais.” (NR)

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

Sala da Comissão,
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TEXTO FINAL 
 DO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 116, 

DE 2003 (EMENDA Nº 1-CAS – SUBSTITUTIVO)  
APROVADO NAS REUNIÕES DOS DIAS 

31 DE MAIO DE 2006 E 7 DE JUNHO DE 2006,  
RESPECTIVAMENTE

EMENDA Nº 1-CAS (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 116, DE 2003

Dá nova redação ao artigo 134 da Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT), apro-
vada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, para alterar o critério de concessão 
de férias, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 134 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 134. As férias serão concedidas por 
ato do empregador, em um só período, nos 
doze meses subseqüentes à data em que o 
empregado tiver adquirido o direito.

§ 1º Mediante acordo escrito, individual 
ou coletivo, as férias poderão ser concedidas 
em até três períodos, que não poderão ser 
inferiores a dez dias corridos. (NR)

§ 2º Aos menores de dezoito anos, as 
férias serão sempre concedidas de uma só 
vez e, excepcionalmente, em até três períodos, 
mediante acordo escrito, individual ou coletivo, 
desde que assistidos por seus responsáveis 
legais.” (NR)

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

Sala da Comissão,. –  Antônio Carlos Valada-
res, Presidente, Flexa Ribeiro, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 6.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

............................................ ........................................
Art. 61. Ocorrendo necessidade imperiosa, po-

derá a duração do trabalho exceder do limite legal ou 
convencionado, seja para fazer face a motivo de força 
maior, seja para atender à realização ou conclusão de 

serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar 
prejuízo manifesto.

§ 1º O excesso, nos casos deste artigo, poderá 
ser exigido independentemente de acordo ou contrato 
coletivo e deverá ser comunicado, dentro de 10 (dez) 
dias, à autoridade competente em matéria de traba-
lho, ou, antes desse prazo, justificado no momento da 
fiscalização sem prejuízo dessa comunicação.

§ 2º Nos casos de excesso de horário por motivo 
de força maior, a remuneração da hora excedente não 
será inferior à da hora normal. Nos demais casos de 
excesso previstos neste artigo, a remuneração será, 
pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) superior à 
da hora normal, e o trabalho não poderá exceder de 
12 (doze) horas, desde que a lei não fixe expressa-
mente outro limite.

§ 3º Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, 
resultante de causas acidentais, ou de força maior, que 
determinem a impossibilidade de sua realização, a du-
ração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo 
necessário até o máximo de 2 (duas) horas, durante 
o número de dias indispensáveis à recuperação do 
tempo perdido, desde que não exceda de 10 (dez) ho-
ras diárias, em período não superior a 45 (quarenta e 
cinco) dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia 
autorização da autoridade competente.
.................................. ..................................................

Art. 134. As férias serão concedidas por ato do 
empregador, em um só período, nos 12 (doze) meses 
subseqüentes à data em que o empregado tiver ad-
quirido o direito. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 
1.535. de 13-4-1977)

§ 1º Somente em casos excepcionais serão as 
férias concedidas em 2 (dois) períodos, um dos quais 
não poderá ser inferior a 10 (dez) dias corridos. (Inclu-
ído pelo Decreto-Lei nº 1.535, de 13-4-1977)

§ 2º Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos 
maiores de 50 (cinqüenta) anos de idade, as férias 
serão sempre concedidas de uma só vez. (Incluído 
pelo Decreto-Lei nº 1.535, de 13-4-1977)
....................................................................................

DOCUMENTOS ANEXADOS, NOS TER-
MOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 250 
DO REGIMENTO INTERNO DO SENADO 
FEDERAL

RELATÓRIO

Relator: Senador Amir Lando

I – Relatório

Vem a exame desta Comissão o Projeto de Lei 
do Senado nº 116, de 2003, que tem por finalidade, ao 
alterar o art. 134 da CLT, permitir o desdobramento das 
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férias em até três etapas, assegurando-se cada perí-
odo com, no mínimo, dez dias de duração, mediante 
acordo escrito, individual ou coletivo.

Ao justificar sua iniciativa, o autor da proposição 
afirma:

As jornadas de trabalho e os métodos 
de produção evoluíram significativamente nos 
últimos anos. Não se justifica mais a determi-
nação de um período único de férias, fixado 
por ato do empregador, conforme dispõe a le-
gislação. Um período longo de férias, muitas 
vezes, prejudica ambas as partes da relação 
trabalhista. O parcelamento das férias pode 
flexibilizar o instituto e agradar os dois lados. 
Ao empregador, porque pode compatibilizar 
os períodos de férias com as variações na 
necessidade de produção. Ao empregado, por 
sua vez, a flexibilidade pode permitir a compa-
tibilização do período de afastamento com a 
situação econômica dele e com as férias dos 
demais membros do grupo familiar.

Ao projeto não foram apresentadas emendas.

II – Análise

As relações individuais e coletivas de trabalho que 
estão reguladas na Constituição Federal, na Consolida-
ção das Leis do Trabalho e em outras leis apresentam 
um quadro um tanto intervencionista, detalhista e rígido, 
que, não poucas vezes, tem-se revelado distante das 
necessidades e anseios dos parceiros sociais. Ora, a 
lei deve sempre propiciar um modelo de relações la-
borais que seja moderno e dinâmico, com ênfase nas 
negociações diretas, ajustes das regras pertinentes 
pelos interessados, baixo custo de contratação e de 
dissolução do contrato.

Como se sabe, o sistema econômico internacio-
nal tem passado, nos últimos anos, por transformações 
profundas. O atual quadro da economia internacional 
não pode mais conviver com uma legislação trabalhis-
ta ultrapassada e engessada. Já é grande o número 
de países que estão se adaptando à nova realidade, 
diminuindo a intervenção estatal nas relações de tra-
balho, garantindo um mínimo de direitos trabalhistas 
e permitindo aos atores sociais a livre estipulação de 
suas condições de trabalho.

Esse modelo ainda não chegou ao nosso País, 
e, por conseguinte, faz-se necessária a flexibilidade 
interna impulsionada pela negociação coletiva e, por-
que não, também diretamente entre empregados e 
empregadores, permitindo a composição extrajudicial 
dos conflitos trabalhistas.

Nesse sentido, julgamos que a proposição é 
meritória, eis que possibilita uma maior flexibilização 
com relação às férias do trabalhador. Propicia ainda 

que empregados e empregadores utilizem, conforme 
suas necessidades, o parcelamento de férias.

Note-se que, no serviço público federal, por força 
do § 3º do art. 77 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, as férias podem ser parceladas em até três 
períodos, desde que atendidos os interesses da admi-
nistração pública e mediante manifestação do servidor 
por meio de requerimento.

Por outro lado, não é demais enfatizar um outro 
aspecto positivo, presente nesta proposição, tanto para 
os empregados, que terão reduzida a incidência de Im-
posto de Renda sobre o valor percebido em parcelas, 
por ocasião das férias, quanto para os empregadores, 
que terão a diluição do valor total do desembolso ime-
diato para pagamento integral das férias e dos respec-
tivos encargos sociais.

Destaque-se, entretanto, que o projeto confere 
o mesmo tratamento aos menores de dezoito anos. 
Nesse particular, como é sabido, alguns atos do me-
nor devem ser assistidos pelo seu responsável legal. 
Entendemos que o acordo escrito, individual ou co-
letivo, para o fracionamento das férias deva também 
estar sujeito a este princípio, conforme emenda que 
apresentamos ao final deste parecer. Assinale-se ainda 
ser conveniente a retirada do § 2º da expressão “aos 
maiores de cinqüenta anos”, pois julgamos que ela não 
mais esteja adequada à realidade de hoje.

III – Voto

À vista do exposto, opinamos pela aprovação 
do Projeto de Lei do Senado nº 116, de 2003, com a 
seguinte emenda:

EMENDA N –CAS

Dê-se ao § 2º do art. 134 do Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1943, nos termos do art. 1º do projeto, a seguinte 
redação:

“Art. 134.  ..............................................
....................... .......................................
§ 2º Aos menores de dezoito anos, as 

férias serão sempre concedidas de uma só 
vez, salvo acordo escrito, individual ou coletivo, 
devidamente assistidos por seus responsáveis 
legais, na forma do § 1º. (NR)”

Sala da Comissão, – Senador Amir Lando, Re-
lator.

RELATÓRIO

Relator: Senador Flexa Ribeiro

I – Relatório

É submetido ao exame desta Comissão, em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Lei do Senado nº 116, 
de 2003, que tramita em conjunto com os Projetos de 
Lei do Senado nºs 62, de 2005, e 88, de 2005.
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O PLS nº 116, de 2003, ao alterar o caput e os 
§§ 1º e 2º do art. 134 da CLT, permite o desdobra-
mento das férias em até três etapas, assegurando-se 
que cada período seja de, no mínimo, dez dias de du-
ração, mediante acordo escrito, individual ou coletivo. 
Possibilita ainda, aos menores de dezoito anos e aos 
maiores de cinqüenta anos de idade, o parcelamento 
das férias em até três períodos, condicionado também 
a acordo escrito, individual ou coletivo.

Já os PLS nºs 62 e 88, de 2005, ao revogarem o 
§ 2º do art. 134 da CLT, passam a permitir, sem qual-
quer restrição, a concessão do parcelamento de férias 
aos trabalhadores menores de dezoito e maiores de 
cinqüenta anos de idade.

Aos projetos, no prazo regimental, não foram 
apresentadas emendas.

II – Análise

Como se sabe, atualmente, a concessão de fé-
rias é ato exclusivo do empregador, não necessitando, 
portanto, de pedido ou anuência do empregado. As fé-
rias deverão ser concedidas nos doze meses que se 
seguem à sua aquisição, em um só período, salvo nos 
casos excepcionais. Como a lei não explicitou esses 
“casos excepcionais”, alguns entendem que se deva 
adotar o critério de “necessidade imperiosa” (art. 61, 
força maior, serviços inadiáveis ou de inexecução com 
prejuízo). Outros já entendem ser suficiente que não 
haja procedimento arbitrário do empregador. Preferi-
mos, no entanto, o critério de “necessidade imperiosa”. 
Aos menores de dezoito anos e maiores de cinqüenta 
anos, as férias serão concedidas sempre de uma só 
vez, sem a possibilidade de seu fracionamento.

O descanso anual remunerado é um direito as-
segurado ao trabalhador, como garantia mínima e 
indispensável, pela nossa legislação trabalhista, e foi 
elevado, em 1988, ao nível constitucional. Conseqüen-
temente, qualquer mudança nessa matéria deve ser 
examinada com o máximo cuidado, por força do princí-
pio da proteção, que é fundamental em todo arcabouço 
jurídico atinente às relações de trabalho.

Os projetos em tela não afetam apenas o interes-
se do trabalhador como tal, mas também o de toda a 
sociedade. É por esse motivo que o direito às férias é 
resguardado por norma de ordem pública. Dessa forma, 
sua flexibilização, ainda que justificável por motivos de 
compatibilização ao desenvolvimento da economia e à 
modernização das relações de trabalho, não pode ferir 
direito basilar da pessoa, que é o de dispor de meio 
indispensável à sua sobrevivência com dignidade.

As legislações regulamentadoras das condições 
do trabalho de diversos países, em sintonia com as 

transformações da nossa época, flexibilizam suas nor-
mas para permitir o parcelamento do gozo de férias.

Quase todas as convenções internacionais de 
trabalho contêm formas de flexibilização quanto à sua 
aplicação. E o caso da Convenção nº 132, da Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT), revista em 1970 
e ratificada pelo Brasil em 23 de setembro de 1998. 
Nela admite-se, em seu art. 8º, o fracionamento do 
período de férias anuais remuneradas, sem qualquer 
restrição aos menores de dezoito e aos maiores de 
cinqüenta anos, verbis:

Artigo 8º
1. O fracionamento do período de férias 

anuais remuneradas pode ser autorizado pela 
autoridade competente ou pelo órgão apropria-
do de cada país.

2. Salvo estipulação em contrário contida 
em acordo que vincule o empregador e a pessoa 
empregada em questão, e desde que a dura-
ção do serviço desta pessoa lhe dê direito a tal 
período de férias, uma das frações do referido 
período deverá corresponder pelo menos a duas 
semanas de trabalho ininterruptos.

Para Arnaldo Sussekind, a legislação compa-
rada consagrou a limitação do tempo de trabalho por 
meio de um tríplice aspecto: a duração do trabalho, o 
repouso semanal e as férias anuais.

Essa limitação tem fundamentos de natureza 
biológica, ou seja, serve para neutralizar os problemas 
psicofisiológicos oriundos da fadiga e da excessiva ra-
cionalização do serviço; de caráter social, facultando 
ao trabalhador viver, como ser humano, na comunida-
de a que pertence, praticando atividades recreativas, 
culturais ou físicas, aprimorando seus conhecimentos 
e convivendo mais estreitamente com sua família; e de 
índole econômica, na medida em que o descanso gera 
um rendimento superior na execução do trabalho.

Assim, após um ano de trabalho contínuo, além 
da limitação das respectivas jornadas e da obrigatorie-
dade dos descansos semanais, o instituto das férias é 
uma das formas de repouso obrigatório do trabalhador, 
imposto por motivo de higiene social e responsável 
pela restauração do equilíbrio orgânico e psicológico 
do trabalhador.

Não encontramos entre os estudiosos do Direito 
do Trabalho a razão por que o nosso legislador vedou 
ao menor de dezoito e ao maior de cinqüenta anos o 
parcelamento do gozo das férias. O indicativo de tal 
rigidez, todavia, pode estar relacionado à idade com 
que as pessoas começavam a trabalhar e à expecta-
tiva de vida, na época da edição da lei.
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Como se sabe, até o advento da Constituição de 
1988, permitia-se o trabalho do menor a partir dos doze 
anos de idade. Certamente, a ele se dispensou um tra-
tamento diferenciado, tendo em vista as condições de 
trabalho existentes na época e a tenra idade em que 
se lhe permitia iniciar sua atividade laboral.

Já a vedação de parcelamento de férias ao maior 
de cinqüenta anos de idade pode ter sua explicação 
na baixa expectativa de vida dos brasileiros, gerando, 
dessa maneira, um tratamento especial para esses 
trabalhadores. Segundo o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística, a expectativa de vida no País 
passou de 42,7 anos em 1940 para 52,4 em 1960, 
mantendo-se estabilizada até 1970, quando saltou 
para 61,7 anos em 1980. Ora, em 2000, a expecta-
tiva de vida para ambos os sexos já havia atingido a 
média de 68,6 anos (64,8 para homens e 72,6 para 
mulheres), não subsistindo, portanto, razões para a 
manutenção de uma regra para uma realidade já su-
perada no tempo.

Note-se que, com a mudança promovida pelo 
PLS nº 116, de 2003 e pelas regras fixadas no caput 
do art. 134 da CLT, o menor de dezoito e o maior de 
50 anos continuarão a gozar suas férias, por inteiro, 
dentro dos doze meses subseqüentes ao término do 
respectivo período aquisitivo. Assim, como para os 
demais trabalhadores, excepcionalmente, suas férias 
serão concedidas em dois períodos, dos quais um não 
poderá ser inferior a dez dias corridos.

Como já afirmado acima, embora a CLT não de-
fina esses casos especiais, as férias só podem ser 
fracionadas, segundo Russomano, a juízo do empre-
gador, quando houver motivo de força maior que o 
impeça de dá-las por inteiro ou, ao menos, que lhe 
cause sérios prejuízos econômicos. Na mesma linha 
de raciocínio, Valentin Carrion adverte, porém, que, 
não tendo a lei explicitado os critérios de excepcio-
nalidade, deve-se adotar o da necessidade imperio-
sa referido no art. 61 da CLT: força maior, serviços 
inadiáveis ou de inexecução com prejuízo. No caso do 
menor, temos ainda que suas férias deverão coincidir 
com as férias escolares.

Em face disso, a alteração proposta pelo PLS nº 

116, de 2003, em nosso ordenamento jurídico, referen-
te às relações de trabalho, é perfeitamente admissível. 
Ela atende os legítimos interesses do empregador, 
ao mesmo tempo em que respeita os direitos funda-
mentais e inalienáveis do trabalhador e, no caso, o 
atinente às férias.

Por outro lado, a proposição, ao introduzir flexi-
bilização de norma trabalhista, objetivando a sua ade-
quação à realidade presente, observa o princípio de 
proteção ao trabalhador e torna seus efeitos menos 

onerosos para o patrão, sem ocasionar prejuízos ou 
impor excessivos sacrifícios aos trabalhadores meno-
res de dezoito e maiores de cinqüenta anos.

Já em relação à regra proposta tanto pelo PLS nº 

62, de 2005, quanto pelo PLS nº 88, de 2005, no que 
diz respeito ao parcelamento das férias, temos uma 
restrição a fazer:

1. no que diz respeito ao parcelamento das férias 
dos empregados menores de dezoito anos de idade, 
além de permanecer uma exceção, entendemos que só 
possa ser permitido mediante acordo escrito, individual 
ou coletivo, desde que os menores estejam devidamen-
te assistidos por seus responsáveis legais.

III – Voto

Com base nas razões acima expostas, opinamos 
pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 62, de 
2005, e do Projeto de Lei do Senado nº 88,  de 2005, 
e pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 116, 
na forma do seguinte Substitutivo:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 116  
(SUBSTITUTIVO), DE 2003

Dá nova redação ao artigo 134 da Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT), apro-
vada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, para alterar o critério de concessão 
de férias, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 134 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 134. As férias serão concedidas por 
ato do empregador, em um só período, nos 
doze meses subseqüentes à data em que o 
empregado tiver adquirido o direito.

§ 1º Mediante acordo escrito, individual 
ou coletivo, as férias poderão ser concedidas 
em até três períodos, que não poderão ser 
inferiores a dez dias corridos (NR).

§ 2º Aos menores de dezoito anos, as 
férias serão sempre concedidas de uma só 
vez e, excepcionalmente, em até três períodos, 
mediante acordo escrito, individual ou coletivo, 
desde que assistidos por seus responsáveis 
legais.” (NR)

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

Sala da Comissão, – Senador Flexa Ribeiro, 
Relator.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Marcelo Crivella

I – Relatório

Sob exame, o Projeto de Lei do Senado nº 88, de 
2005, que, ao revogar o § 2º do art. 134 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho, torna possível o parcelamen-
to das férias dos empregados menores de dezoito e 
dos maiores de cinqüenta anos de idade, atualmente 
vedado pelo referido dispositivo da CLT.

Ao justificar sua iniciativa, o eminente Senador 
César Borges ressalta:

“A Constituição Federal, no inciso XXX 
do art. 7º, garante aos trabalhadores a proibi-
ção de diferença de salários, de exercício de 
funções e de critério de admissão por motivo 
de sexo, idade, cor ou estado civil.

Assim, se é vedado discriminar os traba-
lhadores por causa da idade em vários aspec-
tos da vida laboral, não se justifica a perma-
nência da proibição de concessão do parce-
lamento de férias aos trabalhadores descritos 
no § 2º do art. 134 da CLT.”

No prazo regimental não foram oferecidas emen-
das ao Projeto.

II – Análise

As férias anuais, asseguradas ao trabalhador, 
como um direito inalienável e de ordem pública, insti-
tuído nos primórdios da nossa legislação trabalhista, 
foi elevado, em 1988, a nível constitucional. Conse-
qüentemente, qualquer mudança nessa matéria deve 
ser examinada com o máximo cuidado, por força do 
princípio da proteção, fundamental ao arcabouço jurí-
dico das relações de trabalho.

O projeto não afeta apenas o interesse do traba-
lhador como tal, mas também o de toda a sociedade; é 
por esse motivo que o direito às férias é resguardado 
por norma de ordem pública. Cabe considerar, também, 
que a legislação do trabalho da maioria dos países 
guarda sintonia com as transformações deste mundo 
globalizado e, no particular do tema em exame, todos 
vêm flexibilizando suas normas no sentido de conceder 
o parcelamento das férias dos trabalhadores.

Nesse sentido, em numerosas convenções in-
ternacionais de trabalho, há normas de flexibilização 
das férias quanto à sua aplicação. É o caso da Con-
venção nº 132, da Organização Internacional do Tra-
balho – OIT, revista em 1970 e ratificada pelo Brasil 
em 23 de setembro de 1998. Nela admite-se, em seu 
art. 8º, o fracionamento do período de férias anuais 
remuneradas, sem qualquer restrição aos menores 

de dezoito e aos maiores de cinqüenta anos, nos se-
guintes termos:

“Artigo 8º

1. O fracionamento do período de férias 
anuais remuneradas pode ser autorizado pela 
autoridade competente ou pelo órgão apropria-
do de cada país.

2. Salvo estipulação em contrário contida 
em acordo que vincule o empregador e a pessoa 
empregada em questão, e desde que a dura-
ção do serviço desta pessoa lhe dê direito a tal 
período de férias, uma das frações do referido 
período deverá corresponder pelo menos a duas 
semanas de trabalho ininterruptos.

Não encontramos entre os estudiosos do Direito 
do Trabalho a razão por que o nosso legislador vedou 
ao menor de dezoito e ao maior de cinqüenta anos o 
parcelamento. O indicativo de tal rigidez, todavia, pode 
estar relacionado à idade com que as pessoas come-
çavam a trabalhar e à expectativa de vida, na época 
da edição da lei.

Como se sabe, até o advento da Constituição de 
1988 permitia-se o trabalho do menor a partir dos doze 
anos de idade. Certamente, a ele se dispensou um tra-
tamento diferenciado, tendo em vista as condições de 
trabalho existentes à época e a tenra idade em que se 
lhe permitia iniciar sua atividade laboral.

Já a vedação de parcelamento de férias ao maior 
de cinqüenta anos poderia ter tido sua explicação na 
baixa expectativa de vida dos brasileiros, gerando, des-
sa maneira, um tratamento especial para esses traba-
lhadores. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, a expectativa de vida no País passou de 
42,7 anos em 1940 para 52,4 em 1960, mantendo-se 
estabilizada até 1970, quando saltou para 61,7 anos em 
1980. Ora, em 2000, a expectativa de vida para ambos 
os sexos já havia atingido a média de 68,6 anos (64,8 
para homens e 72,6 para mulheres), não subsistindo, 
portanto, razões para a manutenção de uma regra para 
uma realidade já superada no tempo.

Para o jurista Arnaldo Sussekind, a legislação 
de vários países consagrou a limitação do tempo de 
trabalho por meio de um tríplice aspecto: a duração do 
trabalho, o repouso semanal e as férias anuais.

Essa limitação tem fundamentos, não só, de 
natureza biológica, ou seja, serve para amenizar os 
problemas psicofisiológicos oriundos da fadiga e da 
excessiva racionalização do serviço, como, também, 
de caráter social, facultando ao trabalhador viver, como 
ser humano, na comunidade a que pertence, praticando 
atividades recreativas, culturais ou físicas, aprimorando 
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seus conhecimentos e convivendo mais estreitamente 
com sua família.

Assim, após um ano de trabalho contínuo, além 
da limitação das respectivas jornadas e da obrigatorie-
dade dos descansos semanais, o instituto das férias é 
uma das formas de repouso obrigatório do trabalhador, 
que tem como fundamento motivos de higiene social 
respondendo pela restauração do equilíbrio orgânico 
e psicológico do trabalhador.

Note-se que, com a mudança promovida pelo 
projeto e pelas regras fixadas no caput do art. 134 
da CLT, o empregado menor de dezoito e maior de 
50 anos continuará a gozar suas férias, por inteiro, 
dentro dos doze meses subseqüentes ao término do 
respectivo período aquisitivo. Tal como para os demais 
trabalhadores, excepcionalmente, as férias poderão 
ser concedidas em dois períodos, um dos quais não 
poderá ser inferior a dez dias corridos.

Embora a CLT não defina esses casos especiais, 
as férias só podem ser fracionadas, a juízo do em-
pregador, quando houver motivo de força maior que 
o impeça de dá-las por inteiro ou, ao menos, que lhe 
cause sérios prejuízos econômicos; na mesma linha 
de raciocínio, tendo-se por base que a lei não explici-
ta os critérios de excepcionalidade, deve-se adotar o 
da necessidade imperiosa referido no art. 61 da CLT: 
força maior, serviços inadiáveis ou de inexecução com 
prejuízo. No caso do menor, é necessário, ainda, que 
suas férias coincidam com as férias escolares.

Em face disso, a alteração ora proposta ao nos-
so ordenamento jurídico é perfeitamente admissível; 
ela atende os legítimos interesses do empregador, ao 
mesmo tempo em que respeita direitos fundamentais 
e inalienáveis do trabalhador, no caso, o atinente às 
férias.

Por outro lado, a proposição, ao introduzir flexi-
bilização de norma trabalhista, objetivando a sua ade-
quação à realidade presente, observa o princípio de 
proteção ao trabalhador e torna seus efeitos menos 
onerosos para o empregador, sem ocasionar prejuí-
zos ou impor excessivos sacrifícios aos menores de 
dezoito e maiores de cinqüenta anos.

III – Voto

Nessas condições, nosso voto é pela aprovação 
do Projeto de Lei do Senado nº 88, de 2005.

Sala da Comissão, – Senador Marcelo Crivella, 
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os Pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 56/06–PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 21 de junho de 2006

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do 

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Ex-
celência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto 
de Lei do Senado nº 258, de 2003, que “altera os arts. 
125, 126, 131, II, e 132 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 
de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para 
dispor sobre o seqüestro de bens provenientes de ações 
criminosas, acrescentando-lhe os arts. 144-A e 144-B, 
para introduzir a indisponibilidade dos bens no rol das 
medidas assecuratórias, modificando, ainda, o caput 
do art. 4º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998”, de 
autoria da Senadora Serys Slhessarenko.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Of. nº 76/2006–CAS

Brasília, 7 de junho de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou no dia 31 de maio de 
2006, em turno único, a Emenda nº 1 – CAS (substi-
tutivo), de 2006, ao PLS nº 116 de 2003, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que dá nova redação ao 
art. 134 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para alterar o critério de concessão de férias, e 
dá outras providências , e no dia 7 de junho de 2006, 
não tendo sido oferecidas emendas em turno Suple-
mentar, foi definitivamente adotada, nos termos do art. 
284 do Regimento Interno do Senado Federal.

Atenciosamente, – Senador Antônio Carlos Va-
ladares, Presidente.

Of. CAE nº 243/2006

Brasília, 11 de julho de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que em reunião realizada no dia 11–7–06, esta 
Comissão aprovou, nos termos da Emenda nº 1 CAS-
CAE (substitutivo), o Projeto de Lei do Senado nº 82, de 
1999, que “autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo 
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Brasil de Cidadania, instituir o conselho deliberativo 
desse fiando, e dá outras providências”.

Comunico ainda, que nos termos do art. 282 do 
R.I.S.F., o referido substitutivo será submetido a turno 
suplementar de discussão na próxima reunião desta 
Comissão.

Respeitosamente, – Senador Luiz Otávio, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os Ofícios que acabam de ser lidos vão à pu-
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 88, de 
2006, da Comissão de Educação, comunicando a 
aprovação em caráter terminativo dos Projetos de 
Decreto Legislativo nºs 278, 311, 325, 326, 327, 
330 e 331, de 2006, cujos pareceres foram lidos 
anteriormente.

Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Inter-
no, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado 
pelo Plenário em 25 de março de 2003, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, 
por um décimo da composição da Casa, para que as 
matérias sejam apreciadas pelo Plenário.

É o seguinte o ofício:

Of. nº CE/88/2006

Brasília, 4 de julho de 2006

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em caráter terminativo, na reunião realizada 
nesta data, os Projetos de Decretos Legislativos de nos: 
278, 311, 325, 326, 327, 330 e 331 de 2006.

Atenciosamente, – Senador Sérgio Zambiasi, 
Presidente Eventual da Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 87, de 2006, 
da Comissão de Educação, comunicando a aprovação 
em caráter terminativo dos Projetos de Decreto Le-
gislativo nºs 517, 522 e 532,de 2005; 71, 153, 158, 
252 e 253, de 2006, cujos pareceres foram lidos an-
teriormente.

Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento In-
terno, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
aprovado pelo Plenário em 25 de março de 2003, 
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interpo-
sição de recurso, por um décimo da composição da 
Casa, para que as matérias sejam apreciadas pelo 
Plenário.

É o seguinte o ofício:

Of. nº CE/87/2006

Brasília, 4 de julho de 2006

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em caráter terminativo, na reunião realizada 
nesta data, os Projetos de Decretos Legislativos de 
nºs: 517,522 e 532 de 2005, 71, 153, 158,252 e 253 
de 2006.

Atenciosamente, – Senador Sérgio Zambiasi, 
Presidente Eventual da Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Nos termos do art. 91, §§3º a 5º, do Regimento 
Interno, fica aberto o prazo de cinco dias úteis, para 
interposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs 
258 e 116 (que tramita em conjunto com o Projeto de 
Lei do Senado nº 88, de 2005), ambos de 2003, cujos 
pareceres foram lidos anteriormente, sejam aprecia-
dos pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A sessão é não-deliberativa.

Tenho a honra de conceder a palavra aos ora-
dores inscritos.

Em primeiro lugar, com satisfação, concedo a 
palavra ao Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO DO 
DIA 18 DE JULHO DE 2006, QUE, RETIRA-
DO PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a permissão de V.Exª, apresento, em 
nome do Senado Federal, a solidariedade ao povo li-
banês. Nada, realmente, nada, para quem defende a 
paz, justifica a guerra. V.Exª tem absoluta razão. 

Estão inscritos: A Senadora Heloísa Helena, o 
Senador Antonio Carlos Magalhães e a Senadora 
ideli Salvatti. 

Vou conceder a palavra, pela ordem, à senadora 
Heloísa Helena, 

A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL) – Sr. 
Presidente, não sou pela ordem, não. 

O SR. PRESDIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra o próximo orador inscrito, Se-
nador Antonio Carlos Magalhães.
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A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pois não. 

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
eu apenas gostaria de solicitar que seja registrado, 
na íntegra, o artigo do Reitor da Univali, o Professor 
José Roberto Provesi, que, a partir de um levanta-
mento feito pelo Programa de Atenção aos Discen-
tes, Egressos e Funcionários da Universidade do 
Vale de Itajaí (Univali), traçam um interessante per-
fil dos alunos beneficiados pelas bolsas do ProUni. 
Nesse levantamento, o desempenho de 167 alunos 
selecionados e matriculados pelo ProUni, apurou 
que 91% deles tiveram aproveitamento superior à 
média exigida pela Univali. Sondagem semelhante 
realizada pela Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) demonstrou que os alunos do ProUni ti-

veram aproveitamento superior à média; os 10% de 
vagas disponíveis nessa universidade também tive-
ram aproveitamento superior.

Portanto, eu gostaria de fazer o registro desse ar-
tigo, que vem corroborar a análise que se fazia. Aquilo 
que se temia – que as cotas e reservas de vagas para 
alunos oriundos de escolas públicas e destinadas aos 
afrodescendentes e aos indígenas criariam risco de 
comprometer a qualidade do ensino acadêmico – não 
se configura , pelo contrário, é desmentido pelo bom 
aproveitamento dos alunos que estão inscritos, matri-
culados, e que freqüentam as nossas universidades 
particulares.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra o nobre Senador Antonio Carlos 
Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero diri-
gir-me a V. Exª para felicitá-lo por estar aqui presidindo 
esta sessão no dia de hoje. Esse é um fato importante, 
que condiz com a sua personalidade e, sobretudo, com 
a sua atuação.

Em segundo lugar, se eu pude votar onze projetos 
em menos de 24 horas, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, foi porque tive o apoio de V. Exª, que 
via a situação em que o País estava e julgou por bem, 
quando falei sobre o assunto, que votássemos esses pro-
jetos. Votamos. Dez deles estão na Câmara dos Depu-
tados, parados, como se a violência tivesse acabado no 
Brasil quando, na realidade, está aumentando e apenas 
teve uma pequena trégua de 24 horas.

Teremos fatos, em todos os Estados do Brasil, mas 
principalmente no Rio e em São Paulo, da maior gravi-
dade, e não vai pesar sobre a cabeça de V. Exª remorso 
algum, nem na minha, mas vai pesar pela Câmara dos 
Deputados, cujo Presidente, Deputado Aldo Rebelo, 
acostumado ao Palácio do Planalto, realmente não está 
reconhecendo o valor que esses projetos têm em relação 
à diminuição do crime no Brasil. 

Faço, portanto, este protesto exatamente no dia em 
que foram postos em liberdade aqueles que arrombaram a 
Câmara, como o Sr. Bruno Maranhão, que já se perfilhou 
para o Sr. Ricardo Berzoini, Presidente do PT, o que sig-
nifica que já procurou Lula para dizer: “já estou em forma 
para fazer outras desordens na sua campanha”.

É esse o significado dessa soltura, e é essa a ousa-
dia desse Bruno Maranhão, que, infelizmente, está solto 
e já em Pernambuco, sua terra. De lá ele se comunica, 
toda hora, quando quer, com Lula, e vai fazer um desa-
tino qualquer, como fez na Câmara dos Deputados, em 
outra repartição pública ou em outra instituição. Que não 
seja no Judiciário, Sr. Presidente – já que o Congresso 
foi vítima! Ele não o fará no Executivo, porque é colega 
do Presidente, mas vai fazer no Judiciário. E estaremos 
juntos, no protesto, na luta incessante, para que este 
Governo tome o mínimo de vergonha possível em rela-
ção ao País.

A cada dia que passa, sinto a revolta de todos os 
Estados brasileiros. Cheguei de São Paulo ontem, e vá-
rias pessoas me procuravam para me felicitar pela mi-
nha atuação aqui contra este Governo. Ameaçam-me de 
condenação, de expulsão, pouco importa.

Ninguém vai me tirar daqui enquanto V. Exª esti-
ver presidindo e eu tiver os colegas que tenho. Portan-
to, cumprirei o meu dever de mostrar as desgraças que 
este Governo está realizando em todos os pontos e a 

mentira que apresenta ao povo brasileiro, gastando o 
dinheiro público. 

Sr. Presidente, vivemos momentos graves. Tirei 
como exemplo uma manchete de jornal: “Gastos de 
R$1,8 milhão por hora” do Governo Federal. Enquanto 
isso, não pode pagar aos aposentados. A matéria tem 
o seguinte subtítulo: “Liberação de recursos em período 
pré-eleitoral pelo Governo seguiu critérios de estratégia 
política”. E traz alguns dados: “As prioridades do orça-
mento pré-eleitoral”.

Ah, Sr. Presidente, se o povo brasileiro, nas cama-
das mais humildes, tomasse conhecimento de que o Go-
verno imprimiu – é inacreditável, mas é verdade – uma 
edição extra do Diário Oficial para publicar as safadezas 
que está realizando em relação ao povo brasileiro! Uma 
edição extra para poder pagar aqueles que estão acei-
tando, subjugando-se ao Governo Federal.

Ah, Sr. Presidente, não fica por aí! Outro artigo diz: 
“E vai rolar a festa. Quem paga é o Governo”. Sabe o que 
é isso, Exª? Isso quer dizer que R$23,6 milhões do Orça-
mento vão patrocinar festas nos Municípios brasileiros, 
naqueles aquinhoados pelo Governo para fazer festas 
em vez de fazer obras.

Aliás, por falar em obras, quero daqui dizer ao Mi-
nistro do Planejamento – que declarou que não se podia 
fazer o Orçamento impositivo, sendo que antigamente era 
favorável a esse tipo de Orçamento, sobre o qual discu-
timos muito – que pedi a instauração de uma comissão 
parlamentar de inquérito. Sei até que o pensamento de 
V. Exª não é muito favorável, mas encontrarei caminhos 
com V. Exª para realizar o objetivo da comissão de inqué-
rito. Não tenho dúvida disso.

Esses R$23 milhões são para dar ao Deputado 
para uma festa de São João, para uma festa de micareta 
retardada, para o Carnaval, para dar a quem ele quiser. E 
o pior é que nem sempre o deputado gasta na festa. 

Muitas vezes, pelo hábito que tem o Governo Fe-
deral de embolsar recursos, o Deputado também bota no 
seu bolso o dinheiro que seria do povo. E não acontece 
nada! Fica tudo assim! Agora, mais do que isso, “quem 
paga é o Governo”. A chamada é do jornal O Globo, que 
é insuspeito, porque até ajuda muito o Governo, assim 
como a Rede Globo.

“Mensaleiros ganham mais que a PF”. Esta é ou-
tra chamada do mesmo jornal. Como não querem que 
haja greve na Polícia Federal se os ladrões que roubam 
o dinheiro público, com autorização do Governo, ganham 
mais que os funcionários públicos, de qualquer espécie, 
inclusive aqueles da Polícia Federal, que descobrem 
até que o meu querido Ministro e amigo Márcio Thomaz 
Bastos estava sendo roubado pela sua doméstica em 
R$187 mil.

Confesso que, se tivesse que dar um conselho 
ao meu amigo nesta hora, eu diria: Ministro, perca os 
R$187 mil, mas não diga a ninguém que isso aconte-
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ceu. É o que eu estou dizendo hoje, como conselho, ao 
meu amigo Márcio Thomaz Bastos. É inacreditável que 
o Ministro seja roubado por uma doméstica em R$187 
mil e não saiba!

É incrível, mas é verdade! É coisa deste Governo. 
Qualquer dos Parlamentares aqui ficaria doido se perce-
besse que sumiram R$187 mil de suas contas, mas o Go-
verno tem um Ministro que perde R$187 mil. É meu amigo 
pessoal e foi meu advogado, portanto sinto-me à vontade 
para dizer que ele não deve tornar isso público.

Além disso, houve uma infração que acredito que 
ele não tenha cometido por querer. Como quem desco-
briu tudo foi a Polícia Federal, que não pode agir nesses 
casos, o Ministro pegou a investigação da Polícia Federal 
e a entregou à Polícia Civil de São Paulo, que tomou as 
providências legais para que o Ministro não continuasse 
a ser furtado.

Ora, Sr. Presidente, digo sempre que, quando um 
país está nessa situação em que o Presidente da Re-
pública perde a moral do ponto de vista financeiro, aí 
perde-se tudo, porque vai descendo nas escalas: do se-
cretário, o oficial de gabinete, chegando até ao contínuo, 
porque ele é humano. Se ele está vendo aquilo aconte-
cer nos escalões superiores, por que vai rezar pelo furto 
dos outros?

Sr. Presidente, V. Exª sabe como tem sido rigoroso 
nas coisas desta Casa, pelo que o parabenizo. E deve 
continuar sendo assim, porque seu nome cresce. Deve 
continuar sendo porque esta Casa é o único baluarte da 
democracia no Brasil, embora o povo não pense assim. 
Mas, com a nossa atuação e, sobretudo, com a atuação 
de V. Exª no comando da Casa, acredito que podemos re-
abilitar o Poder Legislativo, inclusive encobrindo as coisas 
que, infelizmente, acontecem na Câmara, como é o caso 
dos “sanguessugas”, do “mensalão”, do “valerioduto”, de 
coisas desse tipo. Poderemos, com a sua autoridade e a 
nossa autoridade, dar um jeito nessas coisas do Brasil. 
Se não, ninguém acreditará em nenhum de nós.

Dizem que Lula rouba, mas que todo político rouba. 
Quer dizer, nós pagamos pelo que ele faz. Não venham 
os seus colegas dizer que estou dizendo que ele está 
roubando. Eu já disse. Mas o fato é que, roubando ou não, 
o que está acontecendo em seu Governo desmoraliza a 
classe política toda, sem exceção. E ninguém tenha dú-
vida de que os resultados eleitorais virão com a dureza 
necessária que o povo brasileiro tem de infligir.

Ouço, com prazer, o aparte do Senador Alvaro 
Dias.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Antonio 
Carlos Magalhães, veja o que a imprensa divulga nes-
te momento, numa matéria da Globo Online. V. Exª fez 
referência à invasão da Câmara dos Deputados e ao Sr. 
Bruno Maranhão, que sai para fazer a campanha do Pre-
sidente Lula. Veja o que diz a matéria.”Bruno acusou os 
Senadores Antonio Carlos Magalhães, Arthur Virgílio, Jor-

ge Bornhausen e Alvaro Dias de explorar o episódio para 
tentar prejudicar o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Segundo ele, os quatro formam um comando ideológico 
que quer derrubar Lula. ‘Esses são quatro golpistas’, dis-
se o coordenador do MLST”. Somos golpistas, Senador 
Antonio Carlos Magalhães, porque queremos golpear 
a violência, a anarquia. Se, para golpear a violência e a 
anarquia, necessitamos ser chamados de golpistas, que 
nos chamem de golpistas. No entanto, golpistas no senti-
do de derrubar quem exerce o mandato do Presidente da 
República, não. O Sr. Bruno Maranhão está absolutamente 
equivocado. Quem vai derrubar Lula é o povo brasileiro, 
de forma pacífica, legal e democrática, nas urnas.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – V. Exª tem absoluta razão. Meu raciocínio é o 
mesmo: isso acontecerá no dia 1º de outubro. O Presi-
dente já está caindo nas pesquisas e vai cair muito mais 
quando o povo tomar conhecimento do que acontece 
neste País. Queremos dar, sim, o golpe em 1º de outubro, 
nas urnas, e vamos dar. Ele também já poderia ter sido 
tirado do poder, pelos furtos, se houvesse, realmente, 
dureza neste País como houve no passado. Ele fez por 
merecer perder o Governo, mas nós queremos derrotá-
lo no voto, mostrando que ele está loteando o Governo 
e dando dinheiro para campanhas políticas.

Perguntava o Ministro Paulo Bernardo, que não 
queria a execução orçamentária, que não poderia con-
seguir, porque “são obras que o Governo faz”. Mentira! 
Posso dizer que entregaram R$9 milhões, no Município 
de Simões Filho, ao Prefeito, para ajudar Jacques Wag-
ner, para fazer um viaduto sobre a BR-324, a mais im-
portante do Estado da Bahia. Esse dinheiro foi entregue 
ao prefeito municipal.

Em outros municípios baianos, para cooptar Prefei-
tos nossos, tem sido dado muito dinheiro! É por isso que 
está aí, que ainda não foi votado – e não deixarei votar, 
Sr. Presidente, se força tiver – o crédito do Ministério das 
Cidades. São R$898 milhões para distribuir.

Falo aos Senadores, mas falo sobretudo aos bra-
sileiros que estão aqui: o Presidente da República tem o 
poder, quando edita uma medida provisória abrindo cré-
dito de R$898 milhões, de gastar, no primeiro dia, esse 
dinheiro. Então, manda, para o Congresso, uma medida 
que poderá não ser aceita, mas quem perderá ou irá re-
por esse dinheiro?

Ele realmente triplicou a sua fortuna, mas não creio 
que seja um homem rico – não vou dizer que triplicou a 
sua fortuna. Ele não é mais o pobre torneiro mecânico, 
mas um homem de um milhão de reais, que pode não 
ser grande coisa, mas, para ele – que uma vez me disse 
que ganhava R$ 2.300,00 por mês –, passa a ser quase 
impossível ter tanto recurso. Isso sem falar o que Paulo 
Okamotto paga por ele – como pagou empréstimo de 
R$ 29,4 mil –; sem falar que ele até hoje não deu satis-
fação sobre a participação de seu filho em quase R$ 15 
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milhões, dinheiro da Telemar; que seu irmão Vavá, que 
vive nos Ministérios atentando contra o Erário. Tudo isso 
acontece, mas ele diz que nada sabe, nada vê. E, como 
ele, muitos fingem que acreditam. Todos sabem que não 
é verdade, mas fingem que acreditam.

Sr. Presidente, ainda teremos que realizar um tra-
balho intenso, interminável para moralizar o País.

Talvez seja o trabalho de mais uma geração. 
Os hábitos ruins se propagam com a velocidade que 

os hábitos bons, infelizmente, não conseguem propagar-
se. Mas não vamos parar. Queremos ser os golpistas de 
amanhã no voto, na eleição, nas campanhas, a despei-
to do dinheiro que ele esteja mandando pela Petrobras 
e por outros órgãos para o candidato na Bahia, o qual 
declarou, Sr. Presidente – veja como as coisas estão –, 
que, de 15 em 15 dias, virá a Brasília para levar recur-
sos. Declaração do próprio candidato! Não é de nenhum 
estranho. É do candidato! 

Por isso, digo-lhe, Sr. Presidente: aumente ainda as 
suas forças, que são muitas, mas ainda não as neces-
sárias para dar um basta à situação do Brasil de hoje. 
Todavia, acreditamos que, se formarmos uma equipe 
que queira salvar o Brasil, nós o salvaremos. Os brasi-
leiros são bons Os brasileiros são pacíficos, mas, infeliz-
mente, são facilmente enganados. Não estes que estão 
aqui, mas aqueles, coitados, que não têm a informação 
devida, aqueles que acreditam no que ele fala, quando, 
na realidade, ele não fala, mente. E a mentira tem per-
nas curtas.

Nós vamos pegar todas essas mentiras no dia 1º 
de outubro, votando certo, na pessoa certa que possa 
salvar o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço muito a V. Exª.
Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acho que nem vou 
falar mais da corrupção e do banditismo político, porque 
há tantas coisas inimagináveis, no passado e no pre-
sente, que não sei se vale a pena. Até porque, se essa 
campanha eleitoral pudesse ter um caráter plebiscitário 
entre quem compartilha ou não com o banditismo polí-
tico, com certeza, o triunfo da vigarice não aconteceria. 
Mas, como existem muitas coisas no âmbito da eleição, 
que vão desde as migalhas distribuídas para os pobres, 
manipulação da complexa subjetividade humana, utiliza-
ção de dólares nas peças íntimas do vestuário masculino, 
à remessa de bilhões de dólares para o exterior, tantas 
coisas que mexem no processo eleitoral, nem sabemos 
ao certo o que acontecerá.

Falarei rapidamente sobre taxa de juros e refor-
ma tributária.

Hoje, li matéria de um jornal de circulação nacio-
nal reproduzindo uma fala minha sobre política de juros 
em Florianópolis.

Estive no Rio Grande do Sul, acompanhada por 
minha querida companheira Deputada Luciana Genro, e 
em Santa Catarina – aliás, saí do Amapá à uma hora da 
madrugada, onde estava um sol de quase 40 graus, para 
chegar ao meio-dia em Porto Alegre, num frio danado. 
Porque, como não usamos dinheiro público roubado e 
não temos dinheiro das grandes estruturas empresariais 
do País e dos banqueiros, é evidente que a campanha é 
muito mais difícil. Aproveito para agradecer a forma sem-
pre generosa, delicada desses e de todos os Estados 
brasileiros onde tenho tido oportunidade de ir.

Hoje, o Sul passa por uma situação econômica muito 
difícil, até em função dessa política de juros altos, câmbio 
baixo, aumento das importações, redução da exportação, 
o que tem levado a uma quebradeira como há muito não 
se via na agricultura, na indústria e no comércio.

Todos que estudam ou que conversam conosco, os 
trabalhadores que estão sendo demitidos na indústria, no 
comércio, na agricultura, em Santa Catarina, no Paraná 
ou no Rio Grande do Sul, na Região Sul do País, todas 
essas pessoas falam das suas experiências no setor 
produtivo, seja entre os trabalhadores, seja entre os co-
merciários e comerciantes. Tive a oportunidade de falar 
sobre juros e fiquei impressionada com a forma como o 
jornalista elaborou um pequeno parágrafo. Prefiro concluir 
que o jornalista não fez isso por má-fé. Mas que, talvez, 
a verborragia neoliberal, com o seu ar de sofisticação 
técnica, quando, de fato, representa uma farsa técnica e 
uma fraude política, realmente manipule boas mentes e 
bons corações. Primeiro, o rapaz relaciona taxa de juros 
a socialismo. Realmente, não tem nada a ver.

É lógico que todos sabem que eu sou socialista de 
carteirinha; defendo o socialismo e creio que ele seja a 
mais bela declaração de amor à humanidade. Aprendi a 
ser socialista na Bíblia, porque é lá que está escrito, com 
uma formação belíssima: ou se serve a Deus ou ao dinhei-
ro. Portanto, quem é serviçal do capital vai virar churrasco 
do demônio. Eu vou para o céu. Está tudo bem.

Então, não se trata de falar em socialismo, porque 
não existe nenhuma experiência socialista no Planeta 
Terra. Nenhuma. Então, por mais que eu defenda o so-
cialismo, tenho convicção de que, com essa estrutura 
anatomofisiológica, não vou vivenciar, infelizmente, uma 
sociedade socialista, mas espero que as futuras gerações 
o possam. Existe coisa mais bela do que a formulação 
que diz “De cada um, conforme as suas possibilidades. 
Para cada um, conforme as suas necessidades”? Claro 
que não há. Essa é a mais bela declaração de amor.

Mas isso não tem nada a ver com a política eco-
nômica que estamos defendendo, com o que falamos 
sobre reforma tributária e taxa de juros. Por quê? Como 
a verborragia da patifaria neoliberal está sendo sustenta-
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da todos os dias no imaginário popular – já que são oito 
anos do Governo Fernando Henrique e quatro anos do 
Governo Lula –, todas as vezes que se fala em qualquer 
outra alternativa de política econômica, imediatamente 
se levantam algumas pessoas supostamente conhece-
doras, mas que não conhecem nada, e dizem: “Oh! Não 
podem baixar a taxa de juros!” E se vai baixar por decre-
to? Isso poderia ser feito, se quisesse. Pode-se baixar por 
decreto. Aliás, as principais resoluções do Banco Central 
são feitas por decreto: decreto que autoriza o Conselho 
Monetário a alterar as metas para a inflação; decreto 
que estabelece a sistemática de metas para a inflação. 
Então, as principais resoluções do Banco Central foram 
adotadas por decreto presidencial.

Mas nem se está falando sobre isso, porque quem 
de fato define como deve ser a atuação dos juros do País 
não é o Copom – estão lá os diretores do Banco Cen-
tral com o seu Presidente. Acho que eles são moleques 
de recado do capital financeiro, porque não os acredito 
incompetentes, mas são serviçais do capital financeiro. 
Não é à toa que os banqueiros nunca ganharam tanto 
no Brasil. O maior lucro de toda a história das instituições 
de capital aberto na América Latina se deu justamente 
no ano passado e, neste ano, ainda se conseguiu bater 
o recorde do ano passado.

Quem de fato define o chamado modelo do PIB po-
tencial brasileiro é o Conselho Monetário Nacional. Então, 
nem precisaria de decreto para baixar os juros, porque 
bastaria que no Conselho Monetário Nacional tivesse três 
homens e não três moleques do capital financeiro.

O Ministro da Fazenda, o Ministro do Planejamento 
e o Presidente do Banco Central estabelecem, pela cha-
mada formulação econométrica, a meta do crescimento 
brasileiro. E, embora o mundo todo esteja crescendo numa 
meta de 6% – a Argentina cresce, há três anos, 9%; a 
China, 10%; a Índia, 8% –, mesmo assim, esses senho-
res iluminados, farsantes tecnicamente, estabeleceram 
que o Brasil não pode crescer mais de 3,5%.

Então, todas as vezes que começa um crescimento 
econômico, vem a lenda, o fato, aquela coisa que diz, as-
sim: “não pode crescer”. Quando o Brasil começa a cres-
cer, ou seja, dinamizar a economia local, gerar emprego, 
gerar renda, a indústria fortalecida, o comércio fortalecido, 
os trabalhadores ganhando bem para sustentar as suas 
famílias dignamente, tendo dinheiro não para comprar Se-
nador e Deputado, mas tendo dinheiro para aumentar os 
gastos públicos no saneamento, na habitação, na saúde, 
na segurança, na moradia popular, todas as vezes que 
o Brasil começa a crescer, os senhores supostamente 
iluminados, mas farsantes tecnicamente, dizem: “tem que 
parar o crescimento brasileiro”. Porque, dizem eles – tudo 
mentira – que tem que parar o crescimento brasileiro; e 
aumenta-se a taxa de juros. Mas alguém diz: “Se baixar a 
taxa de juros para 6,2%, nominal, isso vai significar uma 
fuga de capitais e um aumento da inflação”. Eles são tão 

desqualificados tecnicamente e, infelizmente, encontram 
algumas pessoas para reproduzir essa farsa técnica e 
essa fraude política como se verdade fosse, que muita 
gente começa a achar que isso é natural.

Não há possibilidade alguma de haver fuga de ca-
pitais, porque quem define o percentual de troca de real 
por dólar é o Banco Central; isso se tiver lá realmente 
um homem ou uma mulher, não um moleque como tem 
hoje, que deveria estar preso na cadeia por crimes que 
patrocinou contra o Sistema Financeiro e de conspirar 
contra os interesses nacionais.

A legislação em vigor no País define o percentual de 
moeda que pode ser trocada, define o montante de dólar 
que pode ser remetido para o exterior. O Banco Central 
define o dinheiro que vai ser estacionado nas instituições 
bancárias do País. Tudo isso sob a égide da legislação em 
vigor no País. Então, não precisaria nem inventar absolu-
tamente nada. Aí eles dizem: “Vai aumentar a inflação”. 
Começa que estamos num período de deflação. Gente 
mentirosa; farsante tecnicamente; cínica politicamente; e 
continua a conquistar gente com essa mentira.

Não haverá aumento da inflação. É impossível haver 
aumento de inflação. A única possibilidade seria distribuir 
esse R$ 1 trilhão de dinheiro volátil – são R$ 180 bilhões 
só de juros –, que é o “bolsa-famíliamília-banqueiro” do 
Governo Lula. Para os pobres é a média de R$ 52,00 por 
família; para os banqueiros são R$ 610 mil ao mês, para 
o grande especulador brasileiro.

Eles dizem assim: “Vai aumentar a inflação porque 
as pessoas vão consumir mais”. Quem vai consumir mais? 
Como vão consumir mais? Como vai distribuir R$ 1 tri-
lhão? Vão tirar todo o dinheiro do banco? Essa eu quero 
ver! Imaginem tirar R$ 1 trilhão do Sistema Financeiro! 
Não existe moeda, nem papel para trocar isso. Ah, mas, 
se não receberem R$ 180 bilhões de juros, vão tirar o 
dinheiro? Como se faz isso?

A única chance de aumentar a inflação seria os 
grandes especuladores, os banqueiros nacionais distri-
buírem R$ 180 bilhões para os pobres brasileiros, que 
iriam correr para comprar comida, eletrodomésticos, uma 
casinha para morar. A única chance seria essa.

Por quê? Porque 70% dos preços que movimentam 
a inflação no Brasil são administrados pelo Governo, são 
definidos pelo Governo. Portanto, é muito importante que 
tenhamos compreensão destas coisas: de que é possível 
fazer uma política de desenvolvimento econômico com 
inclusão social; de que é possível reduzir a taxa de ju-
ros para que nós tenhamos R$ 160 bilhões, no próximo 
ano, de dinheiro limpo e novo, para aumentar os gastos 
públicos – e não para comprar parlamentar vigarista –, 
para investir nos setores que dinamizam a economia 
local, geram emprego, geram renda, para democratizar 
as políticas sociais, fazendo investimento na saúde, na 
educação, na segurança pública.
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Onde é que está escrito que não se pode fazer 
isso? Não está escrito na legislação brasileira, na or-
dem jurídica vigente, em nenhuma experiência interna-
cional. Em nenhuma. E aí eles dizem: “Isso vai quebrar 
a autonomia do Banco Central!” Ô gentalha farsante e 
cínica politicamente. Quem fala da autonomia do Banco 
Central? É o Banco Central americano independente. 
“Eu quero igual”. Mentira! É preciso um Banco Central 
autônomo em relação ao capital financeiro, o que não 
há. Hoje, o Banco Central, em vez de ser autônomo do 
capital financeiro, é serviçal do capital financeiro e sabo-
ta o desenvolvimento econômico e a inclusão social no 
Brasil. Essa é que é a questão.

A independência do Banco Central americano é 
completamente diferente. Primeiro, tem um orçamento 
impositivo; se não fizer o orçamento impositivo, o minis-
tro vai para a cadeia.

As três ações necessárias para o Banco Central 
ser independente significam: pleno emprego; capacidade 
plena da atividade econômica – no Brasil, mais de 60% 
da capacidade econômica está ociosa; não há ninguém 
para consumir com essa quebradeira geral – e estabilidade 
monetária. É uma coisa completamente diferente.

Aliás, esses farsantes que saem por aí a discursar 
isso como se preparados tecnicamente fossem – e não 
são – são incompetentes e cínicos, e ousam dizer isso.

O Banco Central americano é obrigado, se um re-
curso faltar para o cumprimento do orçamento impositivo, 
a depositar, imediatamente, na conta do Tesouro, para 
que esse recurso seja viabilizado e disponibilizado para 
as ações aprovadas no orçamento.

Essas eram algumas das considerações que eu 
queria fazer em relação à reforma tributária, da qual 
500 pessoas falam milhões de vezes, mas que não é 
feita. A reforma tributária não é feita porque o Governo 
não quer. Não é pela ineficácia do Congresso Nacional 
– nem daqui e, especialmente, da Câmara – é porque o 
Governo não quer.

O Governo sabe que uma reforma tributária signifi-
ca, no curto prazo, a diminuição da arrecadação que ele 
teria que compensar obrigatoriamente com a redução 
da taxa de juros, e não quer, porque é um moleque de 
servilismo do capital financeiro.

É por isso que hoje existe uma brutal e avassa-
ladora transferência de renda do pobre da favela, da 
classe média assalariada, do setor produtivo para o 
capital financeiro.

É por isso que seria essencial isentar a cesta de 
consumo da população pobre, reduzir a carga tributá-
ria da classe média assalariada e do setor financeiro. 
E como compensa isso na arrecadação? Reduzindo a 
taxa de juros. Pode ser feito? Pode. Onde está escrito? 
Em qual manual, em qual lei, em qual formulação está 
escrito que a taxa de juros brasileira não pode ser igual 
à segunda maior do Planeta Terra? Onde é que está 

escrito? Quero ver quem vai mandar o dinheiro para 
a Turquia! Pode ser feito, sim!

Vejo algumas pessoas que foram para uma facul-
dade, que tiveram oportunidade de estudar imporem 
uma interpretação absolutamente distinta daquilo que 
se fala. Realmente, sei que o debate econômico tem 
uma sofisticação técnica e muita enrolação política, que 
é justamente para as pessoas não entenderem, mas é 
inaceitável tanta incompetência para tratar desse tema, 
como está sendo feito.

É só, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srª Senadora, eu gostaria 
de iniciar a minha fala, nesta terça-feira, com as palavras 
do Paulo Betti.

Paulo Betti, artista conhecido por todo o Brasil, foi 
filiado ao PT, de onde saiu, mas voltou. Muitas vezes, foi 
o nosso âncora, pessoa que, em muitas das transmis-
sões dos programas do nosso partido, verbalizou e fez a 
vez de propagandeador das nossas idéias, das nossas 
propostas, com aquele jeito muito simpático que agrada 
a todos os brasileiros e brasileiras. Na coluna do Jorge 
Moreno do dia 15 de julho, questionado por que retor-
nava ao PT, Paulo Betti deu a seguinte resposta: “Quem 
ganha com o enfraquecimento do Partido dos Trabalha-
dores? Quando me fiz essa pergunta, constatei que o 
partido que eu, modestamente, ajudei a construir, apesar 
de seus erros, é melhor do que aqueles que, com uma 
alegria incontida, atacam-no. É inegável que Lula está 
mais perto dos pobres, dos negros e dos excluídos do 
que qualquer outro candidato. Lula tem uma história e 
creio que não vai traí-la.”

Então, eu gostaria aqui de fazer o registro dessas 
palavras do Paulo Betti. Inclusive ele está, na matéria do 
Jorge Moreno, colocando-se à disposição. Se for convida-
do para novamente fazer a veiculação das matérias e da 
propaganda do PT, ele aceitará com muito prazer.

No mês de junho e início de julho, tivemos inú-
meras matérias, pesquisas, levantamentos, tratando 
da mobilidade social de parcela significativa da popu-
lação brasileira. 

Tive já oportunidade aqui de registrar que uma 
das análises dão conta de que aproximadamente sete 
milhões de brasileiros – para ter a dimensão do que sig-
nificam esses sete milhões de brasileiros, é mais do que 
a população do meu Estado, Santa Catarina – tiveram a 
oportunidade de sair, de deixar de ser estatisticamente 
incluídos nas classes sociais de menor renda, as classes 
D e E, e alçarem a classe C. Portanto, uma mobilidade 
social que – já foi registrado inúmeras vezes – há muito 
tempo este País não constatava cientificamente pelas 
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pesquisas feitas por amostragem de domicílios, ou seja, 
por todos os institutos de pesquisa. 

É, portanto, com satisfação que volto à tribuna 
para tratar, mais uma vez, deste assunto, inclusive para 
pedir que seja registrado o artigo publicado no jornal 
O Globo, que tem como titulo “FGV: redistribuição fez 
renda de pobre subir 14%”. 

Quando se fala em mudança, efetivamente, se há 
uma mobilidade social dessa magnitude, ou seja, se sete 
milhões – mais do que um Estado inteiro da Federação, 
mais do que todos os catarinenses, um volume superior 
de cidadãos e cidadãs brasileiros – conseguem sair das 
classes D e E e alçar uma condição social melhor é por-
que mudanças, indiscutivelmente, estão ocorrendo. 

Talvez não sejam as mudanças que outros gos-
tariam; talvez não sejam as mudanças dos sonhos de 
vários. Agora, são as mudanças daqueles que mais pre-
cisam, são as mudanças daqueles para quem as ações 
de Governo, efetivamente, são necessárias para que 
possam ter mais renda, acessar alimento, acessar em-
prego, acessar crédito. Essas mudanças se contrapõem 
aos discursos dos nossos adversários, principalmente 
daqueles que já tiveram a oportunidade de governar 
durante muito tempo, durante décadas, para não dizer, 
em alguns casos, durante séculos. Até porque temos 
um patrimonialismo muito forte e oligarquias bastante 
enraizadas na cena política brasileira.

Portanto, os dados da realidade, cientificamente 
pesquisados, que dão conta dessa mudança da renda, 
mudança de nível social, mobilidade social, são uma 
resposta mais do que inequívoca àqueles que, siste-
maticamente, dizem que nada foi feito, que foi feito de 
maneira errada, que copiamos o que já existia ou que 
fizemos menos do que poderia ter sido feito, do que 
poderíamos ter feito.

Para nós, que pegamos este País há três anos e 
meio com uma das maiores concentrações de renda 
do Planeta, onde a distribuição de renda é perversa, é 
madrasta, poder apresentar à sociedade brasileira que 
a redistribuição fez com que a renda dos pobres subis-
se 14%, como é apresentado pela Fundação Getúlio 
Vargas, é algo que só pode nos encher de orgulho, só 
pode nos colocar de forma digna, de cabeça erguida, 
para fazer todo o embate eleitoral que nós temos para 
os próximos três meses – menos até. 

Nesse estudo da Fundação Getúlio Vargas, o Centro 
Internacional da Pobreza da ONU aqui no Brasil, com os 
economistas Nanak Kakwani e Hyun H. Son, apresentam 
alguns dados que são extremamente importantes. Eles 
afirmam que o estudo havia identificado uma “melhoria 
na distribuição de renda (que) tem afastado os mais po-
bres da miséria até mesmo nos momentos de estagnação 
econômica, como o que o País viveu em 2003”. 

Ou seja, mesmo no primeiro ano do Governo Lula, 
já começamos a ter esses indicadores de afastamento 

e da distribuição de riqueza. “Em 2004, ano bom para 
toda a população”, quando o crescimento do PIB se 
aproximou de 5%, “enquanto a renda per capita (usan-
do os números da Pesquisa Nacional por Amostragem 
de Domicílios, a Pnad do IBGE) cresceu 3,56%, para 
os mais pobres, a alta chegou a 14,1%.” 

Portanto, o cientista Nanak Kakwani, um dos en-
volvidos nesse estudo do Centro Internacional de Pobre-
za da ONU no Brasil, colocou de forma inequívoca: 

“Nunca se viu queda de desigualdade 
tão intensa em pouco tempo, como aconte-
ceu no Brasil”.

Mais à frente, ele diz: 

“Em 2004, a maior contribuição para deixar 
os brasileiros mais próximos” – ou seja, para 
diminuir a absurda distância que há entre os 
mais ricos e os mais pobres no Brasil – “veio do 
mercado de trabalho. O aumento de escolarida-
de, as quedas nas jornadas e outros avanços 
melhoraram a distribuição de renda”.

Mas o mesmo estudo apresenta um aspecto im-
portante que também gostaria de destacar porque se 
tem a impressão de que todas as políticas adotadas be-
neficiaram, única e exclusivamente, os mais pobres.

O próprio estudo da Fundação Getúlio Vargas 
mostrou que, em 2005, o benefício se voltou, de forma 
significativa, para a classe média, o que põe por terra 
uma argumentação frágil e, de certa maneira, viesa-
da politicamente, que interessa a quem faz o embate 
junto à classe média – pois é ela, indiscutivelmente, 
formadora de opinião pública –, dando a entender que 
o Governo Lula não se preocupa com os assalariados, 
os trabalhadores em geral, do campo e da cidade, com 
os empreendedores que estão de fato dispostos a inves-
tir, produzir e gerar empregos.

Três aspectos do estudo da Fundação Getúlio Var-
gas se colocam: enquanto de outubro de 2002 a outubro 
de 2004, 50% mais pobres conseguiram passar de uma 
apropriação da renda de 10% para 12% e, em 2005, a 
fatia subiu para 12,24%, houve uma queda significativa 
dos que ganham mais. 

Portanto, os que detêm maior fatia da renda, os 
mais ricos, que detinham 47,27%, em outubro de 2004, 
caíram para 46,31%. A transferência foi mais para a clas-
se intermediária, explicou um dos autores desse estudo, 
Prof. Néri, da Fundação Getúlio Vargas. Os números da 
Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE, reunidos pelo 
pesquisador, atestam isso de forma inequívoca. A classe 
média, traduzida pela fatia dos 40% intermediários na pi-
râmide de renda, ganhou, passando de uma apropriação 
de 40,74% da renda no total em 2004 para 41,45% no 
ano de 2005. O estudo do economista Marcelo Néri, da 
Fundação Getúlio Vargas, apresenta, de forma inequívo-
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ca, esses dados, por isso, entendo como relevante, mais 
uma vez, trazê-los à tribuna.

Ele apresenta ainda três conclusões: “Somente 
mais recentemente, a Previdência conseguiu ter impac-
to na desigualdade, quando optou por dar aumentos 
reais maiores para os inativos da base”. Esse aumento 
maior para os inativos da base vem não somente pela 
recuperação do poder de compra do salário mínimo, 
que teve, por exemplo, somente neste ano, recupe-
ração de 13% acima da inflação, como pelos demais 
aposentados e pensionistas, que tiveram, neste ano, 
um reajuste também acima da inflação – a inflação foi 
de 3,14% e o reajuste, de 5%.

O Programa Bolsa Família tem mais efeito na re-
distribuição por destinar-se aos mais pobres. 

E concluiu o Professor Marcelo Néri, de maneira 
cabal, que “o Bolsa-Família tem um viés mais distributivo 
e deveria ser ampliado, abandonando outras políticas”.

Por isso, Srs. Senadores, Srª Senadora e todos 
aqueles que nos assistem pela TV Senado, eu não po-
deria deixar de trazer esses dados à tribuna do Sena-
do, pois acho que o debate a respeito da diminuição da 
pobreza, da diminuição da concentração da riqueza em 
nosso País, da melhoria na mobilidade social, da opor-
tunidade que vem sendo dada a um número cada vez 
maior de brasileiros e brasileiras de terem acesso ao 
emprego, aumento salarial, aumento de renda, crédito 
e consumo de alimentos...Pena eu não estar aqui com 
a matéria, pois gostaria de deixá-la registrada na íntegra 
nos Anais do Senado. Mas o jornal de maior circulação 
em meu Estado, o Diário Catarinense, apresenta ma-
téria no domingo no seguinte sentido: “Mesa mais farta 
em Santa Catarina”. A média salarial em meu Estado nos 
últimos anos cresceu mais de 50%.

Portanto, são esses dados inequívocos que colocam 
o debate eleitoral – e eu estou acessando a pesquisa do 
Ibope em Santa Catarina... É interessantíssimo porque 
entre os que estão satisfeitos com a vida atualmente 
em meu Estado ultrapassam a casa dos 73%. Ninguém 
pode estar satisfeito com a sua vida se ela não melho-
rou de forma efetiva nas condições objetivas. 

A melhora se dá efetivamente nas condições 
objetivas para que se alcance um grau de satisfação 
dessa magnitude: de mais de 73%.

Por último, se V. Exª me permite, gostaria de fa-
lar sobre a segurança pública, assunto em debate em 
todo País. Sexta-feira passada, tive oportunidade de 
acompanhar o Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz 
Marinho, que esteve visitando várias ações do Governo 
Federal, em Santa Catarina. Naquela ocasião, pudemos 
observar o resultado da aplicação de um dos progra-
mas do Ministério do Trabalho, denominado “Consórcio 
da Juventude”. Mil e duzentos jovens da periferia da 
Grande Florianópolis, no limiar da marginalidade, em 
situação de risco, pois estão sendo disputados pelo cri-

me organizado, pelo narcotráfico, após terem passado 
vários meses em processo de capacitação, tendo opor-
tunidade de acessar algum tipo de profissionalização, 
estão agora constituindo – os que não conseguiram 
se empregar – cooperativas de produção. 

Uma das cenas mais emocionantes que viven-
ciei, em companhia do Ministro do Trabalho, foi a visita 
a uma das cooperativas de produção de jovens que 
estão lá reformando e construindo pranchas de surf, 
nada mais, nada menos, que no antigo IML de Santa 
Catarina, na sala onde realizavam-se autópsias. A sede 
do Instituto Médico Legal foi cedida agora para essa 
incubadora de cooperativas, resultante do programa 
“Consórcio da Juventude”. 

É importante ressaltar que, nos últimos cinco 
anos, na Grande Florianópolis, mais de 800 jovens 
foram assassinados, a maioria dos quais vítimas exa-
tamente da criminalidade e do narcotráfico. Portanto, 
alegra-nos saber que, naquela sala, onde antes se fa-
ziam autópsias de jovens vítimas do narcotráfico, agora 
funciona uma cooperativa para a reforma e construção 
de pranchas de surf. 

O Pe. Wilson Grow é o responsável pela ONG 
que coordena todo esse trabalho. Cabe ressaltar que o 
Consórcio da Juventude, na Grande Florianópolis, foi 
renovado pelo Ministro do Trabalho. Mil e duzentos jo-
vens já tiveram oportunidade de dele participar e mais 
mil terão agora o ensejo de fazer parte do consórcio. O 
Pe. Wilson disse, de forma categórica, que, em qualquer 
penitenciária de Santa Catarina, um jovem não custa 
menos do que R$2 mil por mês. No Centro de Recupe-
ração São Lucas, existente no meu Estado, equivalente 
à Febem, um preso não custa menos do que R$1,2 mil. 
Todavia, num programa como o Consórcio da Juventu-
de, que dá oportunidade de emprego, de profissionali-
zação e alternativa de renda, um jovem não custa mais 
do que R$200. Portanto, esses são os programas que 
vão efetivamente dar oportunidade ao jovem. E nós, 
que estamos debatendo toda essa questão da segu-
rança... Emocionei-me muito, na sexta-feira, ao visitar 
uma das cooperativas contempladas pelo Consórcio 
da Juventude, que conta com quinze meninos e jovens 
entre 13 a 22 anos. Todos foram tirados do tráfico e do 
consumo de drogas e, por causa do Consórcio da Ju-
ventude, estão tendo uma oportunidade de dar outro 
rumo à sua vida. Somente desta forma, efetivamente, 
enfrentaremos a criminalidade: abrindo portas, criando 
possibilidades de as pessoas não estarem submetidas 
a uma única alternativa de vida e de sobrevivência que 
é a vinculação ao crime organizado.

Sr. Presidente, agradeço a tolerância e os minu-
tos a mais que me concedeu.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA 
SENADORA IDELI SALVATTI.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA IDELI SALVATTI EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e 
o§ 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso da Sra. Ideli Salvatti, 
o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Alvaro Dias, Suplente de Secretário.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Alvaro Dias. PSDB 
– PR) – Obrigado, Senadora Ideli Salvatti.

Concedo a palavra ao Senador Heráclito For-
tes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vi o 
Senador Antonio Carlos Magalhães ouvir atentamente 
o discurso da Líder – não quero comentá-lo, pois ela 
está cumprindo o seu papel.

Devo dizer que a população de Santa Catari-
na começou a acordar para as ilusões com que se 
envolveu e nas quais se deixou levar nos últimos 
quatro anos. Pesquisa do Instituto Vox Populi mostra 
Alckmin com 34% e Lula com 32%. Num segundo 
turno, Alckmin com 47% e Luiz Inácio Lula da Silva 
com 36%.

A Sra. Heloísa Helena (PSOL – AL) – Quero 
agradecer, de coração, meus 17% em Santa Cata-
rina.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL– PI) – A Se-
nadora Heloísa Helena tem 17%, o que é, para todos 
nós, motivo de muita alegria, porque é uma candidata 
genuinamente oriunda deste Plenário, que está fazendo 
a campanha principalmente desta tribuna e que está 
atingindo 17% em Santa Catarina.

Tenho impressão de que Santa Catarina – pelo 
menos do que ouvi nos últimos quatro anos – foi um 
dos Estados mais assistidos pelo PT: teve Ministro, 
teve estrada, teve porto, teve tudo. E está com esse 
resultado.

Gostaria apenas de fazer este registro para o 
Brasil, Sr. Presidente. Estou fazendo isso porque re-
cebi o telefonema de um catarinense, pedindo que eu 
transmitisse ao Brasil esse resultado.

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

– Com a palavra o Senador Antero Paes de Barros.
S. Exª dispõe de 15 minutos para o seu pronun-

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

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente,...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
Antero Paes de Barros, quero ser fiel aos ouvintes 

da Rádio Senado: acaba de telefonar novamente o 
ouvinte, dizendo que a pesquisa não é da Vox Populi; 
é do Ibope, com estreitas ligações, inclusive...

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT) 
– Mas os números são esses?

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Os números 
são esses.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB 
– MT) – Está certo.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Muito obri-
gado.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – 
MT) – Quero cumprimentar o Sr. Presidente e as Srªs 
Senadoras e os Srs. Senadores.

Inicialmente, quero me referir a um fato atualís-
simo, a soltura daqueles que atentaram contra a de-
mocracia brasileira.

A soltura pelos caminhos da Justiça é algo ab-
solutamente compreensível. O que não é compreen-
sível é a atuação do Executivo para a libertação do 
Líder do MLST, o Sr. Bruno Maranhão, que, tão logo 
deixou o presídio, declara que vai fazer campanha 
para o Presidente Lula. É um direito de qualquer 
cidadão brasileiro escolher o candidato em quem 
quer votar, mas nós entendemos que a agressão 
foi forte demais à democracia brasileira, porque, por 
mais defeitos que tenha o Congresso Nacional, pior 
do que isso é o Congresso ser agredido e o Con-
gresso fechado.

Eu quero ler aqui uma nota à imprensa extraída 
do site da Procuradoria-Geral da República:

A Justiça Federal concedeu liberdade 
aos 32 integrantes do Movimento de Liberta-
ção dos Sem-Terra que permaneciam presos. 
Os 27 homens e 5 mulheres que continua-
vam no Complexo Penitenciário da Papuda 
foram liberados no sábado (15) e responde-
rão ao processo em liberdade. Na denúncia 
oferecida na semana passada, o Ministério 
Público Federal pediu a soltura de apenas 
dez militantes, sendo que os oito que ainda 
estavam presos deixaram a penitenciária na 
quinta-feira (13). O juiz Ricardo Augusto So-
ares Leite, da 10ª Vara Federal, ainda não se 
pronunciou sobre o recebimento da denúncia 
oferecida pelo MPF.

Os Procuradores da República que atuam 
no caso divulgaram a seguinte nota a respeito 
da decisão:
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O Ministério Público Federal, a respeito 
da decisão que concedeu liberdade provisória 
aos denunciados no caso da invasão do MLST 
à Câmara dos Deputados, informa, primeira-
mente, que passa a ter grande preocupação 
quanto à efetividade e à tramitação do pro-
cesso, pois a maior parte dos denunciados 
não comprovou possuir residência fixa nem 
ocupação lícita, e prevê grandes dificuldades 
para citá-los e intimá-los. Causa ainda gran-
de preocupação o fato de o Governo Federal 
haver interferido diretamente, por meio da 
Ouvidoria Agrária Nacional, órgão alheio à 
atuação processual penal da União, ao enviar 
documentos para o juiz do processo, provi-
dência não prevista no Código de Processo 
Penal. A decisão, ademais, foi proferida com 
base também nesses documentos, aos quais o 
Ministério Público Federal não teve acesso.

O Ministério Público Federal, quando obti-
ver vistas dos autos e acesso aos documentos 
enviados pelo Governo Federal, por intermédio 
da Ouvidoria Agrária Nacional, avaliará se é 
o caso de adotar alguma medida processual 
contra a decisão.

O Ministério Público Federal, finalmente, 
aguarda decisão a respeito do recebimento da 
denúncia, a qual foi entregue à Justiça Federal 
em 10 de julho de 2006.

Assinam a nota: Gustavo Pessanha Vello-
so, José Robalinho Cavalcanti, Vinícius Fernan-
do Alves Fermino, Lívia Nascimento Tinôco, 
Valtan Martins Mendes Furtado, Procuradores 
da República.”

Grave o fato! Gravíssimo o fato! E vou reprisar o 
trecho que acho mais grave: “Causa ainda grande pre-
ocupação o fato de o Governo Federal haver interferido 
diretamente por intermédio da Ouvidoria Agrária Nacional, 
órgão alheio à atuação processual penal da União”.

Os Poderes são harmônicos e independentes 
entre si. Não cabe ao Executivo essa interferência 
para o funcionamento do Poder Judiciário, liberando 
documento a que o fiscal da sociedade, o Ministério 
Público, não teve acesso. Isso aqui comprova o envolvi-
mento direto e as impressões digitais não do Ouvidor-
Geral, mas do Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que, 
com esse gesto, avaliza a anarquia praticada contra o 
Poder Legislativo brasileiro.

Essa é que é a verdade. É isso que tem que cau-
sar indignação. A presença de Lula no Poder Executivo 

é uma ameaça ao funcionamento normal da demo-
cracia deste País.

Teremos oportunidade de voltar ao assunto ainda 
neste período em que, por força de não termos vota-
do a LDO, o Congresso permanecerá funcionando, se 
não para deliberarmos, pelo menos para comentarmos 
aquilo que ocorre em nosso País.

Sr. Presidente, estive em Mato Grosso naquela 
semana em que se tentava votar aqui a LDO. Não pude 
estar aqui presente porque, na condição de amigo, de 
Senador e de Presidente do PSDB do Estado, estive 
acompanhando os últimos momentos do maior político 
de Mato Grosso da nossa geração, Dante de Oliveira. 
E, sendo esta a primeira vez que ocupo a tribuna do 
Senado da República, entendo ser do meu dever dei-
xar registrada nos Anais da Casa a nota oficial que, 
em nome do Partido, apresentei quando do velório de 
Dante de Oliveira, que nos deixou inesperadamente.

Vou ler a nota:
O Brasil está de luto. Dante de Oliveira par-

tiu, mas deixou ao País o legado da democracia. 
Foi, indiscutivelmente, um dos mais importantes 
homens públicos da nossa História. Com uma 
idéia, com uma emenda, com a determinação 
obstinada daqueles que sabem transformar so-
nhos em realidade, Dante ajudou o Brasil a derro-
tar a ditadura num movimento cívico inigualável. 
Sem um tiro, sem uma gota de sangue, conquis-
tamos a liberdade. Diretas já, para sempre!

Dante era um menino. Sempre foi. Carregava 
no peito um coração de estudante. E, na cabeça, 
os ideais da social-democracia. Tinha a força de 
um guerreiro. Lutou todas as lutas. Venceu.

Dante foi deputado estadual, federal. Foi 
prefeito de sua terra natal por duas vezes. Foi 
ministro de seu País. Foi governador de seu 
Estado, por duas vezes. Na sua trajetória de 
homem dedicado à causa pública, uma vida 
irretocável.

Como parlamentar deu-nos a emenda 
das Diretas. Como prefeito de Cuiabá, im-
plantou o mais moderno e eficiente sistema 
de saúde. Mudou a cidade com obras que são 
próprias daqueles que têm visão de futuro, 
como a Perimetral.

Como ministro da Reforma Agrária, fez 
justiça. Sempre lutou ao lado dos mais fracos, 
dos posseiros, dos trabalhadores rurais, dos 
operários, dos índios... Pelo direito à terra, pelo 
direito à dignidade.

Como governador de Mato Grosso, deu-
nos a esperança, resgatou a auto-estima da 
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nossa gente. Venceu desafios seculares. Mato 
Grosso saiu da escuridão dos racionamentos 
e transformou-se em exportador de energia. 
Dante sonhou o sonho do gasoduto e da 
termelétrica e os realizou. Lutou por Manso, 
pelos linhões, pela independência energética 
que permitisse ao Estado ampliar e agregar 
valor à sua produção.

Dante lutou a luta mais ferrenha pelo 
equilíbrio fiscal. Venceu e deu-nos um Estado 
que paga em dias seus servidores, fornece-
dores e prestadores de serviço. Dante queria 
estradas e habitação. Deu-nos o Fethab, um 
fundo capaz de gerar os recursos necessá-
rios para os investimentos nessa área. Dante 
deu-nos um Mato Grosso bicampeão nacional 
em desenvolvimento, campeão brasileiro na 
produção de grãos e pronto para ser indus-
trializado.

Em 2002, logo depois de ter deixado 
o governo, empenhou-se na eleição para o 
Senado da República. Queria ajudar o Brasil 
crescer. Injustiçado por essas mazelas pró-
prias da política, foi derrotado nas urnas. Não 
se abateu. E nunca, em tempo algum, culpou 
o povo. [Ao contrário, conhecido o resultado, 
fez publicar um outdoor para agradecer os 
votos que teve.] Disse, desde o primeiro mo-
mento, que o povo havia conferido ao PSDB 
outra missão. E assumiu responsavelmente a 
tarefa de comandar a oposição.

Pagou por isso um preço alto. Nos últi-
mos quatro anos, foi vítima da maledicência 
e da sordidez. Tentaram, por todos os meios, 
atingir-lhe a honra e a dignidade. Tentaram 
em vão. Dante, de cabeça erguida, enfrentou 
a difamação, a injúria e a calúnia. Venceu a 
verdade, venceu a biografia de um homem 
público de qualidades inquestionáveis.

Agora, queria voltar ao Congresso Nacio-
nal como Deputado Federal. Queria a luta pela 
ética. Morreu sem realizar seu último sonho, sua 
última batalha. Partiu para uma nova missão, 
desta vez nos campos do Senhor. Deve estar, 
por certo, reunido com velhos companheiros de 
luta: Ulysses Guimarães, também chamado de 
Sr. Diretas, Franco Montoro, Mário Covas, Sér-
gio Motta, e o pai dele, o Dr. Paraná.

Nós, tucanos de Mato Grosso, temos or-
gulho de termos lutado tantas e tantas lutas a 
seu lado. O PSDB é Dante!

E, na condição também de Senador e de Presi-
dente do PSDB de Mato Grosso, gostaria de agradecer 

a iniciativa que já teve nesta Casa o Senador e Presi-
dente José Sarney, que era Presidente da República e 
que foi quem indicou Dante para Ministro da Reforma 
Agrária, pelo pedido de realização de sessão de justa 
homenagem à sua história.

O que mais dói em nós, tucanos de Mato Grosso, 
é que, nesses anos todos em que esteve sem mandato, 
Dante foi acusado principalmente por uma tal de caixa-
preta, como se tivessem sumido do Estado R$1,5 bilhão. 
Fizeram uma CPI e colocaram nela o maior adversário 
político do Dante e crítico do seu governo, um Deputado 
Estadual do PMDB de nome José Carlos do Pátio. Só 
que ele deu azar, porque criticava aquilo que tinha con-
vicção de que era errado no Governo Dante de Oliveira. 
Feita a CPI, então, com o relatório do maior adversário do 
governo, ele conclui pela total farsa e improcedência da 
caixa-preta. Auditadas as contas, o analfabetismo contábil 
dos atuais detentores do Poder: não sumiu R$1,5 bilhão 
algum. Era uma farsa a caixa-preta, como disse em seu 
relatório o Deputado José Carlos do Pátio.

E não é possível, Sr. Presidente, que, na política, 
um cidadão que foi Deputado Estadual, Deputado Fe-
deral, Ministro da República, duas vezes Prefeito, duas 
vezes Governador, precise ser enterrado para que as 
pessoas percebam, pela partilha, que o que ele deixa 
para sua esposa é um apartamento, porque ele sempre 
fez política na defesa do interesse público.

Então, quando digo que o PSDB é Dante, é por-
que o PSDB de Mato Grosso vai atuar inclusive nesta 
próxima disputa eleitoral. Ontem, a Deputada Federal 
Thelma de Oliveira, viúva de Dante de Oliveira, que 
havia renunciado à candidatura de Deputada Federal 
para que Dante ocupasse o seu lugar, convocada pelo 
Partido, aceitou ser candidata a Deputada Federal para 
continuar o legado de Dante. Eu sei quão enorme foi a 
dificuldade para que a companheira Thelma aceitasse 
a convocação partidária, mas sei também que, se ela 
pudesse ouvir a voz do Dante, ela, que construiu junto 
com Dante a carreira política daquele que é o maior 
político da nossa geração em Mato Grosso, com cer-
teza o estaria ouvindo para que fosse à luta.

Concedo um aparte ao Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Nobre Se-

nador Antero, quero associar-me a V. Exª nessa justa 
homenagem que presta ao nosso amigo Dante de 
Oliveira. Sei o quanto é duro para V. Exª conduzir 
um pronunciamento em que faz homenagem póstu-
ma a um amigo, a um companheiro de muitas lutas. 
Sabe bem V. Exª o apreço e a amizade que eu tinha 
pelo Dante, e ele por mim. Éramos amigos, chegamos 
aqui praticamente juntos e percorremos esse Brasil 
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todo. Tive oportunidade recentemente de ter dois en-
contros com Dante, sendo um em Belo Horizonte, na 
convenção do PSDB, quando ele me dizia exatamente 
que a Thelma não seria candidata e ele voltaria a dis-
putar o mandato – a Thelma ia tocar seus projetos na 
área social. Ele me contava aquilo com muita alegria, 
porque ia voltar a fazer aquilo de que mais gostava, 
que era ter acesso a uma tribuna no Parlamento bra-
sileiro. Depois, encontrei-o com V. Exª, dois dias antes 
de ser acometido pela doença, no gabinete do nosso 
colega Tasso Jereissati. Lá também vi o entusiasmo 
com que o Dante se preparava para essa disputa. O 
Brasil perde uma referência, principalmente a nossa 
geração, e espero que esse exemplo do Dante de te-
nacidade e, acima de tudo, de garra sirva de exemplo 
para muitos. E que as injustiças que ele sofreu sirvam 
também para atormentar aqueles que, desprovidos 
de qualquer tipo de escrúpulo, não medem esforços 
para atacar a honra quando não têm outra maneira de 
enfrentar adversários. Parabenizo V. Exª pelo pronun-
ciamento e também o Estado de Mato Grosso, pela 
extraordinária figura que mandou a esta Casa e que 
esta Casa divulgou para o Brasil, pela sua luta, pela 
sua competência e, acima de tudo, pela sua coragem, 
porque, naquele período, para falar em Diretas-Já era 
preciso audácia, coragem e destemor, e nada disso 
faltou ao Dante. Muito obrigado.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT) 
– Agradeço o aparte de V. Exª.

Sr. Presidente, quero também agradecer toda 
manifestação de solidariedade da população de 
Mato Grosso. Não tenho dúvida alguma de que o 
legado da democracia de Dante de Oliveira nos 
motiva a lutar pela preservação da democracia 
brasileira.

É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Em nome da Presidência da Casa, a nossa solida-
riedade.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Pela ordem, concedo a palavra à Senadora Ideli 
Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gos-
taria apenas de fazer um registro e saudar a realização 
da 58ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), que está sendo reali-
zada na minha querida cidade de Florianópolis. Tive 

a oportunidade de participar de alguns dos eventos, 
desde a abertura.

Há mais de sete mil inscritos. O Presidente da 
SBPC, Professor Ennio Candotti, estima que, até a 
próxima sexta-feira, mais de dez mil pessoas deverão 
participar dos eventos.

O tema dessa reunião é “Gestão Sustentável da 
Biodiversidade – Desafio do Milênio”.

Parabenizo a TV Senado por estar cobrindo a 
reunião. Ontem, inclusive, tive oportunidade de gravar 
uma entrevista a respeito dos eventos de que pude 
participar ao longo do dia. Creio que foi extremamen-
te importante – com essa parceria entre a TV Sena-
do e a Assembléia Legislativa – poder transmitir essa 
reportagem.

Solicito que sejam registradas nos Anais da Casa 
três matérias. Trata-se de uma manchete publicada 
no jornal O Estado de S. Paulo, que diz: “Produção 
científica cresce no País e já representa 1,8% da mun-
dial”, ou seja, da produção científica em todo o Planeta 
– matéria da jornalista Cristina Amorim. No mesmo 
sentido, matéria do jornalista Rafael Garcia, publicada 
na Folha de S.Paulo também do dia de hoje: “Pes-
quisa no Brasil cresce 19% em um ano, diz Capes”, 
em que se diz no subtítulo: “Com os dados de 2005, 
país passa a responder por 1,8% da ciência feita no 
mundo”. E, por último, matéria do mesmo jornalista, 
o enviado a Florianópolis da Folha de S.Paulo, que 
está fazendo a cobertura da reunião da SBPC, que 
afirma que o Ministro da Ciência e Tecnologia, Sér-
gio Rezende, anunciou, na abertura da SBPC, que 
R$ 209 milhões irão apoiar projetos de inovação em 
empresas – estão sendo liberados neste momento. 
E já foi anunciado um aumento de 10%, a partir de 
agosto, para as bolsas de mestrado e doutorado da 
Capes – esse anúncio foi feito pelo professor Nelson 
Maculan, representando o Ministério da Educação. 
Desde 2002, esse aumento nas bolsas da Capes 
totalizam 30%.

Portanto, solicito o registro desses três artigos 
publicados no dia de hoje que reproduzem os eventos 
e a conquista do mundo científico brasileiro.

Muito obrigada.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso da Sra. Ideli Salvatti, o 
Sr. Alvaro Dias, Suplente de Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pela 
Sra. Heloísa Helena.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL 
– AL) – V. Exª será atendida na forma do Regimento, 
Senadora Ideli Salvatti.

Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes 
pelo tempo que entender necessário ao seu pronun-
ciamento.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de tudo, em 
respeito aos espectadores da TV Senado, continuo a 
divulgação da pesquisa em Santa Catarina, onde o 
Presidente Lula tem rejeição de 41% contra 12% do 
candidato Geraldo Alckmin. Senador Alvaro Dias, 41% 
é a rejeição do Presidente Lula em Santa Catarina. 
Parece-me que o excesso de propaganda, de esforço 
e de entusiasmo não funcionou.

Faço esse registro por insistência de um ouvinte 
que gosta das coisas precisas. Dei informação incom-
pleta, aliás, até por culpa dele, que está me passan-
do informações aos poucos; mas faço isso com mui-
to prazer.

Senadora Heloísa Helena, neste final de sema-
na, mais precisamente na sexta-feira, fui a Aracaju, 
acompanhando o candidato Geraldo Alckmin a um 
compromisso político naquela cidade. A última vez 
em que eu tinha estado na capital de Sergipe para 
cumprir compromisso político foi exatamente no ano 
de 1984 – no dia 15 de dezembro, para ser mais pre-
ciso –, quando ali acompanhava o então candidato 
a Presidente da República Tancredo Neves. Embora 
Tancredo Neves participasse, àquela época, de uma 
eleição no Colégio Eleitoral, o que dispensaria encon-
tros daquela natureza, ele fez questão de percorrer o 
Brasil inteiro, para, em primeiro lugar, dar satisfações 
ao povo brasileiro do motivo pelo qual aceitara disputar 
o Colégio Eleitoral e para, em segundo lugar, mostrar 
suas propostas para o Brasil.

Aliás, em relação a esse Colégio Eleitoral, con-
denado à época pelo Partido dos Trabalhadores, num 
período em que a questão ética era primordial e funcio-
nava, o Partido dos Trabalhadores expulsou o Deputado 
Airton Soares e a Deputada e atriz Bete Mendes. Parece 
que o ex-Deputado Airton Soares se reencontrou com 
seu ex-Partido, porque, vez ou outra, vejo seu nome 
sendo indicado para possíveis cargos públicos na es-
fera federal. A ex-Deputada Bete Mendes, ao que me 
parece, desencantou-se com a vida pública.

Em Aracaju, tivemos uma reedição do que ocor-
reu em 1994. Forças que se combatiam, forças anta-

gônicas juntaram-se para enfrentar o mal maior que é 
a continuação do atual Governo. Lá, vimos a união de 
Albano Franco e João Alves, que foram aliados, mas 
que até há bem pouco tempo estavam em campos ad-
versos, e agora se juntaram para apoiar a candidatura 
de Geraldo Alckmin à Presidência da República.

Ontem, estivemos em Montes Claros. Foi outra 
apoteose. Lá, capitaneados pelo Governador Aécio Ne-
ves, incontestável liderança em Minas Gerais, tivemos 
a alegria de ter presentes ao evento cinco Prefeitos 
do Partido dos Trabalhadores que vão votar em Aécio 
Neves e Geraldo Alckmin. Realmente, foi um encontro 
muito positivo.

Geraldo Alckmin reúne-se hoje no Rio de Janei-
ro com artistas brasileiros, para mostrar programas e 
projetos de seu governo em relação à classe artística. 
Aliás, Senadora Heloísa Helena, acho que o Presiden-
te Lula deve uma satisfação ao artista brasileiro. Deve 
explicar, por exemplo, por que acabou com o Projeto 
Pixinguinha, um projeto que, com cachês de pequeno 
valor, movimentava artistas pelo Brasil inteiro, princi-
palmente aqueles que estavam, no momento, com a 
agenda mais disponível, e promovia cultura pelo Brasil 
afora. Esse programa durou quase trinta anos, mas foi 
desativado no atual Governo.

A propósito, desativar programas é uma praxe no 
atual Governo. Estivemos ontem em Minas, e há uma 
queixa muito grande de sua população com relação ao 
sucateamento da Embrapa. Num momento em que o 
Presidente da República anuncia a instalação de es-
critórios da Embrapa na África, o que vemos no Brasil 
é a Embrapa, que sempre foi um órgão técnico, onde 
não havia nenhuma atividade política ideológica – ali 
era uma cidadela sagrada para a pesquisa e para os 
cientistas –, ser completamente desvirtuada, porque 
se passou a dar espaço apenas para os estrelados de 
carteirinha, àqueles que tinham acesso ao poder. Essa 
queixa acontece principalmente em Montes Claros, 
cidade de um dos maiores Presidentes que a Embra-
pa teve, o Dr. Elizeu, pois ela tem muita ligação com 
o setor produtivo.

Senadora Heloísa Helena, V. Exª, que tem per-
corrido o Brasil inteiro, deve ter visto, onde quer que 
se produza neste Brasil, o horror que o produtor, que 
aquele que gera emprego tem pelo atual Governo.

Aquela carta-compromisso com os brasileiros 
assinada em agosto de 2002 só não foi descumprida 
no bom tratamento que o Governo insiste em dar aos 
banqueiros nacionais e internacionais.

Senadora, eu não queria aprofundar-me muito 
em discursos pesados; quero tentar ser leve.

Meu caro jornalista Luiz Carlos Azedo, que se 
encontra na tribuna, eu gostaria de registrar nos Anais 
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da Casa um fato histórico: o cumprimento que um 
candidato a Governador de São Paulo fez a um ma-
nequim de porta de loja. Veja a capacidade que tem 
um “marqueteiro” de mudar as pessoas.

O nosso ex-Líder, que se caracterizou nesta Casa 
por não cumprimentar ninguém, os seus e os outros, 
recebeu orientação dos “marqueteiros” para, por onde 
passasse, cumprimentar as pessoas. Eis que, num bur-
burinho, parece-me que numa loja localizada na Vinte 
e Cinco de Março – a reportagem não traz detalhe, 
mas, com certeza, esse fato, que é matéria de primeira 
página da Folha de S.Paulo, deverá trazer –, há um 
sorriso e uma empatia fantástica entre o manequim, 
uma figura inerte, e o Senador Aloizio Mercadante, 
nosso candidato ao Governo de São Paulo, que que-
ria agradar aos que passavam por onde ele andava. A 
manchete é exatamente esta: “Candidato cumprimenta 
manequim”. Ele melhorou muito.

Tenho certeza de que há aí um pouco do Duda 
Mendonça. Alguém errou na dose: ou o Senador, por 
cumprimentar demais, ou o Duda, por ter sido exage-
rado. Podemos compreender isso. Duda não aparece 
mais publicamente; atua nas trevas, continuando a 
orientar o Presidente de República. Por dever de jus-
tiça, quero dizer que o caso de Duda com o Senador 
Aloizio Mercadante – os Anais registram isso – é de 
amizade. Ele não foi contratado; é amigo do Senador. 
O Senador fez questão de dizer, nesta Casa, que tem 
amizade com o “marqueteiro-mor” da campanha passa-
da. Evidentemente, temos de louvar, temos de elogiar 
essas atitudes do amigo de todas as horas.

Essa genialidade só pode ter saído dessa figura 
criadora que é o nosso Duda Mendonça. Parece-me 
– não quero entrar em detalhes – que, se esse mane-
quim existe realmente, o propósito era de fazer com 
que o candidato treinasse o cumprimento em um re-
cinto fechado, não em público.

Esse é um fato que merece ser explicado, por-
que o manequim está bem vestido, na porta da loja, e 
é um cumprimento afetuoso, não é um cumprimento 
qualquer, não. Quero, então, registrar o fato e mandar 
meu grande abraço, um abraço carinhoso ao meu co-
lega Aloizio Mercadante, dizendo que é melhor errar 
por excesso do que por escassez. Tenho certeza de 
que, de tropeço em tropeço, ele um dia vai chegar à 
conclusão de que o que eu disse desta tribuna para 
ele, certa vez, é o correto: não há vantagem nenhu-
ma em o cidadão colocar bom-dia, boa-tarde ou boa-
noite na poupança. Não rende nada. Essa história de 
acumular bom-dia vai, ao final de uma jornada diária, 
para o espaço.

Faço o registro desse avanço e peço que seja 
transcrita a matéria nos Anais da Casa, assim como 

peço que seja publicada também a fotografia, para que 
as gerações futuras possam vê-la.

Tenho muita esperança de que o Senador Aloizio 
Mercadante ainda vá servir muito a São Paulo e ao 
Brasil - não desta vez! Ele é novo, experiente e ainda 
tem muito serviço a prestar ao Brasil. Quero então, 
com muito carinho, fazer este registro.

Mas, Srª Senadora Heloísa Helena, o sapato alto 
do PT, quebrado pela população, começa a fazer com 
que o desespero tome conta da sua militância de nor-
te a sul do País. Abrimos os blogs do País afora, os 
jornais, e vemos o que o PT mais gosta de fazer na 
vida: processar e denunciar os outros. Mas tem horror 
a que se faça o mesmo com ele.

E aí vemos um fato interessante: abrimos o jornal 
e encontramos a notícia de que se vão processar três 
ou quatro Senadores - não me lembro do nome dos 
ameaçados agora -, porque se faz uma suposta ligação 
entre o Partido dos Trabalhadores e essa questão que 
envolve a segurança pública lá em São Paulo.

Ao abrir o blog do Noblat, vemos uma pesquisa 
em que as pessoas que têm acesso ao blog votam. 
E lá se vê que 74% da população – e aí vale para o 
Brasil inteiro – acredita nessa participação. É claro que 
não é uma participação coletiva. Longe de nós ou de 
qualquer pessoa de bom senso admitir isso. Mas o 
povo tem direito de pensar, e não podemos cercear, 
nem tirar a liberdade de o cidadão acreditar naquilo 
que lhe convém.

De forma que esse é um registro que deve ser 
feito, para que não se satanizem alguns companheiros 
do Partido ou dos Partidos coligados que tiveram a co-
ragem de externar uma opinião - certa ou errada, não 
se sabe. Ora, Senadora Heloísa Helena, há um ditado 
que cito muito: “Cachorro mordido de cobra corre com 
medo de salsicha”.

Todo mundo dizia que o transporte do dinheiro 
na cueca – aquele lá no Ceará – era calúnia. O rapaz 
chegou a ir à televisão para dizer que aquilo era fruto 
do seu laborioso trabalho diuturno, dele, um agricultor 
de sucesso no Ceará, que vendeu produtos na Ceasa 
paulista e estava trazendo o dinheiro de volta. O estra-
nho de tudo é que dólar não é moeda corrente na Cea-
sa de São Paulo. Vai ver que os abacaxis e os pepinos 
que ele produziu em São Paulo - segundo a primeira 
versão - foram vendidos para capitalistas de fora. Mas 
qual nada. Ele não resistiu à primeira investigação, e 
viu-se que realmente havia o dinheiro na cueca.

Depois, quanto à morte do Celso Daniel, já há oito 
ou dez versões - e as coisas começam a ter clareza.

O episódio envolvendo Toninho do PT, Prefeito de 
Campinas, o dinheiro vindo de Cuba. Aliás, no Brasil, 
o grande problema é que a capacidade do Governo 
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de criar escândalos é bem maior do que a capacidade 
do ser humano de apurá-los.

Senadora Heloísa Helena, V. Exª se lembra de que 
a esposa, ou ex-esposa de um dos deputados envolvi-
dos na questão de mensalão, mensalinho, esse episódio 
de corrupção, envolvendo o Partido dos Trabalhadores, 
disse, em bom tom, que o seu marido tinha sido porta-
dor de recursos de Taiwan para a campanha do PT. O 
PT processou essa senhora, como quer processar um 
companheiro que emite uma opinião. Quanto àquela 
questão do dólar de Cuba transportado em caixas de 
uísque, houve processo?

Senadora Heloísa Helena, a última pessoa sub-
metida ao Conselho de Ética do Partido foi V. Exª, que 
cometeu o gravíssimo crime, o crime imperdoável de 
se manter coerente ao que pregou na praça públi-
ca em vinte anos de luta. Senadora Heloísa Helena, 
quem o PT levou ao Conselho de Ética para dar expli-
cação sobre seus atos? Agora, soltaram o Dr. Bruno 
Maranhão, que atuava nas trevas e invadiu a Câmara 
dos Deputados, quebrando o patrimônio público e o 
patrimônio privado. A propósito, essa foi a única vez 
que o PT agrediu uma instituição financeira. Aquela 
moça que quebrou os guichês eletrônicos do banco, 
ou dos bancos que davam atendimento na Câmara, 
possivelmente será punida pelo PT, porque não admite 
que se mexa no capital especulativo dos banqueiros 
brasileiros. Fora isso, o Sr. Bruno Maranhão, que foi 
solto neste final de semana, já deve estar em Recife 
preparando a próxima. E o Partido dos Trabalhadores, 
segundo os jornais de hoje, trabalhou no sentido de 
libertá-lo. Solidariedade é isso.

Eu tinha a maior simpatia por aquela Deputada, a 
Deputada Ângela, até porque temos algo em comum: 
somos gordinhos. Eu me sentava ao lado dela e achava 
uma coisa fantástica. Agora, a Deputada, a dançarina, 
está nos palanques de São Paulo, desfilando ao lado 
dos mesmos.

Quando eu militava no PMDB, o então Deputado 
e depois Governador Newton Cardoso era meu correli-
gionário. Eu nunca falei mal do Newton Cardoso. Quem 
falava mal era o Lula. Quem dizia horrores do Newton 
Cardoso era o PT. E agora vão andar abraçados em 
Minas Gerais. A revolta do povo lá é tamanha que já há 
uma reação de setores do PT a subirem juntos nesse 
palanque. De contradição em contradição, esse Partido 
está enchendo um caminhão. Daí por que se começa 
a ver a rejeição que o Presidente tem.

Ele foi agora para São Petesburgo tratar da eco-
nomia mundial, de colocar o Brasil numa posição exce-
lente, ou de pelo menos defender o País. E discutiu a 
roldana que içou a estátua de Pedro, o Grande, a uma 
altura de 80 metros, como também divulgou a qualida-

de do churrasco brasileiro. Incontestável, até porque 
as churrascarias brasileiras estão se instalando pelo 
mundo afora, na Ásia, na América, na Europa. Mas acho 
que o Presidente da República deveria ir com pauta 
prévia e ter assuntos tão importantes como o churrasco 
brasileiro dos quais tratar. Por exemplo, protestar pe-
rante o Governo inglês pelo desfecho que vem sendo 
dado ao caso daquele rapaz que foi assassinado no 
metrô da Capital inglesa – pelo menos. Cumprir o seu 
papel de chefe de Estado. É lamentável.

Que São Petesburgo é uma cidade bonita todos 
nós sabemos; que tem o Museu Hermitage para ser 
visto nós sabemos. Agora, é impraticável, nem o Su-
per-Homem conseguiria, vê-lo em 45 minutos. O nosso 
Presidente tentou. Naturalmente para tirar uma foto-
grafia e dizer que esteve naquela maravilha. Conheço 
alguns Parlamentares que são chegados à arte, que 
foram ao museu, e a opinião de todos é que é preciso 
três, quatro, cinco dias para conhecer a sua grandeza 
e a dimensão das suas obras. Acho que o Presidente 
Lula, nessa visita a São Petesburgo e nessas discus-
sões, principalmente em um período de eleição, em que 
teria que mostrar propostas para ver se aguçava ou re-
aguçava a esperança do povo brasileiro, deveria ter ido 
com uma agenda mais concreta, deveria ter mostrado 
a preocupação que o Brasil tem com o desequilíbrio 
das contas públicas de alguns países gigantes como 
os Estados Unidos, por exemplo, que nos assustam 
a todo momento com ameaças de mudança de taxas 
de juros, com a questão do petróleo, levando-se em 
conta a insegurança que estamos tendo em regiões do 
Oriente, que pode criar algumas dificuldades não só 
para o Brasil, mas para o mundo. Enfim, uma agenda 
“propositiva” e uma agenda concreta.

Aliás, falou-se alguma coisa sobre o Brasil ter 
assento em uma vaga no Conselho de Segurança, 
aquela vaga permanente. Ninguém sabe, ninguém viu. 
Mas foi bem melhor do que da última vez, quando a 
viagem foi bem pior, jornalista Natuza Nery. Ele che-
gou lá, fez salamaleque para o Evo Morales, enquanto 
este mandava invadir as dependências da Petrobras. 
Disse que era amigo do Evo Morales, enquanto este 
agredia o Brasil, a sua História e a sua soberania. Fez 
galanteios para Chávez, e este, parceria com Morales. 
Morales foi mais inteligente; no segundo dia, viu que 
aquele centro de discussão era um centro de economia 
mundial, de integração, de globalização, e não o local 
propício para assuntos daquela natureza. De forma 
que modificou seu discurso, e ficamos desgastados, 
como assim estamos até hoje.

Mas, Senadora Heloísa, vou encerrar. Quero até 
que o Brasil saiba que a generosidade de V. Exª em me 
dar tanto tempo assim se dá também pela ausência 
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de alguém do Governo aqui no plenário. O Governo 
mostra a derrota exatamente aqui. Você não vê o Go-
verno fazendo defesa nem nada! Você vê o Governo 
em ministério, querendo ambulância, querendo libera-
ção de recursos que não são prioritários para o País, 
mas que são prioritários para a eleição de alguns, e 
vê acompanhando as caravanas presidenciais pelo 
Brasil afora. Mas aqui, defendendo aquilo que prega-
ram durante vinte anos, é muito difícil, mormente numa 
terça-feira – é claro, estamos num momento onde não 
temos sessão deliberativa; se tivéssemos, também não 
adiantava, porque teríamos a pauta trancada pelas 
medidas provisórias.

Agradeço a V. Exª, Srª Presidente, e quero pa-
rabenizá-la pelo seu crescimento em Santa Catarina 
e estranhar que, com tanta coisa que o Presidente 
Lula fez por aquele Estado – tenho ouvido isso aqui 
ao longo de quatro anos –, ele esteja tão mal que a 
sua rejeição atinja 41%. É realmente triste a rejeição, 
dez pontos a mais do que a aprovação. Em Santa Ca-
tarina, onde ele fez estradas, porto, fez tudo, fez uma 
nova Santa Catarina, ele está nessa situação - o que 

mostra, e é um alento, que o povo brasileiro está co-
meçando a acordar.

Vou encerrar, Senadora Heloísa Helena, contando 
o que ouvi de um cidadão no aeroporto de Aracaju. Che-
guei um pouco mais cedo, fiquei aguardando a chegada 
do nosso candidato Geraldo Alckmin, e um popular, no 
cafezinho do aeroporto, abordou-me e disse: 

“– Senador, vou lhe confessar uma coisa: há qua-
tro anos, votei no Lula. Votei, trabalhei, fiz força, mas 
hoje cheguei à conclusão, Senador, de que cometi uma 
roleta-russa, e uma roleta-russa usando um revólver 
com tambor de cinco balas. A primeira vez deu certo; 
não corro o risco nunca mais, Senador, porque estou-
ro meus miolos e não vim ao mundo para isso. Quero 
muito bem ao Brasil.”

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL 
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Heráclito Fortes.

Os Srs. Senadores Luiz Pontes, João Tenório, Ju-
vêncio da Fonseca, João Batista Motta, a Srª Senadora 
Lúcia Vânia e os Srs. Senadores Sérgio Guerra e Alvaro 
Dias enviaram discursos à Mesa, para serem publicados 
na forma do disposto no art. 203, combinado com o in-
ciso I e o § 2º do art. 210 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. LUIZ PONTES (PSDB – CE. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar a matéria intitulada “Lula diz ver ‘cretinices’ em 
atos de fazendeiros”, publicada pelo jornal Folha de 
S.Paulo, de 19 de maio do corrente.

A matéria destaca declaração do Presidente Lula 
de que “entre os representantes dos fazendeiros há 

cretinices e ações oportunistas”. A declaração foi dada 
em evento da Contag e diz respeito aos protestos pro-
movidos em todo o País sobre a renegociação das 
dívidas dos produtores rurais.

Segundo o fazendeiro Carlos Sperotto, “este gover-
no está colhendo os frutos de um trabalho elaborado a par-
tir de um planejamento de desorganizar a produção”.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima ci-
tada passe a integrar este pronunciamento, a fim de 
que conste dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR LUIZ PONTES EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para re-
gistrar a matéria intitulada “Agenda sugere que PT 
custeou parte da invasão do MLST” publicada no jor-
nal Folha de S.Paulo, em sua edição de 9 de junho 
do corrente.

A matéria destaca que, em uma agenda de Bru-
no Maranhão, líder do MLST, apreendida pela Polícia 
Legislativa, aparece uma citação ao PT relacionada a 
orçamento, o que poderia indicar, na avaliação da po-
lícia, alguma ajuda financeira do Partido.

Sr. Presidente, requeiro que a referida matéria 
seja considerada como parte integrante deste pronun-
ciamento para que, assim, passe a integrar os Anais 
do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOÃO TENÓRIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna no dia de hoje 
para comentar o editorial “Retrocesso administrativo”, 
publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo, em sua 
edição de 27 de junho deste ano.

O texto destaca outro equívoco do Governo Lula. 
Ao julgar uma Adin proposta em 1999 pelo PT, o Su-
premo Tribunal Federal derrubou algumas inovações 
produzidas pela reforma administrativa promovida pelo 
governo Fernando Henrique Cardoso:

“O retrocesso na reforma administrativa, resultante 
do ranço corporativo do funcionalismo, do oportunis-
mo político de um partido e do excesso de formalismo 

de uma corte judicial, é uma amostra das dificuldades 
que o Brasil tem de enfrentar para modernizar suas 
instituições”.

Sr. Presidente, solicito que o editorial seja consi-
derado como parte integrante deste pronunciamento 
para que, assim, passe a constar dos Anais do Sena-
do Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do artigo intitulado “A fábula petista e 
o demônio totalitário”, de autoria do jornalista Reinaldo 
Azevedo, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, 
em sua edição de 19 de junho do corrente.

O jornalista, em seu excelente artigo, destaca 
que “No Brasil, as seduções do demônio totalitário 
estão ativas e plasmadas no PT, que segue o figurino 
do Moderno Príncipe gramsciano. É confortável para 
os covardes a suposição de que a lenda lulo-petista se 
esgota no clepto-stalinismo dos 40 quadrilheiros”.

Sobre as próximas eleições, destaca que “Se vi-
torioso, o PT tentará perpetuar-se no poder mudando 
as regras do jogo: o caminho é tornar irrelevantes as 
eleições como meio de alternância de poder”.

Sr. Presidente, solicito que o artigo acima citado 
passe a integrar este pronunciamento e, assim, conste 
dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOÃO BATISTA MOTTA EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 

Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 

o registro da matéria intitulada “Planalto vai elevar des-

pesas com publicidade”, publicada no jornal O Estado 
de S. Paulo, de 6 de julho de 2006.

Segundo a matéria, o Governo Lula aumentou a 

verba de publicidade em R$ 375 mil em ano de elei-

ções.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-
ferida matéria passe a integrar os Anais do Senado 
Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada “Do principal não 
se fala”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, de 
20 de junho do corrente ano.

A matéria destaca que, enquanto o País espera 
que a convenção do PT indique Lula para reeleição, 
não se toca no assunto sobre os dispendiosos bene-
fícios do funcionalismo federal que representam 2,2% 
do PIB e o aumento com os gastos da previdência.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-
ferida matéria passe a integrar os Anais do Senado 
Federal. 

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Brasil se transforma num país inóspito 
para os investimentos e para a sociedade em geral.

O setor produtivo que emprega e contrata ser-
viços não pode ampliar investimento num cenário tão 
adverso. A população brasileira está cada vez mais 
endividada.

Os juros: o Brasil apresentou a menor inflação 
entre 27 países emergentes, medida em 12 meses 
até março passado. A taxa média de juros reais, por 
sua vez, foi oito vezes maior que a dos demais países 
emergentes: 12,2% no Brasil contra 1,5% naqueles 
países. O estudo é do ex-Secretário de Finanças da 
Prefeitura de São Paulo Amir Khair.

Os juros reais no Brasil continuam acima dos 
fixados em qualquer outro País, incluindo a própria 
Turquia que ostenta a segunda posição no ranking das 
maiores taxas reais de juros do planeta.

• Brasil juros reais: 12,2%
• Turquia juros reais: 5,5%
• Egito juros reais: 4,4% 
• Hungria juros reais: 3,9%
• Polônia e México juros reais: 3,7%

Um estudo do centro de estudos em logística li-
gado à Universidade Federal do Rio de janeiro (UFRJ) 
mostra que o custo logístico no Brasil representa 12,8% 
do Produto Interno Bruto – PIB. As empresas brasi-
leiras gastam 56,3% a mais do que as norte-america-
nas para fazer com que a produção chegue até o seu 
destino final.

Transporte, logística e energia são apontados 
pelos especialistas como os principais gargalos da in-
fra-estrutura brasileira. E o colapso só não foi instalado 
porque a taxa de crescimento econômico é pífia.

Segundo a Associação Brasileira da Infra-Es-
trutura e Indústrias de Base – ADBID –, o setor como 
um todo, que inclui também saneamento básico, tele-
comunicações, petróleo e gás, necessita de US$26,8 
bilhões ao ano para ser funcional.

A necessidade anual de investimentos por setor 
mensurada pela ADBID é a seguinte:

• energia elétrica: US$ 6,3 bilhões 
• transporte/logística: US$ 3,3 bilhões
• telecomunicações: US$ 2,3 bilhões
• saneamento básico: US$ 3,2 bilhões
• petróleo e gás: US$ 11,7 bilhões

O estado não regula, não fiscaliza nem é indutor 
dos investimentos. Esse quadro não pode perdurar.

As “parcerias” aprovadas pelo congresso não 
saíram do papel. As resistências estão localizadas em 

setores do próprio governo. Os obstáculos e restrições 
estão explícitos nos próprios editais.

Ambiente igualmente inóspito para a socieda-
de.

De acordo com estudo divulgado ontem pela 
Associação Nacional dos Executivos de Finanças, 
Administração e Contabilidade – ANEFAC –, a taxa 
média de juros de operações de crédito para pessoas 
físicas aumentou 0,04 ponto porcentual (0,53%) em 
junho ante maio, para 7,56% ao mês (139,78% ao 
ano), o que representou o nível mais elevado desde 
janeiro de 2006, quando a taxa atingiu 7,58% ao mês 
(140,31% ao ano).

Entre as operações de crédito para o consumidor, 
todas as linhas tiveram suas taxas de juros elevadas em 
junho: cheque especial (para 8,11% ao mês e 154,91% 
ao ano), com alta de 0,50% sobre maio; crédito direto 
ao consumidor (para 3,42% ao mês e 49,71% ao ano), 
com 1,18%; empréstimo pessoal de bancos (5,61% 
ao mês e 92,51% ao ano), com 0,36%; empréstimo 
pessoal de financeiras (11,63% ao mês e 274,43% ao 
ano), com 0,26%; juros do comércio (6 21% ao mês 
e 106,06% ao ano), com 0,98%; e cartão de crédito 
(10,35% ao mês e 226,04% ao ano), com 0,19%.

Na avaliação da ANEFAC, esses aumentos das 
taxas para a pessoa física podem ser atribuídos a dois 
fatores: às incertezas no mercado internacional quanto 
ao comportamento dos juros norte-americanos e ao 
aumento da inadimplência do consumidor no Brasil 
durante o primeiro semestre.

Em termos éticos e morais: os acontecimentos 
que marcaram a gestão do Presidente Lula, sem dú-
vida, transformaram a esfera pública num ambiente 
inóspito para a ética e a moral.

Em termos gerenciais o Governo é um fiasco. 
Ontem o Presidente Lula reuniu o seu Ministério por 
mais de 7 horas. A pauta da longa reunião: a sua re-
eleição.

O Presidente Lula explicou ao longo da reunião 
que na campanha eleitoral não vai apresentar “um pro-
grama novo” de governo, e que vai apenas defender a 
continuidade do que já está em execução.

Dando seqüência a sua mais recente fixação, 
qual seja, se queixar da rigidez do tribunal eleitoral, 
o Presidente Lula fez uso de grosseira metáfora fute-
bolística, para se referir ao papel do Tribunal Superior 
Eleitoral, referindo-se ao cartão vermelho recebido pelo 
jogador francês após uma agressão desferida contra 
o adversário italiano.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL 

– AL) – Embora muito ainda havendo a tratar sobre o 
Brasil, mas sem oradores inscritos, vou encerrar a pre-
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sente sessão, convocando uma sessão não deliberativa 
para amanhã, no horário regimental, às 14 horas.

Que Deus dê vergonha na cara e amor no cora-
ção para que possamos fazer deste País uma Pátria 
soberana, igualitária e fraterna.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL 
– AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 37 
minutos.)

(OS Nº 14474/06)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
SENADOR ÁLVARO DIAS NA SESSÃO DO 
DIA 17 DE JULHO DE 2006, QUE, RETIRA-
DO PARA REVISÃO PELO ORADOR, ORA 
SE PUBLICA.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o se-
guinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Geraldo Mesquita Júnior, é uma segunda-feira 
vazia que reflete, acima de tudo, desorganização. Creio 
que a palavra desorganização é emblemática, quando 
refletimos sobre o desgaste das instituições públicas 
brasileiras. Se há um desencanto que se generaliza e 
se há uma descrença que alcança as instituições pú-
blicas, os Partidos e os políticos de forma geral, sem 
dúvida, devemos isso muito à desorganização, a partir 
do Estado brasileiro. Imagino, Sr. Presidente, que este 
momento de esvaziamento do Congresso Nacional, em 
um período regimentalmente destinado ao recesso par-
lamentar, apenas contribui para aprofundar o fosso que 
existe entre a sociedade brasileira e a sua representação 
parlamentar, certamente para contaminar o Parlamento 
do País com um desgaste ainda maior e que certamente 
se refletirá nas eleições desse ano.

Em que pese o esforço muitas vezes isolado 
de Parlamentares dedicados, fica difícil passar à opi-
nião pública brasileira a imagem de que o Congresso 
cumpre exemplarmente o seu dever. Essa imagem 
desgraçadamente não prevalece. O que prevalece 
quase sempre é a certeza da inércia, da omissão e 
da improdutividade.

O Congresso produz, mas poderia produzir mais, 
com maior eficiência e agilidade. Falta organização. Não 
acredito, Senador Geraldo Mesquita Júnior, que a causa 
seja a ausência de vontade política. Há vontade política 
da parte da maioria dos integrantes do Parlamento bra-
sileiro, mas o que prevalece é a desorganização.

Aliás, é essa desorganização que permeia o pro-
cesso eleitoral em curso: o modelo político do nosso 
País é incompatível com a realidade em que vivemos 
e com as aspirações acalentadas pelo povo brasileiro. 
Não me esqueço de uma pesquisa realizada há algum 
tempo pela Unesco, no Rio de Janeiro, entre jovens 

universitários. A pesquisa chega a uma terrível cons-
tatação: apenas 25% dos jovens universitários pesqui-
sados, no Rio de Janeiro, acreditavam ser o regime 
democrático o ideal; 35% disseram preferir o regime 
ditatorial; os demais se posicionaram como indiferen-
tes e responderam que essa descrença se generalizou 
porque o regime democrático do Brasil tem legado a 
eles apenas o infortúnio, a pobreza, a falta de oportu-
nidades, o desemprego, a violência e a corrupção.

É evidente que os escândalos de corrupção apro-
fundam a descrença, e o desgaste se torna cada vez 
maior. Mas os escândalos de corrupção são também 
uma conseqüência do modelo político inadequado, 
retrógrado, superado, reiteradamente condenado pela 
população brasileira.

Estamos no início de um processo eleitoral em 
que a desorganização é algo inusitado. Não sei se já 
tivemos um processo eleitoral, sob o ponto de vista dos 
partidos políticos, tão desorganizado quanto o atual, 
uma revelação da desestruturação partidária. Na ver-
dade, há muito tempo os partidos políticos no Brasil 
são simplesmente siglas para registro de candidatu-
ras. De modo geral, é possível afirmar que um e outro 
se constituam exceção em matéria programática. Pelo 
menos, há um esforço em introduzir a questão progra-
mática nas discussões políticas. Entretanto, é apenas 
esforço. Não há sucesso. Não se alcança o objetivo. 
Não vejo hoje no Brasil partido algum verdadeiramen-
te constituído como partido político. Vejo siglas para 
registro de candidaturas. E estão desorganizados, de-
sestruturados, enfraquecidos. Tomo como exemplo o 
meu Estado, o Paraná, em que há apenas o Partido 
do Governo, pela atração fatal que exerce sobre os fi-
siológicos, sobre os oportunistas. Evidentemente, há 
os históricos, aqueles que consolidaram o partido ao 
longo do tempo e de sua história, mas o partido cres-
ce quando chega ao poder, alimentado pela ambição 
dos fisiológicos e oportunistas.

Então, o Partido do Governo é forte, no entanto, 
os demais se desestruturaram, todos, sem exceção à 
regra; tanto é que nenhum dos partidos políticos do 
meu Estado, a não ser o do Governo, teria condições 
de disputar eleições proporcionais sem coligação, já 
que não conseguiram chapa própria, não conseguiram 
reunir candidatos suficientemente prestigiados eleito-
ralmente para, por si sós, conquistarem representação 
no Legislativo, quer estadual, quer federal. Sintoma de 
desestruturação.

Podemos discutir por quê. É evidente que, quando 
um Partido não alimenta um projeto de poder, não atrai 
o entusiasmo da militância partidária; não se estrutura 
com força, não se consolida, não cresce por não alimen-
tar um projeto de poder. Isso ocorreu no meu Estado e, 
certamente, em muitos dos Estados brasileiros. Partidos 
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que são liderados por Parlamentares sem ambição de 
poder, é claro, sofrem as conseqüências.

Se os partidos estão desestruturados, se não são 
programáticos, se não estimulam a militância partidária 
em função de eventual vocação ou de determinada pos-
tura ideológica, só servem ao interesse eleitoreiro.

Faço esta dissertação para defender aquilo que 
é imprescindível no País: a reforma política. Com essa 
legislação num quadro partidário confuso, incoerente, 
dramaticamente complexo, sem rumo, sem direção, é 
evidente que a verticalização só poderia transformar o 
processo eleitoral em verdadeira esculhambação.

No Paraná, há partidos falsamente coligados, 
porque há, na coligação, aqueles que apóiam o can-
didato majoritário e há aqueles que não o apóiam, 
que cometem a chamada infidelidade partidária – se é 
que ela existe –, que contrariam o objetivo da imposta 
lei da verticalização. Apenas se coligam para somar 
votos e eleger deputados, mas não defendem o mes-
mo programa de governo, não apóiam nem o mesmo 
candidato a Presidente, nem o mesmo candidato ao 
Governo e nem o mesmo candidato ao Senado. Na 
realidade, apenas se apóiam.

Usam a coligação para conquistar a possibilidade 
de elegerem deputados. Essa é a realidade. Não pre-
tendo dirigir crítica a quem quer que seja, mas critico 
a estrutura que nos resta no quadro partidário brasi-
leiro, essa anarquia, essa, no linguajar bem popular, 
esculhambação, que só pode ser rejeitada pela opinião 
pública do País.

Vejam o caso do meu Partido, o PSDB. No Para-
ná, o meu Partido está disputando na Justiça, porque 
uma parte defendeu uma coligação com o PMDB, outra 
parte não desejava essa coligação, e a questão gera 
um impasse que será resolvido judicialmente.

Independentemente de se consolidar ou não a 
coligação pretendida por alguns, uns apoiarão determi-
nado candidato a Governador, outros apoiarão o outro 
candidato. Não se estabeleceu unidade. A motivação 
foi outra, não programática. O Partido, sem um proje-
to próprio de poder no Estado, ficou entregue às am-
bições individuais. Estou dizendo alguma inverdade? 
Absolutamente. Estou retratando o quadro.

Agora o que nos resta fazer no País? Falar em refor-
ma política outra vez? Mas quanto já falamos em reforma 
política? Desde quando estamos pregando a necessidade 
de uma reforma política no Brasil? Quantos Presidentes 
ocuparam a Presidência da República dizendo ser ne-
cessário, no Brasil, realizar uma reforma política?

É claro que, quando há escândalos, quando há 
tragédias como a que assistimos, em que a bandeira 
da ética foi rasgada, pisoteada pelo Poder Executivo e 
pelo Poder Legislativo, ensejando investigações que se 
aprofundaram, revelando esse incrível, complexo e sofis-

ticado esquema de corrupção, mais organizado do que 
o quadro partidário brasileiro, é claro que, quando ocorre 
escândalo da proporção desse que ocorreu no Brasil, a 
necessidade da reforma política emerge com tanta força 
que se torna incontida. É evidente que os candidatos à 
Presidência da República prometerão realizá-la.

Não cabe ao Presidente da República realizar 
a reforma política, mas cabe a ele, no sistema presi-
dencialista, já que o Poder Executivo quase sempre 
impõe sua vontade ao Congresso Nacional, cabe ao 
Presidente da República, sim, liderar a administração 
desse processo para que se chegue, finalmente, a um 
modelo político compatível com a realidade nacional.

Todos devem assumir esse compromisso na cam-
panha eleitoral e o vencedor terá de ser cobrado. Que 
não seja uma reforma política que se faça aqui, cor-
porativamente, entre as paredes do Congresso Na-
cional, mas que ela ganhe as ruas do País por meio 
das entidades representativas da sociedade, com 
participação objetiva, inteligente, efetiva, no processo 
de elaboração das propostas, que poderão culminar 
com a aprovação pelo Congresso Nacional, com a 
edificação de um novo modelo político para o Brasil, 
que possa, sim, significar um instrumento capaz de 
permitir a recuperação da credibilidade que a classe 
política jogou no lixo da história desses tempos mo-
dernos que estamos vivendo.

De quem seria essa participação? De membros 
do Poder Judiciário, especialmente daqueles ligados 
à Justiça Eleitoral, de membros do Ministério Público, 
especialmente aqueles que cuidam de crimes eleitorais, 
da CNBB, da OAB, dos juristas do País, dos especia-
listas em legislação eleitoral, da ABI, das Federações 
do Comércio, da Indústria... Enfim, com a participação 
daqueles que se constituem em caixa de ressonância 
da sociedade nos respectivos segmentos sociais, para 
que uma proposta a ser aprovada no Congresso Na-
cional não atenda apenas ao interesse corporativo, do 
partido político, do parlamentar, daquele que busca o 
voto nas eleições para assumir mandatos eletivos.

O modelo político que se deseja para o País tem 
que refletir a aspiração maior da sociedade brasileira. 
Este é o nosso desejo. É evidente que estamos atra-
sados. Estamos com uma enorme dívida política por 
não termos tido a competência de promover a reforma 
política exigida pela sociedade brasileira. Creio que não 
há momento mais adequado do que este para recolocar 
esta questão. Imagino não termos oportunidade mais 
preciosa do que esta, que advém exatamente de um 
processo de indignação coletiva que tomou conta do 
Brasil, de forma avassaladora, depois dos escândalos 
de corrupção que foram revelados.

Então, mais do que nunca, agora, devemos todos 
buscar, com empenho, a recuperação da credibilida-
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de. Não há como recuperarmos a credibilidade sem 
organização e organização é a idealização de um mo-
delo político que possa configurar esta aspiração de 
sociedade organizada. Se nós tivéssemos cumprido 
o dever da reforma política há doze anos, por exem-
plo, quando o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
assumiu a Presidência da República, no seu primeiro 
mandato, se nós tivéssemos tido a competência para 
a discussão e elaboração de um modelo político novo 
para o Brasil, certamente, as demais reformas teriam 
sido executadas com maior eficiência, agilidade e re-
sultados. Foram reformas pífias, por isso o País con-
tinua no seu calvário de crise.

Lamentavelmente, a reforma da Previdência foi 
um fracasso, só atendeu ao interesse do Governo de 
aumentar receita; subtraiu direitos adquiridos por tra-
balhadores e aposentados; afrontou a Constituição; 
e ignorou cláusulas pétreas. Foi um fracasso como 
reforma e não pode ser considerada como tal, mas 
como anti-reforma, porque contrariou aos interesses 
do povo, especialmente os adquiridos por trabalhado-
res, ao longo de sua história. 

Não podemos falar em reforma tributária. No Bra-
sil, há uma ambição por receita maior, um apetite, que 
é uma volúpia permanente, por se arrecadar cada vez 
mais, para tapar os buracos abertos pela incompetên-
cia dos governos e pela corrupção, esmagando cada 
vez mais os setores produtivos do Brasil. 

Então, não houve reforma tributária, mas um ar-
remedo, uma tentativa frustrada. E vai começar tudo de 
novo com o próximo Presidente da República, que espero 
seja o Presidente Geraldo Alckmin – a minha esperança 
pessoal de que se possa organizar melhor o Brasil. 

Enfim, vamos não só desejar, mas também con-
tribuir para que a população brasileira possa ressus-
citar as esperanças sepultadas nos últimos anos de 
desgoverno no Brasil.

Antes de finalizar, Sr. Presidente, quero dizer que 
estive ontem na chamada Boca Maldita, em Curitiba, 
lá na Rua das Flores, onde recebi apelos inúmeros de 
representantes da colônia libanesa, da colônia árabe 
residente no Paraná, um Estado que cresceu, que pros-
perou, que se tornou moderno e deve muito a essa con-
tribuição externa, de todos os povos – é por isso que o 
Paraná é tido como terra de todas as gentes. Todos os 
povos contribuíram: japoneses, italianos, portugueses, 
europeus ou sul-americanos. Enfim, todos os continentes 
possuem representação maior ou menor no Estado do 
Paraná. Mas, indiscutivelmente, uma das contribuições 
notáveis à identidade cultural que se desenha no meu 
Estado é a oriunda do mundo árabe. 

Lá, os libaneses estão hoje preocupados com a 
guerra, com a ausência da inteligência que constrói a 
paz, tanto que me pediram que viesse à tribuna para fazer 

ecoar, também aqui, seu grito de indignação diante dos 
fatos que ocorrem no Líbano hoje, e, sobretudo, para fazer 
um apelo candente às autoridades do mundo, às lideran-
ças políticas de todos os povos, para que se irmanem na 
busca da paz no Líbano nesta hora de tragédia.

A mais recente crise envolvendo Israel e o He-
zbollah pode levar a uma segunda guerra do Líbano, 
desta vez com desdobramentos ainda mais graves 
que a ocupação israelense iniciada em 1982, que se 
prolongou por 18 anos, com a retirada das tropas de 
Israel em 2000. 

O potencial do conflito instalado naquela região 
ganhou novos contornos nos últimos anos, o que vem 
obrigando os analistas a reavaliarem suas previsões 
sobre o conflito. 

Hoje, segundo informe das agências de notícias 
internacionais, a escalada do conflito recrudesceu: Is-
rael realizou novos bombardeios contra o Líbano, pelo 
sexto dia consecutivo desde a última quarta-feira, e 
rejeitou a proposta de formação de uma força inter-
nacional para mediar o conflito.

Nesta segunda-feira, por sua vez, foguetes foram 
lançados a partir do Líbano e atingiram Haifa a terceira 
maior cidade de Israel. 

O saldo de vítimas da atual crise entre os dois paí-
ses é de cerca de 150 mortos no Líbano e 20 em Israel. 
Os feridos somam 600, cerca de 300 em cada país. 

A divisão existente no mundo árabe é um fator 
desestabilizador que se conjuga a tantos complicado-
res da situação.

As divergências entre os países membros da liga 
árabe são enormes. Existem dois grupos com visões dis-
tintas sobre o conflito e, sobretudo, sobre a legitimidade 
das ações do Hezbollah nos últimos dias no Líbano.

De um lado estão perfilhados países como Egito, 
Arábia Saudita, Jordânia, Kuait e os Emirados Árabes 
Unidos, os quais manifestam seu mal-estar pelo fato de o 
Hezbollah agir sem consultar sequer o governo libanês.

No lado oposto, estão Síria, Líbano, Argélia e Iê-
men, que definem como “resistência legítima” as ações 
do Hezbollah e acreditam que o grupo está defendendo 
a soberania do país.

O mundo presencia o mais grave confronto na 
fronteira entre Israel e Líbano em mais de 20 anos.

Lamentavelmente, o que se constata, em termos 
de balanço do atual conflito, é o ostensivo enfraqueci-
mento dos moderados e o fortalecimento do “eixo do 
mal”, que conduz o Hezbollah e o Hamas.

Nesse contexto, é inevitável a intensificação dos 
atritos entre Israel e o Hezbollah. As interferências da co-
munidade internacional, até o momento, foram inócuas.

A proposta feita pelo premiê britânico, Tony Blair, 
e pelo líder da ONU, Kofi Annan, durante a reunião do 
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G8 em São Petersburgo, não encontrou eco entre as 
partes em conflito.

Segundo Tony Blair, uma força internacional seria 
“essencial” para fazer com que o Hezbollah suspenda 
os ataques com foguetes e para que Israel interrompa 
as ofensivas que já destruíram grande parte da infra-
estrutura do sul do Líbano.

Israel considera que ainda é “cedo” para formar 
uma força internacional, pretendendo assegurar que o 
Hezbollah não se posicione junto a sua fronteira.

O governo do Líbano, por sua vez, apresentou 
um pedido formal de cessar-fogo a Israel, mas Israel 
respondeu que a campanha só terá fim quando os dois 
soldados seqüestrados pelo Hezbollah forem libertados 
e quando os ataques com foguetes contra territórios 
israelenses tiverem fim.

O seqüestro dos soldados israelenses foi o defla-
grador da atual crise que tem feridas e causas antigas.

Infelizmente as previsões não são otimistas. Há 
ainda grande espaço para a escalada de violência. A 
incapacidade de interlocução dos inúmeros atores en-
volvidos na crise é flagrante.

O Egito tem baixa capacidade de intervir nessa 
questão; o Irã tem interesse na intensificação do con-
flito entre Israel e Líbano, considerando que é o grande 
patrocinador do Hezbollah e do Hamas. O Presidente 
da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, é compe-
lido a negociar sob fogo cruzado interno.

A capacidade de negociação na região é muito 
limitada.

Aliás, o Presidente Lula patrocinou, em passa-
do recente, uma reunião em Brasília com o Mundo 
Árabe. À época, imaginava alçar o Brasil à condição 
de um ator de peso na região. Mais um gesto fora de 
foco nas incursões diplomáticas do Presidente Lula. 
Evidentemente, mais um fracasso, por falta de com-
petência diplomática.

A verdadeira vocação do nosso Presidente, in-
felizmente, é o “turismo de Estado”, turismo interna-
cional, sem grandes conseqüências em matéria de 
resultados. 

A retirada dos brasileiros do Líbano deve ser fei-
ta com a supervisão do Itamaraty, por intermédio de 
nossa Embaixada em Beirute. É importante assegurar 
a todo brasileiro residente ou turista em viagem ao 
Líbano a repatriação ao nosso País.

Este é mais um apelo que queremos, desta tribu-
na, fazer ao Governo brasileiro, em especial ao Itama-
raty; todo cuidado para que os brasileiros lá residentes 
possam ser repatriados sem o risco da violência.

E de outro lado, Sr. Presidente, é claro que mo-
destamente sabemos das nossas limitações, até onde a 
nossa voz pode chegar da tribuna do Senado Federal, 
esvaziado numa segunda-feira de recesso parlamentar, 

em pleno período de campanha eleitoral. Sabemos que 
a limitação é a marca da nossa voz nesta hora. Mas 
queremos que, pelo menos aqui perto, muito próximo, 
no Itamaraty, haja dedicação e esforço no sentido de se 
articular, estabelecendo uma interação absolutamen-
te imprescindível neste momento entre as lideranças 
de todos os povos, para que, em socorro àqueles que 
são vítimas inocentes da violência neste momento, se 
possa fazer algo em favor da paz.

Esse é o nosso apelo, Sr. Presidente.
Muito obrigado a V. Exª. 
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Ata da 114ª Sessão Não Deliberativa,  
em 19 de julho de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Valdir Raupp, Flexa Ribeiro e Edison Lobão

(Inicia-se a sessão às 14 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Havendo número regimental, declaro aberta a ses-
são.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– A Presidência recebeu os Avisos nºs 900 e 901, de 
2006, do Presidente do Tribunal de Contas da União, 
encaminhando recomendações ao Congresso Nacio-
nal, proferidas por aquela Corte de Contas quando da 
elaboração do Relatório e Pareceres Prévios sobre as 
Contas do Governo da República – exercício de 2005, 
referentes, respectivamente:

– à reversão dos efeitos da desvinculação de re-
ceitas da União (DRU) sobre o orçamento da segurida-
de social; e solicitando prioridade para apreciação dos 
projetos de lei resultantes das propostas consubstan-
ciadas no Relatório Final da CPMI dos Correios; e

– à previsão, na Lei Orçamentária Anual, do mí-
nimo de 20% dos recursos destinados à irrigação na 
Região Centro-Oeste, em cumprimento ao inciso I do 
art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias.

O Aviso nº 900, autuado como Aviso nº 26, de 
2006, vai à Comissão de Assuntos Econômicos; e o 
de nº 901, atuado como Aviso nº 27, de 2006, vai à 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas às seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2004 (nº 
2.155/99, na Casa de origem), que cria o Relatório 
Anual Socioeconômico da Mulher; e

– Projeto de Resolução nº 46, de 2006, de autoria 
do Senador Pedro Simon, que dá nova redação ao art. 
211 do Regimento Interno do Senado Federal.

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
O Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2004, será 

incluído em Ordem do Dia oportunamente; e o Proje-
to de Resolução nº 46, de 2006, vai às Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania, e Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das 
seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 275, de 2004, de au-
toria da Senadora Lúcia Vânia, que institui o Dia 
Nacional da Mamografia;

– Projeto de Lei do Senado nº 21, de 2006, de auto-
ria do Senador Juvêncio da Fonseca, que altera 
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, para 
dispor sobre a divulgação das campanhas na-
cionais de vacinação pelas emissoras de rádio 
e televisão; e

– Projeto de Lei do Senado nº 94, de 2006, de au-
toria do Senador Roberto Saturnino, que institui 
o Dia Nacional de Defesa da Vida.

O Projeto de Lei do Senado nº 275, de 2004, 
tendo sido apreciado terminativamente pela Comissão 
de Assuntos Sociais e os Projetos de Lei do Senado 
nºs 21 e 94, de 2006, tendo sido apreciados termina-
tivamente pela Comissão de Educação, vão à Câmara 
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Esgotou-se no dia 17 o prazo previsto no art. 91, § 
3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido inter-
posto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 267, de 2006 (nº 
2.123/2005, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à G .C. Comunicação S/
C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Belém, Esta-
do do Pará.

Tendo sido aprovada terminativamente pela Co-
missão de Educação, a matéria vai à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:
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PARECER Nº 987, DE 2006 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 142, 
de 2004, de autoria do Senador Ney Suas-
suna, que permite que o trabalhador com 
mais de 45 anos de idade e desempregado 
saque seus recursos acumulados no Fundo 
de Participação PIS/Pasep.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 142, de 2004, de autoria do 
ilustre Senador Ney Suassuna, permite que o traba-
lhador com mais de 45 de idade que se encontre na 
situação de desemprego involuntário saque o saldo 
de sua conta individual ho Fundo de Participação 
PIS/Pasep.

Estabelece, ainda, que o Conselho Deliberativo do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT definirá 
os requisitos adicionais que o participante deve satisfa-
zer, de modo a beneficiar o trabalhador desempregado 
de baixa renda que mais necessite dos recursos.

No prazo regimental, não foram oferecidas 
emendas.

II  – Análise

No que concerne à constitucionalidade e juridi-
cidade da matéria, nada há a opor. A iniciativa não se 
encontra entre as exclusivas do Presidente da Repú-
blica, a inserção na ordem jurídica estã adequada e 
foram observados os dispositivos regimentais aplicá-
veis à espécie. Também a técnica legislativa empre-
gada está correta.

Vale mencionar que, embora o Fundo de Participa-
ção PIS/Pasep seja normatizado por lei complementar 
(Lei Complementar no 26, de 11 de setembro de 1975), 
o § 2º do art. 239 da Constituição Federal de 19?8 es-
tabelece que os critérios de saque sejam previstos em 
leis ordinárias, cotforme se pode verificar:

“Art. 239. ...............................................
 ..............................................................
§ 2º Os patrimônios acumulados do Pro-

grama de Integração Social e do Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público 
são preservados, mantendo-se os critérios de 
saque nas situações previstas nas leis especi-

ficas, com exceção da retirada por motivo de 
casamento, ficando vedada a distribuição da 
arrecadação de que trata o caput deste arti-
go, para depósito nas contas individuais dos 
participantes.

 ............................................................. ”

Assim, respeitada a técnica legislativa, somos 
pela constitucionalidade e juridicidade da iniciativa 
legislativa.

Com relação ao mérito, também não há oposi-
ção. Muito pelo contrário. A iniciativa é sobremaneira 
oportuna e de elevado alcance social. Como muito 
bem argumenta seu autor, “tendo em vista estes tem-
pos de elevadíssimas taxas de desocupação, não há 
justificativa para que o trabalhador, encontrando-se 
na diflcil e muitas vezes desesperadora situação de 
desempregado, em especial quando é um trabalhador 
mais velho, de baixa renda e sem outra fonte financei-
ra de sustento, não possa utilizar os recursos que lhe 
pertencem”.

Também merece aplausos a preocupação em 
conciliar o interesse do trabalhador individual com o do 
país como um todo. Com efeito, cabe evitar a desca-
pitalização do patrimônio do Fundo PIS/Pasep, já que 
este é essencial para o desenvolvimento econômico 
do Brasil. Assim, as limitações impostas são apropria-
das, quais sejam: trabalhador com mais de 45 anos de 
idade, desempregado, de baixa renda e que necessite 
efetivamente dos recursos.

Igualmente oportuna é a previsão de que o Co-
defat estipulará requisitos adicionais que o participan-
te do Fundo deverá satisfazer para fazer jus ao saque 
dos recursos acumulados em sua conta, de modo a 
beneficiar o trabalhador de baixa renda desempregado 
que mais necessite dos recursos.

Com tal previsão, além de garantir adequada fle-
xibilidade à matéria, tende-se aevitar que o trabalhador 
ocupado no mercado informal de trabalho ou aquele 
que perceba renda suficiente ao seu sustento, como 
seguro-desemprego, por ecemplo, possam efetuar sa-
que por desemprego.

III – Voto

Tendo em vista as considerações apresentadas, 
somos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado 
nº 142, de 2004.
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TEXTO FINAL 
DO PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 142 DE 2004, APROVADO NA COMISSÃO 
 DE ASSUNTOS  ‘SOCIAIS, EM REUNIÃO NO 

DIA 20 DE ABRIL DE 2006

Acrescente art. 4º-A à Lei Comple-
mentar nº 26, de 11 de setembro de 1975, 
para permitir que o traballhador com mais 
quarenta e cinco anos mais idade desem-
pregado saque seus recursos acumulados 
no Fundo de Participação PIS/Pasep, e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 26, de 11 de se-

tembro de 1975, passa a vigorar acrescida do seguin-
te art. 4º-A:

Art. 4º-A. O participante do Fundo de 
Participação PIS/PAS que tenha mais de qua-
renta e cinco anos de idade e se encontre em 
situação de desemprego involuntário poderá 
sacar o saldo de sua conta individual.

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo 
de Amparo ao trabalhador – CODEFAT, instituido pela 
Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, definirá requisitos 
adicionais, de modo a beneficio trabalhador desempre-
gado de baixa renda que mais necessite recurso.

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

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 239. A arrecadação decorrente das contribui-

ções para o Programa de Integração Social, criado pela 
Lei Complementar nº 7,  de 7 de setembro de 1970, e 
para o Programa de Formação do Património do Ser-
vidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8 de 3 
de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação 
desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei 
dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono 
de que trata o § 3º deste artigo. (Regulamento)

§ 1º Dos recursos mencionados no caput deste 
artigo, pelo menos quarenta por cento serão destina-
dos a financiar programas de desenvolvimento econô-
mico, através do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, com critérios de remuneração que 
lhes preservem o valor.

§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa 
de Integração Social e do Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público são preservados, man-
tendo-se os critérios de saque nas situações previstas 
nas leis específicas, com exceção da retirada por mo-
tivo de casamento, ficando vedada a distribuição da 
arrecadação de que trata o caput deste artigo, para 
depósito nas contas individuais dos participantes.

§ 3º Aos empregados que percebam de empre-
gadores que contribuem para o Programa de Integra-
ção Social ou para o Programa de Formação do Patri-
mônio do Servidor Público, até dois salários mínimos 
de remuneração mensal, é assegurado o pagamento 
de um salário mínimo anual, computado neste valor o 
rendimento das contas individuais, no caso daqueles 
que já participavam dos referidos programas, até a 
data da promulgação desta Constituição.

§ 4º O financiamento do seguro-desemprego 
receberá uma contribuição adicional da empresa cujo 
índice de rotatividade da força de trabalho superar o 
índice médio da rotatividade do setor, na forma esta-
belecida por lei.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– O Parecer que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. Nº 55/06 – PRES/CAS

Brasilia, 20 de abril de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou em 20/04/2006, deci-
são terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 142, de 
2004, que “Permite que o trabalhador com mais de 45 
anos de idade e desempregado, saque seus recursos 
acumulados no Fundo de Participação PIS/Pasep”, de 
autoria do Senador Ney Suassuna.

Atenciosamente, – Senador Antônio Carlos Va-
ladares – Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– O Ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento In-
terno, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 
142, de 2004, cujo parecer foi lido anteriormente, seja 
apreciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Sobre a mesa, aviso que passo a ler.

É lido o seguinte:
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AVISO 
 DO MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES

– Nº 146/2006, de 13 do corrente, encaminhando in-
formações referentes ao Requerimento nº 304, 
de 2006, do Senador Cristovam Buarque. 

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– As informações foram encaminhadas, em cópia, aos 
Requerentes.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OFÍCIOS  
DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 3/2006, de 10 do corrente, do Ministro das Re-
lações Exteriores, encaminhando informações 
referentes ao Requerimento nº 633, de 2006, do 
Senador Romeu Tuma. 

– Nº 284/2006, de 13 do corrente, do Ministro do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, encaminhan-
do informações referentes ao Requerimento nº 
1.132, de 2005, do Senador Alvaro Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– As informações foram encaminhadas, em cópia, aos 
Requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 826, DE 2006 

Nos termos regimentais, requeiro voto de pesar 
pelo falecimento do ator Raul Cortez, solicitando que 
esta homenagem seja estendida a todos os seus fa-
miliares.

O paulistano Raul Christiano Machado Cortez 
atuou em peças teatrais, Cinema e novelas brasileiras. 
Sua obra deixa um exemplo de dedicação e talento 
para todos que apreciam a cultura brasileira.

Sala das Sessões, 19 de julho de 2006. – Ideli 
Salvatti. 

REQUERIMENTO Nº 827, DE 2006

Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno do Senado Federal, de acordo com as tradi-
ções da Casa, homenagem de pesar, consistente em 
inserção em ata de voto de pesar e apresentação de 
condolências á família pelo falecimento, ocorrido na 
última terça-feira, dia 18 de julho, do ator Raul Chris-
tiano Machado Cortez.

Justificação

Raul Christiano Machado Cortez foi um dos mais 
talentosos atores do Brasil, encarnando no teatro, no 
cinema e na televisão mais de cem personagens, in-
variavelmente com brilhantismo e estilo próprios. O 
paulistano do Bairro de Santo Amaro, onde nasceu no 
início da década de 30, filho de familía tradicional, fez 
uma escolha ousada e desafiadora para os padrões da 
época: aos 22 anos resolveu abandonar a advocacia 
e ingressar no mundo artístico.

Sua estréia no cinema aconteceu em 1957 com o 
filme “O pão que o diabo amassou”, tendo chegado inclu-
sive a integrar o seleto cast internacional ao participar do 
filme “Amadeus” do diretor inglês Peter Shaffer, quando 
interpretou de forma impecável o compositor Salieiri.

No teatro atuou em peças memoráveis que mar-
caram época e gerações. Gostaria de citar especial-
mente sua participação em “Rasga Coração”, um clás-
sico de Eduvaldo Vianna Filho, a qual lhe conferiu o 
prêmio Moliére de melhor ator, o mais importante da 
dramaturgia brasileira.

Sua trajetória está associada também à teledrama-
turgia brasileira, tendo se destacado como um dos ícones 
das produções das telenovelas, onde viveu papéis magis-
trais que o tomaram conhecido do grande público.

Gostaria de registrar o seu espírito democrático 
e engajamento cívico ao aceitar, de imediato, o convite 
por mim formulado para participar do primeiro comício 
das Diretas em Curitiba.

Os sets de filmagens, os palcos, cenários e cidades 
cenográficas da televisão estão consternados. A perda 
de Raul Cortez é uma lástima. O seu legado é um tributo 
à arte sem fronteiras e à sensibilidade humana.

Sala das sessões, 19 de julho de 2006. – Sena-
dor Álvaro Dias – José Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) – A 
Presidência encaminhará os votos de pesar solicitados.

Os Requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, mensagem do Presidente da Re-
pública que passo a ler.

É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 185, DE 2006 
(Nº 561/2006, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los 

que me ausentarei do País nos dias 20 e 21 de julho 
de 2006, a fim de participar da Cúpula dos Chefes de 
Estado do Mercosul, em Córdoba, na Argentina.

Brasília, 18 de julho de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva
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AVISO Nº 792 - C. CIVIL

Em 18 de julho de 2006

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica comunica que se ausentará do País nos dias 20 
e 21 de julho de 2006, a  fim de participar da Cúpula 
dos Chefes de Estado do Mercosul, em Córdoba, na 
Argentina.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de Es-
tado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – 
RO) – A Mensagem que acaba de ser lida, juntada 
ao processado da Mensagem nº 74, de 2006, vai à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 
Carlos Magalhães por permuta com o Senador Jorge 
Bornhausen.

V. Exª dispõe de 15 minutos, Senador.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, on-
tem ocupei esta mesma tribuna com o objetivo de de-
monstrar ao povo brasileiro o descalabro do Governo 
do Presidente Luis Inácio Lula da Silva – Dr. Lula.

O Dr. Lula, só em publicidade, gastou R$ 2,6 bi-
lhões desde 2003, sem contar os gastos das estatais 
que ele domina como ninguém. É totalmente irres-
ponsável.

Aqui está a manchete de O Estado de S. Paulo: 
“Lula gastou R$ 2,6 bi em publicidade desde 2003”. 
Isso é para que o povo brasileiro veja e sinta como 
está sendo enganado pelos órgãos publicitários, por 
um Presidente inescrupuloso. Quando falta escrúpulo, 
falta tudo. Quando falta escrúpulo, os homens fazem 
as coisas mais nojentas, as coisas mais sórdidas. E 
este Governo é exemplo disso em quase todos os 
setores.

Fico a me perguntar: quando, Senhor, isso termi-
nará? Quando este homem fará um exame de consci-
ência, se é que consciência ele possui, para ver o mal 
que ele faz ao Brasil e o exemplo que dá às gerações 
do nosso País? O Presidente Lula perdeu totalmente 
a capacidade de frear a sua indignação. Indignação, 
aliás, que ele não tem com fato nenhum.

Parece incrível, mas tudo que acontece de ruim 
neste Brasil o Presidente “não sabe” (entre aspas), 
mas, na realidade, ele sabe tudo, porque é ele, Lula, 
quem promove todos esses escândalos que se mul-

tiplicam a cada dia e que tornam o Brasil num País 
desacreditado, num País onde a moralidade pública 
foi banida de vez para imperar a desonestidade. E 
este homem ainda continua a gastar. Gastar para 
quê? Para enganar o povo. Ele já engana o povo 
quando aparece na televisão todos os dias e quan-
do vai para o exterior cometer as gafes que já estão 
notáveis nas suas viagens. Agora, na reunião do G-
8, foi um desastre.

Mas, aqui no Brasil mesmo, em Salvador, o de-
sastre não foi menor em relação à África do Sul. Mas 
houve uma vantagem: ele mandou um dos seus aviões 
– não o Aerolula, porque este ele não dá a ninguém, é 
uma propriedade privada do Presidente da República. 
Ele deu o Aerolula? Não. Mas mandou o Sucatão levar 
os africanos a seu destino.

Por coincidência, o Líbano estava sofrendo ata-
ques injustos de Israel, e os libaneses brasileiros 
que lá estavam visitando seus parentes pegaram 
uma carona de volta no Sucatão, Como se fosse um 
grande gesto! O avião tinha de parar. Parou e trouxe 
100 passageiros que precisavam sair de lá. Até agora 
não mandou nada para lá, porque a política do Ita-
maraty, misturada com a de Relações Institucionais, 
Sr. Presidente, pode ser tudo, menos política – é po-
lítica contra o Brasil.

Mas quem diz que gastou R$ 2,6 billhões não é 
só O Estado de S. Paulo; é o Brasil todo. Aqui está 
O Globo: “Gasto de Lula com publicidade fere a lei”. 
Pergunta-se: mas quem cumpre a lei em relação ao 
Presidente da República? Cabe ao Judiciário? Cabe. 
Cabem os protestos do Legislativo? Cabem. Mas nin-
guém faz nada. Tenho de estar quase todos os dias 
nesta tribuna, chamando a atenção do povo para es-
sas coisas.

Felizmente estou sendo ouvido. Em cada lugar do 
Brasil por onde passo sou procurado pelo povo que diz 
que estou certo e que é impossível dar guarida a um 
Governo de incompetência e desonestidade.

Ontem, Sr. Presidente, eu falava desse Bruno Ma-
ranhão. Hoje esta manchete diz tudo. Ah, Sr. Presiden-
te, desculpe tomar-lhe a atenção, mas a manchete diz 
tudo: “Da cadeia para a defesa da reeleição de Lula”. 
Todos os desordeiros ou ladrões que saem da cadeia, 
ou por facilidade judicial, ou porque a lei é frágil, saem 
para a reeleição de Lula. Será possível que se forme 
uma equipe só de pessoas desse tipo?

Essa figura, Bruno Maranhão, não poderia es-
tar em outro lugar senão na cadeia. Tinha que estar 
preso, tinha que estar realmente numa posição que 
não pudesse invadir o Congresso Nacional. Amanhã 
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vai invadir o Judiciário. E só não invade o Palácio do 
Planalto porque seu correligionário dá-lhe toda a força 
para invadir as outras instituições.

Se o próprio Lula amanhã fraquejar um pouco, o 
Bruno senta na cadeira de Presidente.

Tal é a força do roubo deste Governo que, in-
clusive, são dados recursos às ONGs para repassar 
ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 
para invadir as propriedades privadas. Este Governo 
só cuida de uma coisa – fico até um pouco perplexo 
–, ele cuida agora de trazer a maior parte do PMDB. 
Quando digo a maior parte, não digo se é a pior ou 
a melhor parte, mas uma parte. A outra parte reage 
com Jarbas Vasconcelos, com Michel Temer, com Luiz 
Henrique, com Rigotto, com Pedro Simon e com tantos 
outros Parlamentares.

Mas, Sr. Presidente, não se loteia Governo para 
ganhar eleição. Quando isso ocorre, os compromissos 
são tão grandes que fazem surgir as operações do va-
lerioduto e dos mensalões.

Não vou falar agora dos sanguessugas, mas 
posso afirmar que, na hora em que chamarem o Mi-
nistro Humberto Costa para depor, ele que vai ser o 
responsável por tudo isso, pelo roubo das ambulâncias 
no Brasil. Vai ser o Ministro Humberto Costa, aquele 
que desta tribuna eu chamei de “vampiro em banco 
de sangue”.

Por isso, Sr. Presidente, a cada dia, fico mais 
perplexo e, a cada dia, sinto-me obrigado a vir a esta 
tribuna. Quantas vezes eu esteja nesta Casa, mesmo 
em recesso parlamentar, como agora, virei cumprir o 
meu dever.

Creio que, a cada dia, abro, com minhas palavras, 
a consciência de um brasileiro para que mude o rumo 
do seu caminho. Se ele vota porque não sabe o que 
Lula faz nem o seu Governo, venho aqui para chamar 
a atenção desse brasileiro. Vamos procurar honrar a 
nossa Pátria. Vamos dar a ela um Presidente que dig-
nifique o nosso País. Vamos fazer com que Geraldo 
Alckmin atinja a Presidência da República. O segundo 
turno já está assegurado. Ainda bem que está assegu-
rado. E, no segundo turno, as coisas vão mudar.

Presidente Valdir Raupp, agradeço a V. Exª. E 
agradeço também agora a presença constante do 
Presidente Renan Calheiros, a quem sempre dedico o 
maior apreço e o meu respeito como Parlamentar, pela 
maneira que conduz esta Casa: com independência, 
sem subserviência e sem trair aqueles compromissos 
que julga indispensáveis para sua vida pública.

Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, mais 
uma vez, acabei de citar os gastos de publicidade do 
Governo, que, sem computar os gastos das estatais, 
chegam a R$ 2,6 bilhões.

Também faço um alerta, que não é tanto para V. 
Exª, que soube agir na hora própria, mas para o ilustre 
Presidente da Câmara dos Deputados, de que Bruno 
Maranhão está solto, trabalhando a toda corda para a 
reeleição do Presidente. De uma hora para outra, apro-
veitando este recesso, ele pode invadir o Congresso 
Nacional, mais uma vez, sem que nada lhe aconteça, 
a não ser uma prisão de dois ou três dias, para que 
ele possa meditar sobre outras invasões que ele fará 
por este Brasil.

Vamos lutar, Sr. Presidente. Nós contamos com V. 
Exª; nós contamos com o Senado Federal. Vamos fazer 
deste País um grande País, mas, para isso, temos de 
mudar toda a estrutura que está no Governo.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos 
Magalhães, o Sr. Valdir Raupp, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan 
Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
- AL) – Agradeço a V. Exª.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT - SC) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
- AL) – Senadora Ideli Salvatti, Líder do PT nesta Casa, 
tem a palavra V. Exª.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, apenas 
faço o registro de que apresentamos requerimento à 
Mesa, para que possa ser remetido voto de pesar pelo 
falecimento do ator Raul Cortez a todos seus familia-
res e para que essa homenagem seja feita em nome 
da Mesa do Senado Federal.

Raul Cortez é um artista que orgulha todo o 
mundo cultural brasileiro por seu legado e por todas 
as suas atuações brilhantes em peças e novelas bra-
sileiras. É uma grande perda para o mundo cultural, 
para o mundo artístico no Brasil.

Portanto, nós gostaríamos de fazer o registro e 
solicitar o voto de pesar.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Se V. Exª 
me permite, eu gostaria de me associar também a 
esse requerimento.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Esta Presidência, em nome dos membros da 
Mesa e de todos as Srªs e Srs. Senadores, deseja se 
associar ao voto de pesar proposto por V. Exª pela perda 
irreparável para a cultura e para o meio artístico brasi-
leiros que representa a morte do ator Raul Cortez.

Concedo a palavra a V. Exª.
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A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs Senadores, espero, Senador 
Ney Suassuna, que tenhamos o fim de uma novela que 
se arrasta desde o processo eleitoral em meu Estado. 
Trata-se da novela da Prefeitura de Itapema. Lá tive-
mos um pleito extremamente conturbado, com indícios 
escandalosos de utilização da máquina pública, de 
compra de voto e de todo tipo de falcatrua. Finalmen-
te, apesar de o processo ter sido arrastado, a Justiça 
Eleitoral diplomou o segundo colocado e foi anulada a 
posse do prefeito que estava em exercício.

Esperamos que, hoje à tarde, nosso companheiro 
do Partido dos Trabalhadores, o Sabino, tome posse. 
A Juíza Eleitoral da Comarca de Itapema, Vera Regina 
Bedin, diplomou Sabino Bussanelo e Juscelino Schmitt, 
respectivamente, como Prefeito e Vice-Prefeito do Mu-
nicípio de Itapema, no litoral norte de Santa Catarina. 
Ontem foi a diplomação, e hoje está prevista a posse 
para o final da tarde. A posse será em substituição ao 
Prefeito Clóvis José da Rocha, do PFL, e do Vice Ri-
cardo Alexandre Rosa, do PPS, que foram afastados 
exatamente por conta de inúmeras irregularidades 
ocorridas durante a campanha eleitoral.

Então, eu não poderia deixar de fazer o registro 
aqui, desejando ao Sabino e ao seu Vice o sucesso 
à frente da Administração desse que é um dos Muni-
cípios em desenvolvimento crescente e muito bonito, 
no litoral de Santa Catarina.

Venho também à tribuna porque ontem não tive 
oportunidade de ficar o tempo todo no plenário; ape-
sar de ter ficado quase dois terços do tempo, Senador 
Renan Calheiros, tive um compromisso e tive que sair. 
E é tão interessante, porque basta a gente sair para 
ser feito o registro de que “não há ninguém do PT para 
defender o Presidente e os atos do Governo Lula”.

Venho à tribuna para tecer alguns comentários 
a respeito de pesquisas, porque esse também foi um 
assunto que permeou várias insinuações e várias es-
tocadas tradicionais. Afinal, em tempo de eleição, o 
que mais existe é bala perdida para todos os lados, 
não é, Senador Renan Calheiros? E ficamos nós aí, 
tendo que trabalhar.

Eu gostaria de tecer alguns comentários com 
relação às pesquisas no meu Estado, entre as quais 
a realizada pelo Datafolha, que teve algumas reper-
cussões.

Tenho dito, de forma muito sistemática, aquilo que 
todos sabemos. E é sempre bom reiterar. Pesquisa é 
o retrato daquele momento. Portanto, todos os que as 
avaliam precisam observar essa ótica. É o momento. E, 
muitas vezes, o que está demonstrado nas pesquisas 
não se configura quando as urnas são abertas.

Eu sou um exemplo vivo disso, pois a pesquisa 
de boca-de-urna do sábado à noite, véspera do dia 
da eleição, posicionava-me em quinto lugar. Dessa 
forma, quem poderia estar por Santa Catarina nesta 
tribuna não seria eu, mas Paulinho Bornhausen, filho 
do Senador Jorge Bornhausen. Entretanto, quando as 
urnas foram abertas, eu, que, segundo a pesquisa do 
sábado à noite, estava em quinto lugar, passei a ocupar 
o primeiro lugar, e quem estava em primeiro foi para 
quarto. Logo, no que tange à pesquisa, temos sempre 
que trabalhar na linha de retratar o momento.

E é muito importante analisar a pesquisa sem-
pre assim, porque o fundamental na pesquisa são os 
números – é óbvio –, as intenções de voto e a análise 
daquilo que a pesquisa pode significar. Há uma série 
de indicadores que a pesquisa oferece que nos permi-
tem efetivamente corrigir rumos e reorientar as ações 
de campanha. É dessa forma que todos nós devemos 
sempre trabalhar.

Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre 
a pesquisa Datafolha apresentada ontem. Há alguns 
elementos importantes para nossa avaliação. Também 
queria comentar a respeito da pesquisa Ibope feita em 
Santa Catarina.

Com relação à pesquisa Datafolha, os próprios 
analistas dão conta de que o Presidente Lula continua 
liderando, com folga, a corrida sucessória, mas, por 
conta do percentual – com os 50% não há como de-
tectar se ele tem 1% de votos a mais ou a menos –, a 
pesquisa admite e até revela o crescimento da possi-
bilidade de haver segundo turno.

A pesquisa também deixa bastante claro que a 
polarização PT – PSDB está consolidada. Não há ele-
mentos que permitam uma análise de forma diferente 
do que está previsto ali.

A pesquisa apresenta também um crescimento 
da candidatura do P-Sol, da Senadora Heloísa Helena. 
Li alguns conselhos dados à Senadora pelo Prefeito 
do Rio de Janeiro, que é do PFL – não sei se foram 
absorvidos ou se podem influir no resultado. De qual-
quer forma, o crescimento apareceu.

Os números fazem esse retrato, mas é sempre 
bom entender os porquês das modificações. Ao mesmo 
tempo em que há crescimento, há volatilidade, ou seja, 
possibilidade de os que declararam seu voto modificá-
lo. É interessante ver que quem tem os votos menos 
sólidos é exatamente a Senadora Heloísa Helena. Lula 
tem os votos mais sólidos, ou seja, 74% dos que já 
definiram o voto no Presidente Lula dizem que de jeito 
nenhum vão modificá-lo. Depois há uma graduação, e 
praticamente a metade dos que declaram voto na Se-
nadora Heloísa Helena são exatamente aqueles que 
sinalizam a possibilidade de mudar.
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Ainda há alguns dados que considero interes-
santes de ressaltar: a intenção de voto no Geraldo 
Alckmin cai exatamente nas Regiões Sul e Nordeste, 
e é interessante, porque o crescimento da Senadora 
Heloísa Helena no Sul, onde ela mais cresceu, foi de 
7%, e a queda de Geraldo Alckmin no Sul foi de 6%. 
Valerá a pena avaliar isso. E os que estão comandando 
e coordenando campanha vão ter que trabalhar essa 
questão, ou seja, quem ganhou e quem perdeu nessa 
modificação dos votos.

Quanto à rejeição, que se manteve estável nas 
demais candidaturas, teve crescimento de rejeição 
exatamente a candidatura do Geraldo Alckmin.

Então, penso que todas essas questões que o 
Datafolha apresenta vão ser levadas em consideração. 
Inclusive, estou saindo do plenário, ao final do meu 
pronunciamento, porque vou participar da reunião da 
Coordenação Nacional da Campanha Lula agora à 
tarde, com os coordenadores estaduais. Estou desig-
nada pelo meu Partido para atuar na coordenação da 
campanha à reeleição do Presidente Lula em Santa 
Catarina.

E, com relação à pesquisa Ibope do meu Estado, 
sobre a qual houve alguns comentários, eu gostaria 
até de poder ter pesquisas estaduais de vários outros 
Senadores que comentam a pesquisa, porque sem-
pre é bom ver como estão, em cada Estado do Brasil, 
as candidaturas.

De qualquer forma, em Santa Catarina, não tive-
mos – pelo menos a Coordenação – surpresa com o 
crescimento da candidatura de Geraldo Alckmin. Por 
que não tivemos essa surpresa, como alguns poderiam 
questionar? Em primeiro lugar, porque ele tem mar-
cado presença significativa no Estado, onde está uma 
semana sim, outra quase também. A outra questão é 
que, diferentemente do Rio Grande do Sul e do Para-
ná, apenas em Santa Catarina há um palanque sólido, 
um palanque constituído efetivamente para conduzir 
a campanha do Sr. Geraldo Alckmin. Tal palanque foi 
constituído com uma aliança que traz bastantes ruí-
dos, bastantes divergências, inclusive públicas. Tive-
mos recentemente um pronunciamento bastante atri-
tado entre o Governador, candidato à reeleição, e um 
Prefeito proeminente do PMDB, que já se manifestou 
dizendo que fará, indiscutivelmente, campanha para a 
reeleição de Lula. Nesse atrito, nessa pressão, o pró-
prio Prefeito declarou, alto e bom som – o que foi vei-
culado em vários jornais do nosso Estado –, que vota 
e faz campanha para quem ele desejar e para quem 
ele compreende que merece, inclusive.

São Francisco do Sul é um Município que teve 
um aporte, uma generosidade, uma atenção muito 
significativa do Governo Federal. Só para lhe dar uma 

idéia, Senador Renan, todo o patrimônio arquitetônico 
do Município de São Francisco do Sul, que é uma das 
cidades mais antigas do Brasil – fez quinhentos anos 
no ano passado –, está sendo restaurado, e temos uma 
obra significativa, estratégica para o desenvolvimento 
do nosso Estado que é a recuperação dos moles no 
porto de São Francisco. Portanto, não há como não 
reconhecer todo esse empenho. O próprio Prefeito diz: 
“Não sou louco nem maluco de fazer campanha para 
qualquer outro candidato a Presidente que não seja o 
Presidente Lula”.

Temos ainda, em Santa Catarina, – julgo impor-
tante realçar isto –, além desse palanque constituído, 
em que a candidatura de Geraldo Alckmin está vincu-
lada à reeleição do Governador Luiz Henrique, nada 
mais, nada menos do que a presença e a ação política 
do Presidente Nacional do PFL. A disputa em Santa 
Catarina nunca foi diferente: foi sempre muito acirra-
da e muito tencionada. Temos eleitorado esclarecido, 
dividido, e sempre há segundo turno – é muito raro 
não acontecer.

A pesquisa ainda traz alguns números que nos 
causaram alguma estranheza e que eu não poderia 
deixar de registrar. O primeiro deles é que o sul do Es-
tado é apontado como o local onde o Presidente Lula 
tem o maior índice de voto espontâneo: 32%. Estranha-
mente, exatamente nessa região em que o Presiden-
te Lula tem a maior intenção espontânea de votos, o 
nosso candidato ao Governo do Estado, José Fritsch, 
tem zero. Esse é um dado muito estranho, porque não 
dá solidez para o outro número apurado.

Outro dado que nos chamou muita atenção foi o 
índice zero de intenção de voto espontâneo, no oeste do 
Estado, para a nossa candidata ao Senado, Luci Choi-
nacki, que tem a sua história, o seu berço e toda a sua 
vida política originária exatamente daquela região.

Esses números, portanto, causam-nos estra-
nheza.

A pesquisa Ibope, em Santa Catarina, traz nú-
meros que nos dão uma orientação e uma sinalização 
muito clara de como deveremos conduzir a campanha, 
porque nela foi feita uma pergunta extremamente im-
portante. A pesquisa pergunta o seguinte: “Como o 
senhor (a senhora) diria que se sente com relação à 
vida que vem levando hoje?” Ou seja, pergunta como 
as pessoas estão se sentindo. E os números, Sena-
dor Renan Calheiros, são muito fortes. Entre os que 
se sentem muito satisfeitos e os que se sentem sa-
tisfeitos, estão nada mais, nada menos do que 76% 
dos catarinenses. Três quartos dos catarinenses se 
sentem muito satisfeitos ou satisfeitos com a vida que 
vêm levando. É interessante observar esses dados 
por faixa de renda, por região, por nível. Por nível de 
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escolaridade, por exemplo: entre os que têm nível su-
perior – normalmente são as pessoas que têm mais 
informação, que têm até mais possibilidade de fazer 
análises mais adequadas –, 87% declararam-se sa-
tisfeitos ou muito satisfeitos.

Ninguém fica satisfeito de graça. As pessoas só 
ficam satisfeitas se a vida melhorou. E é por isso que 
temos todo um trabalho a fazer. Em termos de ações, 
de modificação efetiva na vida, no cotidiano, as ações 
do Governo Federal, do Governo Lula, foram muito sig-
nificativas em Santa Catarina. E não me refiro apenas a 
investimentos, como a duplicação da BR-101, as obras 
nos quatro portos e todas as mudanças de infra-estrutu-
ra na área energética. Já tive oportunidade de registrar 
a questão do emprego, a questão da renda.

Reportagem publicada, no final de semana, em 
um dos principais jornais, dizia: “Mesa farta”, indicando 
que houve mais de 50% de aumento na média salarial; 
que aquilo que o salário mínimo compra de produtos 
da cesta básica é recorde em Santa Catarina; e toda 
a questão do crédito.

Cito também a questão da oportunidade de estu-
dar no Sistema Federal de Ensino. É a primeira vez que 
a Universidade Federal cruza a ponte, vai para o interior 
do Estado. Teremos 13 escolas técnicas, até o final do 
ano – duas se inauguram, uma se retoma e outra terá 
sua construção iniciada. Vamos aumentar de três para 
sete as escolas técnicas federais no Estado.

Além disso, Santa Catarina é o primeiro Estado 
do Brasil a ter cobertura integral do Samu. Portanto, 
em caso de emergência, qualquer catarinense pode 
acionar o fone 192 e ter acesso à UTI móvel.

Também cito a questão da habitação. Dessa for-
ma, a mudança da vida, em Santa Catarina, é significa-
tiva e tem vinculação direta com as ações do Governo 
Federal em nosso Estado.

Portanto, em nível de Brasil, está aqui registrado 
que tivemos a possibilidade de fazer crescer a massa 
salarial, nestes três anos e meio, e o aumento do po-
der de compra do salário mínimo, verificado no Brasil 
todo, em relação à cesta básica, também se configura 
em nosso Estado neste período. É por isso que temos 
a convicção de que os dados da pesquisa dão-nos a 
linha, dão-nos o norte para podermos trabalhar...

(Interrupção do som.)
A SRA IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – ... e 

para efetivamente até revertermos uma foto que, nes-
te momento, pode não ser a foto dos nossos sonhos 
na sucessão presidencial, na sucessão estadual, na 
candidatura ao Senado. Eles nos dão tranqüilidade 
para, de cabeça erguida, irmos para a rua fazer cam-
panha, pedir votos, porque temos muito a apresentar 
no nosso Estado - o que está retratado, indiscutivel-

mente, no fato de que três quartos dos catarinense 
se sentem muitos satisfeitos ou satisfeitos com a vida 
que vêm levando.

Como não poderia deixar de ser, lá em Santa Ca-
tarina, eleição se ganha na urna. A pesquisa serve para 
análise. E, para colocar o máximo de votos no nosso 
projeto, na continuação do nosso projeto, estaremos 
de manhã, de tarde e de noite – de madrugada, se for 
necessário – trabalhando em nossos projetos para re-
eleição do Presidente Lula, para chegar ao Governo 
do Estado, bem como para trazer para o Senado da 
República mais uma mulher que tem a cara do povo de 
Santa Catarina, a nossa querida Luci Choinacki.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Jorge Bornhausen 
e, em seguida, ao Senador Ney Suassuna.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no próximo 
dia 24, segunda-feira, a atual administração do PT 
e do Presidente Lula completam 1.300 dias. Faltam, 
portanto, poucos dias para ainda termos que agüen-
tar a incompetência, a leniência com a corrupção e a 
ausência de ações e obras administrativas.

Quando este Governo completou cem dias, assu-
mi a tribuna deste Senado e mostrei as contradições, 
as paralisias, os retrocessos e as imprudências do Pre-
sidente naqueles primeiros momentos de governo.

Mostrei as contradições em relação ao discurso 
de sua campanha, o qual ele abandonara, as contra-
dições em relação ao aumento de tributos, o que, nos 
seus programas de televisão, ele dizia que iam diminuir, 
as contradições em relação à criação de Ministérios, 
pois escolheu, em vez de especialistas, aqueles can-
didatos do PT derrotados nos Estados, procurando 
tomar conta do poder pelo poder e misturando o PT 
com o próprio Governo.

Mostrei a contradição da política recessiva, que 
deu ao Brasil naquele ano um crescimento zero.

Mostrei também a paralisia nas obras de infra-
estrutura. Neste caso, cito que uma das primeiras pro-
vidências do Governo Lula foi suspender a licitação 
da BR-101, em Santa Catarina, no trecho sul, que só 
voltou a ser licitada e teve iniciadas suas obras dois 
anos depois.

O projeto Fome Zero não passou de um engodo 
publicitário.

Mostrei a paralisia na defesa da propriedade pri-
vada, nomeando para cargos públicos pessoas ligadas 
ao MST. A paralisia na segurança pública, os retroces-
sos, como a diminuição dos poderes das Agências, a 
partidarização de órgãos como a Funasa e o Instituto 
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Nacional do Câncer, que já apresentavam, naquela 
época, os resultados negativos da partidarização.

Falei do tratamento, por medida provisória, do 
setor elétrico, das imprudências na política externa, 
privilegiando Fidel e Chávez, colocando a Alca em si-
tuação de examiná-la de forma ideológica.

Passou-se um ano e tivemos a oportunidade de 
mostrar, novamente, que o Governo só havia aumen-
tado impostos e tributos: a CSLL, de 8% para 9%; a 
Cide, de 0,3% para 0,8%; o PIS/Pasep, de 0,65% para 
1,65%. Havia aumentado as bases das prestadoras 
de serviço, naquela época, de 12% da receita bruta 
para 32%. Mantivera a CPMF em 0,38%. A CSLL das 
contribuições financeiras passou de 3% para 4%. E o 
resultado do Governo foi medíocre. O resultado final 
daquele ano de 2003 foi zero, num mundo crescendo a 
quase 5%, quando países em condições semelhantes 
à nossa cresceram 7%, 8%, 9%, 10%.

Voltei a dizer aqui, no segundo ano de Governo, 
que nada havia a comemorar, apenas a lamentar.

No campo ético, no dia 13 de fevereiro de 2003, 
surgiu o célebre caso Waldomiro Diniz, que mostrou 
a imagem inicial de um Governo leniente com a cor-
rupção, que não se preocupava com o dinheiro públi-
co e que não cuidava do Partido que havia chegado 
ao poder e tomado a grande maioria dos postos para 
poder arrecadar, ilicitamente, recursos que, inclusive, 
vinham do próprio Poder Público.

Lembro que, no início da campanha eleitoral, 
houve a desfaçatez de dirigentes do Banco do Brasil 
em adquirir R$70 mil para um show de uma campanha 
que já estava sendo recheada de recursos pelo “vale-
rioduto”, via VisaNet, do próprio Banco do Brasil.

As eleições mostraram, em 2004, que realmente 
o Brasil começava a reagir à incompetência e à cor-
rupção.

A economia, que cresceu 5% e foi objeto de fo-
guetes por parte do Governo e de seus liderados, na 
verdade, cresceu pouco, menos do que devia, porque 
cresceu 5% sobre zero, enquanto o mundo cresceu 
5% sobre 5% e enquanto países chamados emergen-
tes, como o Brasil, cresceram 6% sobre 6%, 7% sobre 
6%, 9% sobre 9%, mostrando que pouco alcançamos 
num mundo favorável ao desenvolvimento e ao cres-
cimento.

O terceiro ano, então, tornou-se dramático. Primei-
ro, aquela ameaça do Governo sobre as prestadoras de 
serviço com a MP nº 232, que durou de janeiro a abril, 
até que entendeu a impossibilidade de vê-la aprovada 
no Congresso Nacional em face da reação não só dos 
Congressistas, mas dos pequenos e microempresários, 
que não aceitaram aquele esbulho do Governo Lula 
e do PT, que queria aumentar, mais uma vez, a base 

das prestadoras de serviço, indo para 40%, quando já 
tinha sido aumentada de 12% para 32%.

A eleição para a Presidência e para a Mesa da 
Câmara dos Deputados já veio a demonstrar a divisão 
do Governo. Aí surgiram os graves casos de falta de 
ética que redundaram nas CPIs, aquela cena do cida-
dão dos Correios recebendo propina do “valerioduto”, 
a confissão do Sr. Duda Mendonça de que havia, para 
pagar a campanha do Presidente Lula e do PT em 2002, 
recursos que vieram de paraísos fiscais, muitos deles 
desviados diretamente dos cofres públicos, como foi 
o caso Banco do Brasil/VisaNet.

O mar de lama aumentou a tensão e a indigna-
ção do povo brasileiro quando, por meio do Supremo 
Tribunal Federal, foi determinada a instalação da CPI 
dos Bingos. Triste momento, triste realidade de um 
Governo leniente com a corrupção e que permitiu que 
seu Partido tomasse conta do poder, com o intuito do 
poder pelo poder e de se perpetuar no poder.

O crescimento da economia no terceiro ano tam-
bém foi medíocre, 2,3%. E aí vimos que houve um 
crescimento pífio da produtividade, embora o mundo 
continuasse a crescer. Aqui no Brasil, só cresciam 
duas coisas: de um lado, a carga tributária, fazendo do 
contribuinte um burro de carga; de outro lado, a publi-
cidade governamental, vergonhosa, que se acelerou 
ainda mais nos próximos anos.

Nenhum resultado prático na Educação. A Unesco 
revelou que 50% dos alunos têm problemas de com-
preensão com a leitura e que, no Brasil, a oitava série 
equivale à quarta de outros países.

Na saúde, os problemas do SUS e as reclama-
ções aumentaram.

A agricultura passou a viver o seu pior momen-
to, e sinto que continua a viver o seu pior momento, 
especialmente no meu Estado, Santa Catarina, onde 
a falta de vigilância sanitária permitiu o retorno da af-
tosa, e, com isso, as exportações de suínos para a 
Rússia paralisaram por falta de responsabilidade de 
um Governo que não tem a sensibilidade para ver a 
produção aumentar e os empregos serem gerados. 
Agora mesmo, estamos com um novo caso, por falta 
de saúde preventiva, o dos frangos, grave, Newcastle, 
e já atinge também, não bastasse a gripe aviária no 
mundo, a produção de Santa Catarina.

Por isso, quando chegamos ao quarto ano de 
Governo, já não tínhamos esperança. O medo, que 
diziam ter sido vencido pela esperança, voltou a ser 
a desilusão de todos. Lamento. Estamos chegando a 
1.300 dias de Governo.

E o que aconteceu em 2004? A continuação dos 
escândalos públicos apurados, a desmoralização de 
um Governo incompetente e leniente, repito, com a 
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corrupção, um Governo que quis se apropriar daquilo 
que não fez por meio de uma publicidade oficial es-
candalosa, para manter o Presidente da República 
em níveis e em patamares maiores que os que tem. E 
seus índices certamente vão descer, porque ele não 
merece a confiança da sociedade brasileira.

Estamos gastando mais de R$2,6 milhões em 
publicidade por dia. Quantas obras paralisadas há 
no Brasil, e este dinheiro sendo posto fora com uma 
publicidade apenas para enaltecer um Governo in-
competente e corrupto? Dois milhões e seiscentos 
mil reais por dia é um absurdo, um escândalo, uma 
fraude eleitoral.

Por isso, na próxima segunda-feira, ao chegarmos 
a 1.300 dias de Governo, nada temos a comemorar, só 
a lamentar. A única esperança é que falta pouco tempo 
para acabar este desgoverno do Lula e do PT e para 
termos, por meio das urnas democráticas, uma vitória 
das Oposições que possa representar a redenção do 
povo brasileiro.

Lamento, sinceramente, ter de fazer um discurso 
dessa natureza.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 

AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Jorge Bornhausen.
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. 

Em seguida, darei a palavra ao Senador Heráclito 
Fortes.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a cada mo-
mento, temos surpresas na vida política – nem sempre, 
elas são agradáveis. No entanto, quando optamos pela 
vida pública, na mesma hora, estamos assinando um 
certificado de que queremos virar vitrine. Todos nós 
somos uma vitrine, em que é sempre possível receber 
uma pedra – isso faz parte.

De ontem para hoje, saiu uma relação de par-
lamentares citados na CPMI das Ambulâncias. Meu 
nome está incluído nessa relação. A primeira pergunta 
que fiz foi: que relação é essa? Essa relação foi feita 
pelo Ministério Público de Mato Grosso, no primeiro 
momento, quando foram citados nomes via jornal. O 
meu nome foi citado, naquela hora, pela Srª Maria da 
Penha, que trabalhava no Ministério da Saúde. Nela, 
havia o nome de muitos parlamentares e foi publicado 
pela imprensa que seria solicitado a todos os citados 
informações sobre o tal assunto. 

Eu me surpreendi muito, porque o assunto está 
em segredo de Justiça. Como alguém pode responder 
sobre algo que desconhece? Agora mesmo, há poucos 
minutos, um repórter me perguntou: “Senador, o que 

o senhor respondeu?” Eu disse: ”Como é que você 
respondeu em relação ao assunto da Dona Paula?“. 
Ele falou: “Que Dona Paula?”. Eu perguntei: “Você 
não conhece Dona Paula?” Ele respondeu: “Não”. Eu 
disse: “Então, se você não conhece Dona Paula, você 
está na mesma situação. Eu também não sei qual é o 
assunto.” Tudo que posso informar é que eu não co-
nheço nenhuma dessas pessoas e que eu nunca tratei 
com nenhuma dessas pessoas que nunca tratei com 
nenhuma dessas pessoas. Um parlamentar que, em 
seu primeiro mandato completo – estou aqui há doze 
anos –, teve o desprendimento de dar ou consertar, 
com recursos próprios, oitenta e duas ambulâncias... 
Eu pegava a ambulância, comprava e a entregava para 
o município, ou eu pegava a ambulância do município 
levava para Campina Grande e mandava fazer a par-
te mecânica, a parte de lataria, trocava pneu, ajeitava 
freio, fazia tudo e a entregava novinha à prefeitura.

E a que se deve a importância desse equipamen-
to para as cidades paraibanas? Porque, infelizmente, 
só temos um setor de saúde que preste em Campina 
Grande ou em João Pessoa, Sr. Presidente. Isso deve 
ser semelhante no Estado de V. Exª, onde as cidades 
pequenas, quando muito, têm um posto de saúde e, 
às vezes, sequer dispõem do médico. Não há como 
se fazer um atendimento. 

Mas a verdade é que a relação foi feita antes 
de se ouvir qualquer pessoa, as pessoas que seriam 
chamadas. 

Hoje, pela manhã, procurei o Presidente da CPMI, 
Deputado Biscaia, e comentei duas coisas. Eu disse ao 
Deputado que já iria me antecipar, por estar em cam-
panha na Paraíba, fornecendo todas as informações 
que sei genericamente, porque não sei o que consta 
do processo, uma vez que ele está tramitando em se-
gredo de justiça. É estranho que, enquanto os nomes já 
estão divulgados, do assunto as pessoas que tiveram 
os nomes divulgados não tenham conhecimento. E eu 
vou responder o que sei: que não conheço nenhuma 
dessas pessoas, nunca tratei com nenhuma delas.

Nos dois últimos anos, consegui, por meio de 
emendas, 29 ambulâncias para a Paraíba, das quais 
apenas 15 foram compradas dessa empresa. 

O interessante, Sr. Presidente, é que nem eu, nem 
V.Exª, ou qualquer parlamentar fará a compra. Quem 
compra é o prefeito. Apenas apresentamos a emenda, 
a pedido do prefeito. É assim que é feito. Portanto, não 
somos os executores das licitações.

Como disse, no meu primeiro mandato, dei 82 
ambulâncias. No segundo, ,consegui 29, nesses últi-
mos dois anos – e até louvo o Governo Lula, porque 
anteriormente não existia isso. 
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Ocorre que o dinheiro destinado à Saúde – e é 
bom que a população saiba – está ligado diretamente 
ao PIB. Cada vez que sobe o PIB, a Saúde sobe jun-
to. E o Governo, nos últimos anos, quis tirar dinheiro 
para esgotamento sanitário. Foi aquele protesto geral. 
Então, cada parlamentar foi obrigado a colocar 30% 
da sua emendas na área de Saúde. Não havia opção: 
30% da emenda tinha que ser da área da Saúde. E 
para quê? Para equipamento? Não há solução, por-
que, para equipar uma cidade do interior, onde não há 
médicos, enfermeiros. Portanto, a única solução seria 
a ambulância.

Diante desse quadro, tivemos uma infinidade de 
boatos. E o que me coube? Dizer que não conheço, e 
não conheço realmente; que nunca tratei com essas 
pessoas. Para mim, isso não teria significado, porque 
estamos falando de 15 ambulâncias, de emendas de 
R$ 80 mil; estamos falando de R$ 1,2 milhão. Hoje, 
uma ambulância dessas custa hoje, seja ela da Peu-
geot ou da Fiat, por volta de R$ 70; R$ 76 mil, uma ou 
outra. Estamos falando de R$ 1,2 milhão. 

Veja, Sr. Presidente, que, quando fazemos essas 
contas, constatamos do que se está falando, porque se 
faz mistério sobre este assunto. Contudo, na Paraíba, 
não tive e não tenho essa preocupação; estou com a 
consciência inteiramente tranqüila. 

Finalmente, o meu pedido ao Presidente Anto-
nio Carlos Biscaia foi exatamente no sentido de que 
aprofunde as investigações. Sei que, à medida que 
aprofundarem as investigações e à análise dos fatos, 
vão encontrar a resposta que o Sr. Ney Suassuna não 
tem absolutamente nada a ver com isso. 

A outra atitude que eu poderia tomar seria en-
trar na Justiça. Contra quem? Contra o Sr. Marcelo, 
meu ex-funcionário, e que, no dia em que eu soube 
que teve o problema, mandei demitir na mesma hora. 
O Sr. Marcelo, embora demitido, nos seus depoimen-
tos, afirmou que eu não sabia absolutamente nada, e 
foi também acionar na justiça D. Maria da Penha e o 
Sr. Vedoin. 

Já recebi a resposta de D. Maria da Penha, que 
qualifica as pessoas e diz o seguinte:

O interpelante imputa à Srª Maria da Penha Lino 
duas notícias, segundo este, inverídicas, ofensivas e 
caluniosas, veiculadas no jornal Correio Braziliense, 
em data de 8-5-2006 e 18-5-2006, onde foram feitas 
referências ao interpelante como Tio Ney, da Paraí-
ba, e, ainda, uma afirmação supostamente feita pela 
interpelada de que Suassuna receberia dinheiro do 
esquema.

Pois bem, cumpre esclarecer primeiro [isso é a 
advogada dela respondendo à interpelação] que todos 
os processos relacionados aos supostos envolvidos 

no esquema de fraude da venda de ambulâncias, de-
corrente da operação realizada pelo Ministério Público 
Federal e Polícia Federal e denominada ‘sanguessu-
gas’, tramitam em segredo de justiça.

Dessa forma, não poderiam ser veiculados na im-
prensa quaisquer fatos constantes dos autos, quanto 
menos transcrições de ligações telefônicas gravadas 
em decorrência da quebra de sigilo. Há de se apurar 
a fonte de que emanam tais informações para a res-
ponsabilidade dos infratores.

Aqui a advogada tem sua razão. Um crime está 
sendo perpetrado e ela reclama disso.

Feita essa ressalva, a interpelada esclarece que 
se manteve em absoluto silêncio em relação à impren-
sa local ou nacional no que tange aos fatos ligados à 
chamada operação sanguessuga e seus envolvidos, 
não tendo feito, em nenhum momento, qualquer tipo 
de afirmação.

O primeiro momento em que a interpelada falou à 
imprensa foi no dia 8 de junho de 2006, em entrevista 
coletiva dada aos jornais da cidade de Cuiabá, Mato 
Grosso, de forma totalmente responsável, sem fazer 
imputação a qualquer pessoa.

A interpelada jamais fez referência ao Senador 
Ney Suassuna, não se refere a este como Tio Ney da 
Paraíba, haja vista inexistir qualquer tipo de parentes-
co entre o interpelante e a interpelada, e muito menos 
afirmou perante a imprensa que havia recebido dinheiro 
de qualquer esquema.

A presente interpelação judicial é totalmente in-
cabível em face de Dona Maria da Penha Lino e cabe 
ao interpelante buscar informações quanto às notí-
cias veiculadas junto ao jornal Correio Braziliense, 
responsável pelas informações divulgadas e detentor 
de sua fonte.

Diante do exposto, entendo suficientes as expli-
cações dadas.

Sandra Cristina Alves, OAB 7.544, do Mato 
Grosso. 

Assinado em 11 de junho de 2006, em Cuiabá.
Ou seja, nos surpreendemos um pouco mais ain-

da quando vemos que, quando se pergunta sobre o 
assunto na Justiça, a suposta fonte diz que não abriu 
a boca para acusar ninguém hora nenhuma.

Estou aguardando as outras duas interpelações 
para juntar tudo isso ao processo e entregar na CPMI. 
Mas, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, não quero 
receber solidariedade nenhuma de ninguém, quero só 
que a justiça seja feita ao se aprofundarem as investi-
gações, porque quem não deve não teme, e não tenho 
nenhum temor; pelo contrário, quero que se aprofunde. 
Quem tiver culpa no cartório: punição. E quem não tiver, 
que tenha coragem de dizer: “Fulano é inocente”.
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Essas são minhas considerações. É nesse sen-
tido, Sr. Presidente, que uso a tribuna para fazer essa 
declaração.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Heráclito For-

tes. Em seguida, darei a palavra ao Senador Valdir 
Raupp.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é de desapontar 
qualquer cidadão brasileiro o descaso com que o atual 
Governo trata de questões graves que afetam nosso 
País.

Quando assumem a tribuna Lideranças que têm 
a responsabilidade de representar nesta Casa o pen-
samento do Governo, é de se esperar, principalmen-
te o telespectador cativo da TV Senado, que venham 
a esta tribuna prestar esclarecimentos dos feitos do 
Governo, justificar as acusações que estão sendo as-
sacadas contra a Administração Federal, pelo menos, 
ou então providências graves com relação a fatos que 
acontecem no Brasil.

Há três ou quatro dias, os jornais, Senador Ar-
thur Virgílio, começam a alertar o País para uma grave 
epidemia que atinge o setor aviário, começando pelo 
Sul do País.

O caderno de Economia do jornal O Estado de S. 
Paulo traz uma matéria que diz que mais de quarenta 
países suspenderam a compra do frango brasileiro. No 
caso, ainda é um fato restrito ao Rio Grande do Sul.

Começa-se, então, a procurar na imprensa os fa-
tos. E aí se passa a ter conhecimento de que um dos 
motivos que levaram a esse surto desse mal newcastle, 
como a doença é chamada, deu-se exatamente pelo 
não cumprimento, por parte do Governo, do trabalho 
de vacinação preventiva. O Governo, ao contingenciar 
recursos, não permitiu que o Ministério da Agricultura, 
pela sua vigilância sanitária, tomasse as providências 
devidas para o fato.

Quero aqui apresentar, em nome do meu Partido 
– com a devida permissão do Senador José Agripino 
–, a nossa solidariedade aos produtores do Rio Gran-
de do Sul e alertar os de Santa Catarina para que to-
mem todos os cuidados necessários com o objetivo, 
Senador José Agripino, de evitar que essa epidemia 
se generalize pelo Brasil afora.

É grave porque, quando se abre o mesmo jornal, 
vai-se ver, em outra página, Presidente Renan Calhei-
ros, que o Governo contrariou as regras da legislação 
vigente e, por isso mesmo, está sendo punido pelo 
Tribunal Eleitoral, porque gastou valores nunca dantes 

vistos com publicidade governamental nos primeiros 
meses deste ano. As explicações do Governo – de 
quem lhe defende aqui – são fracas, são inconsisten-
tes, e é preciso que o Brasil, Senador Arthur Virgílio, 
fique atento para o desprezo que a atual Administração 
tem com relação ao setor produtivo.

A crise que vive a agricultura brasileira é grave e 
está levando ao desespero aqueles que acreditaram 
na política prometida por este Governo no seu início. 
Os plantadores de soja do Estado do Piauí, além de 
padecerem pelo preço incompatível a que são obriga-
dos a se submeter por causa do preço do dólar, en-
frentam a dificuldade do transporte de seus produtos 
por conta do péssimo estado das estradas brasileiras. 
Embora o Governo brasileiro, Senador Arthur Virgílio, 
tenha anunciado a operação tapa-buraco – operação 
Alka-Seltzer –, à primeira chuva, as estradas ficaram 
em situação pior do que a anterior.

Nós estamos vivendo um momento em que nada 
sensibiliza o Governo. Quando o mundo inteiro come-
çou a ter preocupações por conta da gripe do frango, 
o Governo brasileiro baixou a guarda e não liberou 
recursos para a campanha de vacinação periódica, 
permitindo que outra praga, outra peste atingisse esse 
setor tão importante da nossa economia.

Senador Arthur Virgílio, se tivesse havido um cui-
dado maior, ter-se-ia evitado essa doença que atinge, 
por ora, as criações dos produtores do Rio Grande do 
Sul, com a suspensão, por quarenta países, da com-
pra do frango brasileiro, trazendo, portanto, prejuízos 
incalculáveis para a nossa economia.

Concedo a V. Exª um aparte, Senador Arthur Vir-
gílio, com o maior prazer.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Heráclito Fortes, bem a propósito, tenho aqui nota da 
UBA (União Brasileira de Avicultura) e da ABEF (As-
sociação Brasileira dos Produtores e Exportadores de 
Carne de Frango), entidades que lutam por recursos 
para a defesa sanitária animal no País. Então, muito 
bem: está confirmado o foco da chamada Doença de 
Newcastle no Município de Vale Real, no Estado do Rio 
Grande do Sul. Isso aconteceu em 2001, em Goiás, 
em unidades de subsistência. O Governo agiu com a 
rapidez com que “esse” aí não consegue agir, o foco 
foi debelado, e não houve prejuízo para as exporta-
ções desse produto para o exterior. Então, as medi-
das do plano nacional de contingência do mal foram 
adotadas pelos empresários: destruição das aves da 
propriedade; adoção de medidas de biosseguridade e 
de desinfecção; estabelecimento de zona de proteção 
num raio de três quilômetros; estabelecimento de zona 
de vigilância num raio de dez quilômetros; adoção de 
investigação epidemiológica; controle e fiscalização de 
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animais susceptíveis e restrição de trânsito de animais 
e produtos de risco. Ou seja, falta o Governo fazer a sua 
parte. O que nós estamos vendo é esse Governo legar 
para o seu sucessor, aí sim, uma herança terrivelmente 
maldita: a herança da crise no setor primário; a heran-
ça da crise na produção rural; a herança da crise no 
agronegócio – sobre isso me manifestarei da tribuna, 
daqui a pouco –, com reflexo sobre as exportações, 
com reflexo sobre o equilíbrio das nossas contas ex-
ternas, com tudo o que possa significar de danoso, de 
deletério para a economia do País. Eu me congratulo 
com V. Exª pela oportunidade do pronunciamento. Sen-
ti-me tentado a dar este depoimento, fazendo eco, e, 
se V. Exª permitisse acolher no seu pronunciamento a 
nota da UBA e da ABEF, ela passaria a fazer parte do 
meu aparte, porque está explicando tudo. O que está 
faltando, na verdade, é governo. Governo que cuide 
de cumprir o seu dever, e o dever do Governo seria, 
por exemplo, não contingenciar recursos destinados 
à vigilância sanitária, à defesa sanitária animal neste 
País. Muito obrigado, Senador Heráclito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Eu 
agradeço a V. Exª pela oportunidade do pronunciamen-
to, Senador Arthur Virgílio, e lembro que, no mês de 
agosto de 2002, quando havia insegurança, por parte 
da população brasileira, com relação ao que poderia 
vir a ser o candidato Lula e o seu Partido ao assumir o 
poder, foi redigida a famosa Carta ao Povo Brasileiro. 
Seria bom que o PT, inclusive, num gesto de coragem 
e de humildade, mandasse refazer e redistribuir, Sena-
dor Renan Calheiros, aquela Carta ao Povo Brasileiro, 
a carta de 2002, para ser relida quatro anos depois. O 
PT traiu a Nação em todos os itens, Senador Arthur 
Virgílio, menos nos compromissos assumidos com a 
comunidade de banqueiros, nacional e internacional.

O mercado, evidentemente, àquela época se 
tranqüilizou. E foi aí o ponto do compromisso assumi-
do e honrado – único – na Carta ao Povo Brasileiro: 
praticar política de juros, honrar os compromissos as-
sumidos com o FMI. Daí por que estamos vendo que, 
nesta última quadra, os banqueiros brasileiros lucraram 
como nunca em toda a história recente deste País. E o 
compromisso foi honrado de maneira efetiva. Como? 
Foram buscar onde o Presidente do Banco Central? 
No partido que deixava o Governo, o PSDB. Se com-
batiam tanto aquela política praticada pelo então Pre-
sidente da República e que foi um dos carros-chefes 
da argumentação da campanha do Sr. Lula, por que 
foram buscar um Deputado de Goiás, recém-eleito pelo 
PSDB, o Sr. Henrique Meirelles, exatamente para as-
sumir o comando da economia brasileira à frente do 
Banco Central?

Quando se vêem questões dessa natureza que 
envolvem o setor produtivo e quando se vê o Gover-
no virar as costas e, de maneira irresponsável, não 
liberar recursos para que se faça a prevenção com 
vacinação programada, é de causar tristeza e dó. Até 
porque, nesse mesmo jornal, anuncia-se uma possível 
transação envolvendo as duas maiores empresas no 
setor, que são exatamente a Perdigão e a Sadia. Se 
essa peste não for controlada, se esse surto não for 
contido, as ações dessas empresas tendem a correr 
risco. O Governo, por omissão, permite que o investi-
mento aqui feito por pessoas que acreditam no País e 
no seu futuro corra riscos.

Do mesmo modo, situação mais tranqüila não se 
verifica quando observamos a questão da febre aftosa. 
Por falta de uma política arrojada e corajosa, tivemos 
sérios dissabores nesse setor nos últimos meses. Essa 
crise, também, não está ainda contornada.

Fico triste quando vejo os responsáveis nesta 
Casa pela defesa do Governo perderem horas e horas 
para justificar por que o Presidente da República hoje, 
em Estados como Santa Catarina, tem 41% de rejei-
ção, situação bem diferente da que ocorria há quatro 
anos. Mas não observam que é exatamente isto: Santa 
Catarina é um Estado produtor tradicionalmente, e os 
que ali moram olham com atenção o desdém com que 
o Governo trata essa questão. É tão grave, Senador 
Valdir Raupp, que, há menos de 30 dias, o Ministro 
Roberto Rodrigues abandonou a Pasta da Agricultura, 
desencantado, desesperançado, porque os recursos 
destinados àquele Ministério eram retidos pelo Gover-
no Federal, e S. Exª não conseguia dar conseqüência 
aos seus projetos, aos seus planos e, principalmente, 
à ação do Governo.

É triste isso, porque não se cria nenhuma pers-
pectiva de melhora. Daí por que me solidarizar neste 
momento com os que produzem no Brasil, principal-
mente com aqueles homens que acreditam no campo 
e que vêem faltarem recursos a eles justamente para 
a campanha de vacinação, enquanto sobram recur-
sos para os MSTs da vida invadirem e depredarem 
o patrimônio público, como fizeram na Câmara dos 
Deputados.

É preciso que o Governo leve a sério questão 
dessa natureza, que desacredita e expõe o nosso se-
tor produtivo perante o mundo – justamente o Brasil, 
uma nação com vocação para a exportação. Acima de 
tudo, esse problema cria perspectiva de desempre-
go em cadeia, o que é uma notícia péssima para um 
País que quer crescer e que, no último ano, cresceu 
menos que o Haiti.

Estes são os dados que precisam ser vistos: en-
quanto a China dispara, crescendo 11% ao ano, nós 
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ficamos na casa dos 2%. Também pudera, Sr. Sena-
dor Arthur Virgílio! Com essa política de degradação 
adotada pelo atual Governo, não há crescimento que 
se sustente, não há país que agüente, tampouco pers-
pectiva para crescimento. Não há política sem começo, 
meio e fim que promova crescimento num país como 
o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Heráclito Fortes.
Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, 

Líder do PSDB no Senado Federal.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de mais 
nada, encaminho à Mesa dois votos de pesar: um, pelo 
falecimento do notável ator Raul Cortez, reconhecido 
no País e no exterior; outro, pelo falecimento do gran-
de amazonólogo, economista do meu Estado, notável 
secretário de Planejamento em Governo passado, Dr. 
Raimar da Silva Aguiar.

Sr. Presidente, acompanhei ontem, de perto, a 
pantomima montada pelo cidadão Bruno Maranhão. Fi-
cou patente, primeiro, que o Governo Lula protegeu os 
que depredaram o Congresso Nacional, isso tendo sido 
denunciado na nota dos Procuradores da República, 
que, evidentemente, não se conformaram com o fato.

Segundo, Sr. Presidente, nós vimos, na desfaça-
tez e no primarismo com que se porta esse cidadão, 
todo o comprometimento do atual Governo com os 
métodos dele e dessa sucursal do MST, que são, na 
verdade, o MLST dele e a Via Campesina.

Chega a dizer o Sr. Bruno Maranhão, Senador 
Flexa Ribeiro, que não houve depredação do Congresso 
porque apenas quinze pessoas fizeram o quebra-que-
bra. Chegou a dizer que não houve vandalismo porque 
o prejuízo teria sido de apenas R$85 mil e não um pre-
juízo de milhões de reais. No final, reafirmou-se como 
petista e disse que estava às ordens do Presidente do 
PT, Ricardo Berzoini, para trabalhar na campanha do 
Presidente Lula.

Eu, pessoalmente, pelo Sr. Bruno Maranhão nada 
posso fazer. Pessoalmente, não posso. Afinal, eu en-
veredei profissionalmente pelo caminho das Ciências 
Sociais. Eu não sou médico psiquiatra, nada posso 
fazer por ele. 

Como homem público, porém, tenho o dever de 
advertir o povo brasileiro para o que seria de desesta-
bilizador em relação às instituições democráticas brasi-
leiras um eventual e felizmente cada vez mais distante 
segundo Governo Lula, tendo em vista a parceria entre 
Bruno Maranhão e o Governo Lula, que interferiu para 
que Bruno Maranhão e seus asseclas fossem libertados. 

O mesmo Bruno Maranhão que arrolou quatro Senado-
res como golpistas e me deu a honra de colocar o meu 
nome entre as figuras que ele supostamente detesta. 
Eu o processaria se ele me elogiasse. Mas vejam o 
que aguardaria o País: a saída pela via torta de uma 
Esquerda velha para o Governo Lula, com o Sr. Bruno 
Maranhão botando muito mais do que as manguinhas 
de fora. Fica a denúncia, Sr. Presidente.

Passo a um outro item, que é uma advertência 
a respeito da economia do meu Estado. Na Lei de 
Informática, aprovada pelo Congresso e nos termos 
em vigor, foram expressamente excluídos dos seus 
benefícios as mercadorias dos segmentos de áudio; 
áudio e vídeo, e lazer e entretenimento, ainda que in-
corporem a tecnologia digital. O §1º do art. 16A da Lei 
nº 8.248, de 1991, após a alteração introduzida pela 
Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001, foi absoluta-
mente didático.

§1º O disposto nesta Lei não se aplica às merca-
dorias dos segmentos de áudio; áudio e vídeo; e lazer 
e entretenimento, ainda que incorporem tecnologia di-
gital, incluindo os constantes da seguinte relação, que 
poderá ser ampliada em decorrência de em decorrência 
de inovações tecnológicas, elaborada conforme no-
menclatura do Sistema Harmonizado de Designação 
e Codificação de Mercadorias – SH.

Para tornar ainda mais claros os propósitos des-
se dispositivo, o Congresso Nacional teve o cuidado 
de especificar, em vários incisos, uma lista de mer-
cadorias às quais a Lei de Informática não se aplica, 
ressalvando que essa relação de itens poderia ser 
ampliada em decorrência de inovações tecnológicas. 
Com outras palavras, produtos que não receberiam 
os incentivos dessa lei para serem fabricados esta-
riam aí incluídos.

O que se vê, nos incisos IX e X, é que aparelhos 
receptores de radiodifusão, monitores e projetores de 
vídeo da posição 8528, bem como partes reconhecí-
veis como exclusivas ou principalmente destinadas a 
aparelhos do segmento de áudio e vídeo, lazer e en-
tretenimento não são contemplados com os benefícios 
da Lei de Informática, incorporando ou não tecnologia 
digital, conforme ressalva o caput do parágrafo.

A redação desses incisos, de forma mais preci-
sa, exclui:

IX. Aparelhos receptores de televisão, mesmo 
incorporando um aparelho receptor de radiodifusão 
ou um aparelho de gravação ou de reprodução de 
som ou de imagens; monitores e projetores de vídeo 
da posição 8528 (inciso incluído pela Lei nº 10.176, 
de 11-1-2001);

X. Partes reconhecíveis como exclusivas ou prin-
cipalmente destinadas aos aparelhos das posições 
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8526 a 8528 e das câmeras de vídeo de imagens fixas 
e outras câmeras de vídeo, (camcorders) (8525), da 
posição 8529 (Inciso também foi incluído pela Lei nº 
10.176, de 11-1- 2001).

Todo esse zelo do Congresso Nacional deveu-se 
à sua decisão de garantir a fabricação desses produtos, 
com incentivos, apenas no Pólo Industrial de Manaus. 
É uma sábia decisão!

E isso se deve ao reconhecimento dos excep-
cionais indicadores da economia amazonense, uma 
Região que precisava desses dispositivos para se 
afirmar como área econômica de relevância. É o que 
ela é na atualidade. 

De fato, seria insano recusar apoio a um pólo pro-
dutivo que, em 2005, foi responsável por faturamento 
de US$19 bilhões, por 100 mil postos de trabalho di-
retos e 350 mil postos de trabalho indiretos, por R$10 
bilhões de arrecadação tributária, por investimentos 
totais anuais de US$5 bilhões, e por exportações de 
US$2,2 bilhões que crescem em ritmo quatro vezes 
maior que o das importações. 

Não bastasse isso, o Pólo Industrial de Manaus 
foi responsável pelo maior índice de crescimento indus-
trial do Brasil em 2005 (12,1%) e que é quatro vezes 
superior à média brasileira, que é de 3,1%. Isso tudo 
acontece com um admirável índice de nacionalização, 
mesmo com o dólar barato e liberdade de importação. 
Saibam as Srªs e os Srs. Senadores que 52% dos in-
sumos industriais utilizados no Pólo de Manaus são 
comprados no próprio Brasil e, desses, 33% na própria 
região amazônica. 

Entretanto, conforme já denunciei desta tribuna, 
tenta-se agora aplicar um golpe novo no Pólo Industrial 
de Manaus. Esse movimento regular de sombras sor-
rateiras que a toda hora buscam meios de minimizar 
as conquistas que, a duras penas, aquela região tem 
conseguido, volta-se, neste momento, para os chama-
dos set top boxes. 

Os set top boxes destinam-se a permitir que os 
atuais televisores analógicos possam receber sinais 
digitais oriundos de satélite ou de TV a cabo. São fa-
bricados aos milhões no Pólo Industrial de Manaus, 
exatamente porque não são considerados bens de 
informática. Em 2005, foram fabricadas em torno de 2 
milhões e 600 mil unidades para sinais de TV via satélite 
e mais de 180 mil unidades para sinais de TV via cabo. 
Em 2006, somente até abril, já tinham sido fabricadas 
cerca de 700 mil unidades para TV via satélite e cerca 
de 100 mil unidades para TV via cabo. 

Com a implantação do Sistema Brasileiro de Tele-
visão Digital, em que as transmissões serão feitas por 
sinais digitais, esses aparelhos passarão por ajustes 
tecnológicos, sem deixar de ser o que são: artefatos de 

recepção e conversão de sinais. Mais adiante, quan-
do os aparelhos de TV, com cristal líquido ou plasma, 
estiverem sendo fabricados integralmente na lógica do 
sistema digital, o set top box deixará de ser um artefato 
separado e se integrará como componente intrínseco 
do próprio aparelho de TV. 

Os set top boxes são equipamentos que apenas 
funcionam acoplados a televisores. Não são equipa-
mento de computador e nem a ele se assemelham os 
set top boxes. É equipamento destinado ao segmento 
de áudio e vídeo, lazer e entretenimento. Como tal e, 
dentro do que previa a Lei de Informática, sua fabri-
cação, com os incentivos dessa lei, devem ser feita 
apenas no Pólo Industrial de Manaus. 

Autoridades da República falam abertamente 
em modificações nessa lei para viabilizar a fabricação 
de set topo boxe fora de Manaus. O próprio Ministro 
da Ciência e Tecnologia, que deveria zelar para que 
o conteúdo desta lei fosse respeitado, diz, de forma 
leniente, ainda não ter posição formada sobre a fabri-
cação desses produtos. 

Se eles não têm posição firmada, quero reiterar, a 
plenos pulmões, que eu tenho! A Bancada do Amazo-
nas tem a e a sociedade toda da região também tem. 
Essa posição é clara: pela Lei de Informática vigente, 
cujo texto já mudou muitas vezes para atender a inte-
resses que sempre trouxeram prejuízos para o Pólo 
Industrial de Manaus, tais equipamentos só podem ser 
fabricados com incentivos no Pólo Industrial de Manaus, 
sob pena de, daqui a pouco, vir a se consumar mais 
um grave golpe contra o meu Estado, o Amazonas, e, 
por conseqüência, contra o Brasil. 

Não posso concordar com nada em contrário ao 
que existe na Lei. A consolidação do Pólo Industrial 
de Manaus é uma conquista do Brasil, não apenas do 
Amazonas e da Amazônia! 

Volta e meia, surge uma idéia contrária, bizarra, 
totalmente contrária aos interesses nacionais. O Pólo 
Industrial de Manaus é uma grata realidade para a 
economia nacional e o Congresso vem exercendo cer-
rada vigilância para que golpes baixos não o atinjam 
e ele possa continuar sendo, como tem sido, essa po-
derosa alavanca para o fortalecimento de uma região 
pobre, como é a Amazônia Ocidental e a Amazônia 
de um modo geral.

Desde logo, faço aqui a advertência para que 
essa idéia de fabricar, com incentivos, fora de Manaus, 
os chamados set top boxes não prospere, apesar do 
que insinua o Diretor Superintendente da Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – Abinee, 
Sr. Dário Roberto Bampa. Isso implicaria a generaliza-
ção de incentivos às demais regiões brasileiras, com 
prejuízos não apenas para uma região pobre como a 
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Amazônia. E, com isso, lamentável adeus ao Pólo In-
dustrial de Manaus! Os prejuízos também viriam, como 
efeito da redução do IPI, para todo o território nacio-
nal, o que, do ponto de vista de equilíbrio das receitas 
federais, não seria nada conveniente.

Informo, desde logo, que, se for apresentada qual-
quer iniciativa, legislativa ou do Executivo, visando a al-
terar a Lei de Informática, com o propósito de retirar a 
fabricação do set top boxes do Pólo Industrial de Manaus, 
obstruirei a pauta de votação até o limite das minhas 
possibilidades e denunciarei, se necessário, à imprensa 
internacional o perigo que a Amazônia correrá com essa 

usurpação do direito do meu Estado em seguir produ-
zindo e gerando riquezas – e o que é mais importante; 
isto interessa a comunidade internacional, Senador José 
Agripino – sem agredir o meio ambiente. 

Estaremos alertas!. 
Eu, pessoalmente, estarei completamente alerta.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o Requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Antes de conceder a palavra aos Senadores 
Arthur Virgílio e Flexa Ribeiro, em meu nome pessoal 
e em nome de toda esta Casa, registro o mais profun-
do pesar pela morte do ex-Senador João Menezes, 
pelo Pará. 

Advogado e professor, João Menezes dedicou 
quase metade da vida à atividade parlamentar. O povo 
paraense o elegeu duas vezes Deputado Estadual e 
outras sete vezes Deputado Federal. O mandato de 
Senador, pelo PFL e depois pelo Partido Democra-
ta Cristão, exerceu de 1987 a 1991. Nessas quatro 
décadas, como todos sabem, João Menezes soube 
defender com vigor os interesses do Pará e da região 
amazônica. Também teve, entre outras preocupações, 
atenção especial com a questão da carga tributária, 
tema, ainda hoje, da maior importância. 

João Menezes será lembrado, com respeito e 
carinho, por todos e todas que lutaram e ainda lutam 
pelos direitos das mulheres.

Entre outras proposições ligadas à questão da 
mulher, foi ele o autor do projeto de lei que instituiu, há 
25 anos, o Dia Nacional da Mulher, comemorado em 30 
de abril. A data, como todos sabem, acabou impulsio-
nando de forma significativa o movimento contra todo 
e qualquer preconceito e discriminação de gênero.

A toda a família de João Menezes, aos amigos e 
aos companheiros de jornada política, nossos pêsa-
mes, nossas condolências.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, colhe-me de surpresa, não sem tra-
zer impacto e forte emoção, o falecimento do Depu-
tado, Senador, prezado amigo, querido conterrâneo de 
Amazônia, João Menezes, homem coerente, lúcido, 
ponderado, que, nem por isso, deixou de ser um firme 
opositor ao regime autoritário.

João Menezes ficou marcado, em sua passa-
gem pelo Congresso, pela cordialidade, pela firmeza 
das posições, pelo compromisso com a mulher, já tão 
bem retratado por V. Exª, Sr. Presidente, e pelo apoio 
a todos os pleitos justos da minha região, que tam-
bém era a dele, a Amazônia. Era um homem que o 
Pará legou ao País e que a Amazônia inteira reivindi-
ca como filho seu.

A esse irmão muito querido dedico essas pala-
vras comovidas, pedindo para me associar ao reque-
rimento de voto de pesar que homenageia tão insigne 
homem público.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador José Sarney.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, também quero me associar à nota de pesar 
da Casa pelo falecimento de João Menezes. Também 
quero levar ao Estado do Pará meu sentimento de per-
da porque João Menezes foi um homem e um político 
que, durante muitos anos, nesta Casa do Congresso 
Nacional, foi presença permanente, uma voz sempre 
pronta e alerta em defesa dos interesses do Pará. Com 
ele convivi muitos anos. Tinha uma boa relação com 
João Menezes.

Infelizmente, nossa geração já vai passando, mas 
deixa, sem dúvida, um rastro do trabalho que conse-
guiu realizar. E ele, durante o tempo em que esteve no 
Senado Federal e também como Deputado Federal, foi 
um homem sempre de temperamento muito ameno, 
voltado sempre para o diálogo, para a convivência, mas 
muito ativo na ação política. Era um bom coordenador, 
um político excelente e um devotado trabalhador pela 
Amazônia e pelo seu Estado, o Pará.

É com esse sentimento de perda, com esse sen-
timento de pesar que quero me associar ao Pará, à 
sua família e expressar o sentimento do Senado pela 
morte de João Menezes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Senador Renan Calheiros, hoje, pela manhã, 
ao receber a notícia do falecimento do Senador João 
Menezes, fui tomado também, como bem disse o no-
bre Senador José Sarney, por um sentimento grande 
de perda. Perda para a Nação, para o Brasil, e para o 
Estado do Pará, que ele tão bem defendeu ao longo 
de mais de 40 anos de vida política.

V. Exª já registrou, no seu pronunciamento que 
fez há pouco o trabalho que João Menezes desenvol-
veu no Congresso Nacional, como Deputado Federal 
e como Senador. A sua luta era em defesa dos menos 
favorecidos, da Amazônia e do Estado do Pará.

Então, é com grande tristeza que registramos a 
perda desse amigo. Ele esteve aqui conosco há alguns 
meses, nos visitando; veio aqui, ao plenário, já com a 
sua saúde debilitada. Mesmo assim, S. Exª era aten-
to ao trabalho da Casa. Era assíduo telespectador da 
TV Senado e acompanhava, ainda com uma vibração 
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muito grande, o desenvolvimento dos trabalhos políti-
cos do Congresso Nacional.

O Pará perde, com certeza absoluta, um gran-
de filho, e rende as suas homenagens a esse ilustre 
paraense.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Luiz Otávio, com a palavra V. Exª.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senado-
res, o Pará realmente, pela sua tradição, pelo seu povo 
trabalhador, tem dado provas de sua contribuição, não 
apenas nas questões econômicas, mas principalmen-
te nas questões políticas, com ilustres representantes 
nesta Casa, no Senado Federal, e na Câmara Federal, 
no Congresso Nacional. E hoje o Congresso Nacional 
tem a tarefa de render esta homenagem ao Senador 
João Menezes, por ocasião do seu falecimento.

E como disseram os Senadores Flexa Ribeiro e 
José Sarney, João Menezes esteve aqui recentemente, 
demonstrando a sua vontade, a sua garra, a sua de-
terminação, colocando à disposição do Partido o seu 
nome para disputar o Governo do Pará.

Era membro do PMDB, e o povo do Pará, por 
meio de várias eleições de que ele participou, teve o 
reconhecimento do nosso povo, em vários mandatos 
de Deputado e de Senador da República.

João Menezes foi também um grande lutador 
pela questão do minério de ferro. A Serra dos Carajás, 
à época, Amazônia Mineração e, depois, Companhia 
Vale do Rio Doce, estatal, teve um grande apoio do Se-
nador João Menezes. A Vale do Rio Doce hoje é uma 
grande empresa privada, uma das maiores empresas 
de mineração do mundo – a terceira ou quarta –, uma 
empresa transnacional, que tem o poder de abrigar 
milhares de funcionários, milhares de paraenses, e de 
dar condições para o Pará ser um grande exportador 
de minério de ferro. E eu diria que a balança comer-
cial do Estado do Pará, hoje, há mais de 12 anos, é de 
mais de US$ 4 bilhões anuais, tendo de 70% a 80% 
de representatividade da Vale do Rio Doce.

O Senador João Menezes foi um grande articula-
dor e um grande conciliador entre a atividade mineral, 
a exploração do minério e a relação institucional com 
o Governo do Pará.

Portanto, é importante registrar, neste momento, 
o passamento do Senador João Menezes e a homena-
gem que esta Casa faz – e o povo do Pará reconhece 
– no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia, representá-lo 
neste Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra à Senadora Ana Júlia Ca-
repa.

A SRª ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente, vários Senadores já falaram 
sobre João Menezes, destacando diversos aspectos 
da sua vida, a sua contribuição como homem público. 
Destaco algo bastante importante: ele foi professor, 
educador. Exerceu essa profissão tão importante, visto 
que nenhum País consegue se desenvolver sem edu-
cação. Ele foi professor do que era, à época, a Facul-
dade de Ciências Jurídicas ou Faculdade de Direito, 
e que hoje é a Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Pará. Então, João Menezes também foi 
professor da Faculdade de Direito. Teve vários traba-
lhos publicados.

Somo com os Senadores Flexa Ribeiro e Luiz 
Otávio, do Estado do Pará, os votos de pesar e a so-
lidariedade à família e a toda a população à qual S. 
Exª prestou serviços como homem público, tanto como 
Deputado Estadual, como Deputado Federal, como 
Senador da República. João Menezes foi um homem 
que, pelos seus trabalhos, já entrou para a história do 
nosso Estado.

Sr. Presidente, sei que, num momento de dor, 
é difícil termos palavras, mas a solidariedade é uma 
das coisas mais importantes a demonstrar a alguém 
no momento da perda de um ente querido, principal-
mente se foi uma pessoa que extrapola o ser querido 
pela sua própria família para também ser um ser que-
rido por milhares de pessoas e que teve um papel tão 
importante no nosso Estado.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Há um novo requerimento sobre a mesa de 
voto de pesar pelo falecimento do empresário e gran-
de amazonólogo, Raimar da Silva Aguiar, ocorrido em 
Manaus, que tem como primeiro signatário o Senador 
Arthur Virgílio.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 829, DE 2006

Requer  Voto de Pesar pelo falecimen-
to do empresário, escritor e grande ama-
zonólogo Raimar da Silva Aguiar, ocorrido 
em Manaus.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimen-
to Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo 
falecimento, em Manaus, do grande amazonólogo 
Raimar da Silva Aguiar, notável Secretário de Plane-
jamento do Estado do Amazonas no último Governo 
do hoje Senador Gilberto Mestrinho, Vice-Presidente 
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da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, 
autor de diversos livros e formulador de estratégicas 
para a Amazônia.

Requeiro, também, que esse Voto de Pesar seja 
levado ao conhecimento da família de Raimar da Sil-
va Aguiar e à Federação das Indústrias do Estado do 
Amazonas. Ele deixa quatro filhos: Ananda, Marina, 
Jefferson e Juliano.

Justificação

O Amazonas perdeu um grande estrategista e 
profundo conhecedor da realidade da região Amazôni-
ca, o Dr. Raimar da Silva Aguiar. Querido amigo, esse 
amazonólogo, que exerceu importantes cargos públi-
cos tomou-se conhecido pela sua lucidez na área de 
desenvolvimento sustentável, a quem em numerosas 
ocasiões recorri para aclarar dúvidas, jamais deixando 
de obter dados confiáveis que ele me transmitia com 
riqueza de pormenores, sempre amparados em sua in-
tegridade intelectual e extraordinário espírito público.

Numa das reuniões regionais promovidas pelo 
Governo, a respeito das panzerias público-privadas, 
em maio último em Manaus, o Dr. Raimar, como in-
terlocutor da Federação das Indústrias do Amazonas, 
advertiu, com notável firmeza, para os entraves, os 
gargalos relacionados à burocracia e até a leis que 
afetam o desenvolvimento econômico. Recordo-me de 
suas observações, apontando os fatores infra-estrutu-
rais para empreendimentos que, a seu ver depende-
riam muito mais de iniciativa do governo e menos de 
recursos financeiros. Nessa mesma oportunidade, o 
Dr. Raimar lembrou que no Norte situam-se 80% das 
fronteiras brasileiras (com 8 países, incluindo o qua-
se fronteiriço Equador) e que a região carece de mui-
ta coisa, sobretudo de iniciativas, para que possa ter 
condições de se desenvolver. Também nessa oportu-
nidade ficou registrada sua clara visão a respeito das 
PPA’s, advertindo que os projetos que dela viessem a 
resultar não poderiam privilegiar apenas as regiões já 
desenvolvidas, sob pena de perpetuação do quadro 
de desigualdades regionais no País. Lembro-me igual-
mente de suas observações a respeito das imensas 
potencialidades da Região Amazônica, com 98% ain-
da preservadas. Foi desse extraordinário técnico outra 
lúcida observação, com a qual concordo e sou entu-
siasta defensor: a solução dos problemas brasileiros 
pode ser alcançado com investimentos na Amazônia, 
sem o dispêndio de recursos financeiros vultosos, ou 
seja: com muito pouco será possível desenvolver a 
Amazônia e abrir caminho para acabar com os graves 
problemas econômicos e sociais do Brasil.

Sala das Sessões, 19 de julho de 2006. – Sena-
dor Arthur Virgilio, Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O Requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Com a palavra V. Exª, Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, antes de abordar este tema, eu gostaria 
de falar sobre um outro assunto rapidamente.

A minha assessoria de imprensa foi abordada 
por um repórter da Folha de S.Paulo com justa razão. 
Claro, tem-se que zelar pela coisa pública do menor 
ao maior. E a preocupação era com o fato de eu ter ido 
com o meu carro oficial de Líder do Partido à reunião 
do Conselho Político do candidato Geraldo Alckmin, 
no comitê de campanha dele.

Vou ser bem franco, Sr. Presidente: o homem não 
vai fugir ao seu estilo nunca. Na volta, dei carona ao 
Senador José Agripino, que havia sido alertado pelo 
seu Partido de que seria melhor não ir. E voltou comi-
go o Senador José Agripino.

Eu disse: olha, francamente, chego de Manaus, 
sem dormir e... Enfim, peguei o carro e fui. É como eu 
me locomovo em Brasília durante o meu horário de 
expediente. Fui aconselhado pela minha assessoria 
a dizer que fui como Líder, porque tenho assento no 
comando político da campanha de Geraldo Alckmin, 
porque sou Líder. Portanto, eu poderia usar o carro. 
Mas prefiro não entrar por esse terreno. Prefiro dizer: 
que bom. Se esse Brasil consegue tomar conta do 
meu carro oficial, não há hipótese de o Senhor Luiz 
Inácio Lula da Silva se eleger Presidente da República 
mais, depois de implantar o regime de corrupção que 
implantou aqui. Se chegamos ao ponto, neste País, de 
não tolerar nem isso, que bom. Eu não deveria ter ido. 
Errei. Não deveria ter feito isso.

Eu poderia perfeitamente ter tomado um táxi, ou 
ter ido no meu carro particular. Desde que eu tivesse 
sido alertado, como foi o Senador José Agripino, e 
como não foram alertados outros Senadores e Depu-
tados que lá compareceram, porque, no mesmo mo-
mento – e eu nem sabia disso –, lá se processava a 
inauguração do tal comitê de campanha do candidato 
Geraldo Alckmin.

Então, eu fui. Fui, parei e mandei o motorista es-
perar na porta. Ele perguntou: “Vou para o gabinete?” 
Eu disse: Não, fique aqui, porque não sei quanto tempo 
dura. Eu já cheguei atrasado à reunião; espere”. Ou 
seja, nada parecido com o que fez Marcos Valério, nada 
parecido com o que fez José Dirceu, nada parecido 
com o que tem feito o Presidente Lula, nada parecido 
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com o que temos visto aqui. Mas que bom. Nem isso é 
permitido? Muito bem. Eu me declaro, portanto, culpa-
do de ter ido, no carro oficial, ao comitê de campanha. 
Este é o meu crime, dele não vou fugir.

Fico feliz porque o País, exigente como está fi-
cando, daqui para frente, não tolerará nada. Nem isso. 
Então, não pode tolerar sanguessuga, nem os que já 
estão por aí nem os que vêm. E uma lista enorme está 
por vir; esses cinqüenta e poucos são aqueles que o 
Ministério Público já detectou. Há mais gente a caminho, 
e gente boa, gente do Executivo, já sabemos disso. No 
depoimento, o tal Sr. Vedoin referiu-se a muita gente, 
inclusive do Executivo, inclusive ex-Ministro.

Não sou de dar desculpas mesmo. Se esse é o 
nível de exigência da sociedade, pura e simplesmen-
te, que a Nação brasileira me perdoe. Eu não deveria 
ter cometido esse supino crime de ter ido com o carro 
oficial do Senado ao comitê. Quem sabe eu calcule o 
custo da gasolina, Sr. Presidente Sarney, e o devolva 
aos cofres públicos. Calculo quanto teria custado a 
locomoção do Senado até lá e de lá para cá, faço um 
cheque e o remeto à Tesouraria do Senado Federal, 
Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – A população brasileira reconhece a conduta 
indiscutível, ilibada de V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, sobre o economista Raimar Aguiar, que 
foi Secretário de Planejamento do último Governo do 
Senador Gilberto Mestrinho, falecido hoje, mas já com 
morte cerebral há alguns dias, devo dizer que era um 
notável homem público. Uma figura que se marcava 
pela capacidade de polemizar quando se discutia de-
senvolvimento sustentável; sua tese não era a da de-
vastação e sua tese não era de fazer da Amazônia um 
museu. Homem extremamente criativo, extremamente 
preparado, meu amigo pessoal.

Lamento profundamente tudo o que perdi com o 
seu passamento: o amigo correto, a figura afetuosa, o 
conselheiro que tantas vezes me ajudou a fazer discur-
sos que me elucidavam para que, depois, eu tentasse, 
a partir desses discursos, contribuir para a Nação.

O Amazonas perdeu um grande filho, eu perdi um 
grande amigo, e, sem dúvida alguma, a nossa região 
perdeu alguém que sabia formular, que sabia pensar. 
Não era apenas aquele bom executivo que sabia exe-
cutar; era o bom pensador que sabia formular, era o 
bom formulador que sabia pensar.

O meu Estado hoje está de luto, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AM) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
associar-me ao nosso Líder Arthur Virgílio, lamentan-
do também a perda do amigo Raimar Aguiar, que era 
um combatente ativo pelos interesses da Amazônia, 
participante do Sistema da Federação das Indústrias 
daquele Estado e da Confederação Nacional da In-
dústria, como membro do Conselho Temático de Inte-
gração Nacional.

A perda do economista Raimar Aguiar é também, 
para a nossa região, uma grande e profunda perda, 
porque, como bem disse o Senador Arthur Virgílio, 
ele era um brilhante pensador dos problemas e das 
soluções necessárias para o desenvolvimento da nos-
sa região. Quero também, então, lamentando a sua 
morte, transmitir as condolências a sua família e aos 
companheiros da Federação das Indústrias do Estado 
do Amazonas e da CNI.

Além disso, Presidente Renan Calheiros, como 
disse o nosso Líder Arthur Virgílio, eu também, por não 
ter sido advertido de não poder usar o carro oficial do 
gabinete para ir ao comitê do candidato e futuro Presi-
dente Geraldo Alckmin, cometi, como disse o Senador 
Arthur Virgílio, esse erro lamentável.

A Folha de S.Paulo comunicou-se com o meu 
gabinete perguntando se eu havia ido ao comitê usando 
o carro oficial, e isso foi confirmado. O carro tinha sido 
fotografado, e não havia necessidade disso porque, se 
tivessem consultado o gabinete sobre esse fato, o uso 
do carro teria sido confirmado.

Se erro houve, evidentemente, é lamentável. Mas, 
como disse o Senador Arthur Virgílio, verifique-se o cus-
to do combustível e do funcionário para que possamos 
ressarcir os cofres do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AM) – Sobre a mesa, requerimentos que serão li-
dos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz 
Otávio.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 830, DE 2006

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, dos arts. 216 e 217 do Regimento Interno do 
Senado Federal e dos arts. 1º e 2º do Ato da Mesa nº 

1, de 2001, e tendo em vista as constantes denúncias 
de que entraves burocráticos têm atrasado e prejudi-
cado sobremaneira importantes pesquisas científicas 
que demandam a importação de equipamentos e in-
sumos, requeiro ao Ministro de Estado da Ciência e 
Tecnologia as seguintes informações:
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1. Em que situações a importação de 
equipamentos, insumos e materiais destinados 
à pesquisa científica se submete à fiscalização 
deste Ministério ou de seus órgãos subordina-
dos ou vinculados?

2. No âmbito de atuação deste Ministério 
e dos seus órgãos subordinados e vinculados, 
que requisitos devem ser preenchidos para a 
importação de equipamentos, insumos e ma-
teriais destinados à pesquisa científica?

3. Quais as normas jurídicas (leis, de-
cretos, instruções normativas, resoluções e 
portarias, entre outras) aplicáveis ao proces-
so de importação de equipamentos, insumos 
e materiais destinados à pesquisa científica? 
Requeremos cópias de tais normas.

4. Quais os formulários e requisições que 
devem ser preenchidos no processo de desem-
baraço de equipamentos, insumos e materiais 
importados, destinados à pesquisa científica? 
Requeremos cópias de tais documentos.

5. Que autorizações e licenças devem 
ser solicitadas para a importação de equipa-
mentos, insumos e materiais destinados à 
pesquisa científica? Qual o prazo de validade 
dessas autorizações e licenças? Requeremos 
cópias de tais documentos.

6. Qual o prazo médio para o desemba-
raço de equipamentos, insumos e materiais 
importados, destinados à pesquisa científica, 
após sua chegada ao território nacional?

7. Em que se diferencia o tratamento dado 
à importação de equipamentos, insumos e 
materiais destinados à pesquisa científica, em 
relação ao dispensado às mercadorias impor-
tadas para abastecer o mercado interno?

8. Há iniciativas para a simplificação do 
procedimento de desembaraço de equipamen-
tos, insumos e materiais importados, destina-
dos à pesquisa científica?

Justificação

É bem conhecida a íntima relação entre o es-
tágio de desenvolvimento científico e tecnológico e o 
nível de desenvolvimento socioeconômico de um Pais. 
Estudos indicam que os países avançados investem, 
em termos percentuais em relação do Produto Inter-
no Bruto (PIB), muito mais em Ciência e Tecnologia 
(C&T) do que as nações atrasadas. Essa correlação 
não prova existir uma ligação de causa e efeito entre 
investimentos em C&T e desenvolvimento, mas sugere 
que há um processo de retroalimentação entre essas 

duas variáveis, pelo qual investimentos levam a desen-
volvimento e este a mais investimentos.

No Brasil, além de sofrer com a crônica falta 
de recursos –problema que poderia ser minimizado, 
não fosse o intenso contingenciamento dos recursos 
alocados aos Fundos Setoriais de C&T –, a pesquisa 
científica tem sido severamente prejudicada por en-
traves burocráticos à importação de equipamentos, 
insumos e materiais.

Em 2 de julho de 2006, o programa Fantástico, 
da Rede Globo, exibiu reportagem em que pesquisa-
dores de prestígio acusam: “a burocracia e as altas 
taxas de importação estão estrangulando a ciência do 
Brasil”. Segundo a matéria, “o governo brasileiro até 
criou um programa de importações científicas chamado 
‘Importa Fácil’. Mas, segundo os pesquisadores, não 
tem dado certo”.

As queixas dos pesquisadores não são novas. Em 
22 de fevereiro de 2004, o jornal Estado de São Pau-
lo denunciava que “além de ter de lidar com o eterno 
problema da falta de recursos, sem falar nos baixos 
salários, os cientistas enfrentam ainda o excesso de 
burocracia e regulamentação para importação de equi-
pamentos e insumos. A demora é tanta que muitos equi-
pamentos são danificados e reagentes estragam”.

Desde então, o problema tem sido freqüentemen-
te noticiado na imprensa, sempre com referências à 
perda de insumos perecíveis e ao comprometimento 
de pesquisas em curso, em função do excessivo prazo 
para o desembaraço de materiais importados. Além 
disso, os pesquisadores enfrentam sérias dificuldades 
decorrentes do modo desarticulado como atuam os 
diversos órgãos envolvidos com a questão.

Há cerca de dois anos e meio, portanto, as dificul-
dades para a importação de equipamentos e insumos 
para pesquisa científica já eram notícia nos principais 
veículos de comunicação do País. Nesse período, po-
tenciais conquistas científicas foram adiadas, ou mesmo 
inviabilizadas, pela burocracia estatal, em detrimento 
da melhoria das condições de vida da população, do 
desenvolvimento nacional.

Contamos com a colaboração de nossos Pares 
para a aprovação do presente requerimento de infor-
mações, que tem por objetivo esclarecer em parte o 
emaranhado de normas jurídicas, exigências e auto-
rizações de observância necessária no processo de 
importação de equipamentos, insumos e materiais 
destinados à pesquisa científica.

Sala da Sessões, 19 de julho de 2006. – Sena-
dor Flexa Ribeiro

(À Mesa para Decisão)
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REQUERIMENTO Nº  831, DE 2006

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, dos arts. 216 e 217 do Regimento Interno do 
Senado Federal e dos arts. 1º e 2º do Ato da Mesa n° 

1, de 2001, e tendo em vista as constantes denúncias 
de que entraves burocráticos têm atrasado e prejudi-
cado sobremaneira importantes pesquisas científicas 
que demandam a importação de equipamentos e in-
sumos, requeiro ao Ministro de Estado do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior as seguintes 
informações:

1. Em que situações a importação de 
equipamentos, insumos e materiais destinados 
à pesquisa científica se submete à fiscalização 
deste Ministério ou de seus órgãos subordina-
dos ou vinculados?

2. No âmbito de atuação deste Ministério 
e dos seus órgãos subordinados e vinculados, 
que requisitos devem ser preenchidos para a 
importação de equipamentos, insumos e ma-
teriais destinados à pesquisa científica?

3. Quais as normas jurídicas (leis, de-
cretos, instruções normativas, resoluções e 
portarias, entre outras) aplicáveis ao proces-
so de importação de equipamentos, insumos 
e materiais destinados à pesquisa científica? 
Requeremos cópias de tais normas.

4. Quais os formulários e requisições que 
devem ser preenchidos no processo de desem-
baraço de equipamentos, insumos e materiais 
importados, destinados à pesquisa científica? 
Requeremos cópias de tais documentos.

5. Que autorizações e licenças devem 
ser solicitadas para a importação de equipa-
mentos, insumos e materiais destinados à 
pesquisa científica? Qual o prazo de validade 
dessas autorizações e licenças? Requeremos 
cópias de tais documentos.

6. Qual o prazo médio para o desemba-
raço de equipamentos, insumos e materiais 
importados, destinados à pesquisa científica, 
após sua chegada ao território nacional?

7. Em que se diferencia o tratamento dado 
à importação de equipamentos, insumos e 
materiais destinados à pesquisa científica, em 
relação ao dispensado às mercadorias impor-
tadas para abastecer o mercado interno?

8. Há iniciativas para a simplificação do 
procedimento de desembaraço de equipamen-
tos, insumos e materiais importados, destina-
dos à pesquisa científica?

Justificação

É bem conhecida a íntima relação entre o es-
tágio de desenvolvimento científico e tecnológico e o 
nível de desenvolvimento socioeconômico de um País. 
Estudos indicam que os países avançados investem, 
em termos percentuais em relação do Produto Inter-
no Bruto (PIB), muito mais em Ciência e Tecnologia 
(C&T) do que as nações atrasadas. Essa correlação 
não prova existir uma ligação de causa e efeito entre 
investimentos em C&T e desenvolvimento, mas sugere 
que há um processo de retroalimentação entre essas 
duas variáveis, pelo qual investimentos levam a desen-
volvimento e este a mais investimentos.

No Brasil, além de sofrer com a crônica falta de 
recursos problema que poderia ser minimizado, não 
fosse o intenso contingenciamento dos recursos alo-
cados aos Fundos Setoriais de C&T —, a pesquisa 
científica tem sido severamente prejudicada por en-
traves burocráticos à importação de equipamentos, 
insumos e materiais.

Em 2 de julho de 2006, o programa Fantástico, 
da Rede Globo, exibiu reportagem em que pesquisa-
dores de prestigio acusam: “a burocracia e as altas 
taxas de importação estão estrangulando a ciência do 
Brasil”. Segundo a matéria, “o governo brasileiro até 
criou um programa de importações científicas chamado 
‘Importa Fácil’. Mas, segundo os pesquisadores, não 
tem dado certo”.

As queixas dos pesquisadores não são novas. Em 
22 de fevereiro de 2004, o jornal Estado de São Pau-
lo denunciava que “além de ter de lidar com o eterno 
problema da falta de recursos, sem falar nos baixos 
salários, os cientístas enfrentam ainda o excesso de 
burocracia e regulamentação para importação de equi-
pamentos e insumos. A demora é tanta que muitos equi-
pamentos são danificados e reagentes estragam”.

Desde então, o problema tem sido freqüentemen-
te noticiado na imprensa, sempre com referências à 
perda de insumos perecíveis e ao comprometimento 
de pesquisas em curso, em função do excessivo prazo 
para o desembaraço de materiais importados. Além 
disso, os pesquisadores enfrentam sérias dificuldades 
decorrentes do modo desarticulado como atuam os 
diversos órgãos envolvidos com a questão.

Há cerca de dois anos e meio, portanto, as dificul-
dades para a importação de equipamentos e insumos 
para pesquisa científica já eram notícia nos principais 
veículos de comunicação do País. Nesse período, po-
tenciais conquistas científicas foram adiadas, ou mesmo 
inviabilizadas, pela burocracia estatal, em detrimento 
da melhoria das condições de vida da população, do 
desenvolvimento nacional.
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Contamos com a colaboração de nossos Pares 
para a aprovação do presente requerimento de infor-
mações, que tem por objetivo esclarecer em parte o 
emaranhado de normas jurídicas, exigências e auto-
rizações de observância necessária no processo de 
importação de equipamentos, insumos e materiais 
destinados à pesquisa científica.

Sala das Sessões, 19 de julho de 2006. – Sena-
dor Flexa Ribeiro.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 832, DE 2006

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, dos arts. 216 e 217 do Regimento Interno do 
Senado Federal e dos arts. 1º e 2º do Ato da Mesa nº 

1, de 2001, e tendo em vista as constantes denúncias 
de que entraves burocráticos têm atrasado e prejudi-
cado sobremaneira importantes pesquisas científicas 
que demandam a importação de equipamentos e in-
sumos, requeiro ao Ministro de Estado da Saúde as 
seguintes informações:

1. Em que situações a importação de 
equipamentos, insumos e materiais destinados 
à pesquisa científica se submete à fiscalização 
deste Ministério ou de seus órgãos subordina-
dos ou vinculados?

2. No âmbito de atuação deste Ministério 
e dos seus órgãos subordinados e vinculados, 
que requisitos devem ser preenchidos para a 
importação de equipamentos, insumos e ma-
teriais destinados à pesquisa científica?

3. Quais as normas jurídicas (leis, de-
cretos, instruções normativas, resoluções e 
portarias, entre outras) aplicáveis ao proces-
so de importação de equipamentos, insumos 
e materiais destinados à pesquisa científica? 
Requeremos cópias de tais normas.

4. Quais os formulários e requisições que 
devem ser preenchidos no processo de desem-
baraço de equipamentos, insumos e materiais 
importados, destinados à pesquisa científica? 
Requeremos cópias de tais documentos.

5. Que autorizações e licenças devem 
ser solicitadas para a importação de equipa-
mentos, insumos e materiais destinados à 
pesquisa científica? Qual o prazo de validade 
dessas autorizações e licenças? Requeremos 
cópias de tais documentos.

6. Qual o prazo médio para o desemba-
raço de equipamentos, insumos e materiais 
importados, destinados à pesquisa científica, 
após sua chegada ao território nacional?

7. Em que se diferencia o tratamento dado 
à importação de equipamentos, insumos e 
materiais destinados à pesquisa científica, em 
relação ao dispensado às mercadorias impor-
tadas para abastecer o mercado interno?

8. Há iniciativas para a simplificação do 
procedimento de desembaraço de equipamen-
tos, insumos e materiais importados, destina-
dos à pesquisa científica?

Justificação

É bem conhecida a íntima relação entre o es-
tágio de desenvolvimento científico e tecnológico e o 
nível de desenvolvimento socioeconômico de um País. 
Estudos indicam que os países avançados investem, 
em termos percentuais em relação do Produto Inter-
no Bruto (PIB), muito mais em Ciência e Tecnologia 
(C&T) do que as nações atrasadas. Essa correlação 
não prova existir uma ligação de causa e efeito entre 
investimentos em C&T e desenvolvimento, mas sugere 
que há um processo de retroalimentação entre essas 
duas variáveis, pelo qual investimentos levam a desen-
volvimento e este a mais investimentos.

No Brasil, além de sofrer com a crônica falta 
de recursos –problema que poderia ser minimizado, 
não fosse o intenso contingenciamento dos recursos 
alocados aos Fundos Setoriais de C&T –, a pesquisa 
científica tem sido severamente prejudicada por en-
traves burocráticos à importação de equipamentos, 
insumos e materiais.

Em 2 de julho de 2006, o programa Fantástico, 
da Rede Globo, exibiu reportagem em que pesquisa-
dores de prestígio acusam: “a burocracia e as altas 
taxas de importação estão estrangulando a ciência do 
Brasil”. Segundo a matéria, “o governo brasileiro até 
criou um programa de importações científicas chamado 
‘Importa Fácil’. Mas, segundo os pesquisadores, não 
tem dado certo”.

As queixas dos pesquisadores não são novas. Em 
22 de fevereiro de 2004, o jornal Estado de São Pau-
lo denunciava que “além de ter de lidar com o eterno 
problema da falta de recursos, sem falar nos baixos 
salários, os cientistas enfrentam ainda o excesso de 
burocracia e regulamentação para importação de equi-
pamentos e insumos. A demora é tanta que muitos equi-
pamentos são danificados e reagentes estragam”.

Desde então, o problema tem sido freqüentemen-
te noticiado na imprensa, sempre com referências à 
perda de insumos perecíveis e ao comprometimento 
de pesquisas em curso, em função do excessivo prazo 
para o desembaraço de materiais importados. Além 
disso, os pesquisadores enfrentam sérias dificuldades 
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decorrentes do modo desarticulado como atuam os 
diversos órgãos envolvidos com a questão.

Há cerca de dois anos e meio, portanto, as dificul-
dades para a importação de equipamentos e insumos 
para pesquisa científica já eram notícia nos principais 
veículos de comunicação do País. Nesse período, po-
tenciais conquistas científicas foram adiadas, ou mesmo 
inviabilizadas, pela burocracia estatal, em detrimento 
da melhoria das condições de vida da população, do 
desenvolvimento nacional.

Contamos com a colaboração de nossos Pares 
para a aprovação do presente requerimento de infor-
mações, que tem por objetivo esclarecer em parte o 
emaranhado de normas jurídicas, exigências e auto-
rizações de observância necessária no processo de 
importação de equipamentos, insumos e materiais 
destinados à pesquisa científica.

Sala da Sessões, 19 de julho de 2006 – Senador 
Flexa Ribeiro.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 833, DE 2006

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, dos arts. 216 e 217 do Regimento Interno do 
Senado Federal e dos arts. 1º e 2º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, e tendo em vista as constantes denúncias de 
que entraves burocráticos têm atrasado e prejudicado 
sobremaneira importantes pesquisas científicas que 
demandam a importação de equipamentos e insumos, 
requeiro ao Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento as seguintes informações:

1. Em que situações a importação de 
equipamentos, insumos e materiais destinados 
à pesquisa científica se submete à fiscalização 
deste Ministério ou de seus órgãos subordina-
dos ou vinculados?

2. No âmbito de atuação deste Ministério 
e dos seus órgãos subordinados e vinculados, 
que requisitos devem ser preenchidos para a 
importação de equipamentos, insumos e ma-
teriais destinados à pesquisa científica?

3. Quais as normas jurídicas (leis, de-
cretos, instruções normativas, resoluções e 
portarias, entre outras) aplicáveis ao proces-
so de importação de equipamentos, insumos 
e materiais destinados à pesquisa científica? 
Requeremos cópias de tais normas.

4. Quais os formulários e requisições que 
devem ser preenchidos no processo de desem-
baraço de equipamentos, insumos e materiais 
importados, destinados à pesquisa científica? 
Requeremos cópias de tais documentos.

5. Que autorizações e licenças devem 
ser solicitadas para a importação de equipa-
mentos, insumos e materiais destinados à 
pesquisa científica? Qual o prazo de validade 
dessas autorizações e licenças? Requeremos 
cópias de tais documentos.

6. Qual o prazo médio para o desemba-
raço de equipamentos, insumos e materiais 
importados, destinados à pesquisa científica, 
após sua chegada ao território nacional?

7. Em que se diferencia o tratamento dado 
à importação de equipamentos, insumos e 
materiais destinados à pesquisa científica, em 
relação ao dispensado às mercadorias impor-
tadas para abastecer o mercado interno?

8. Há iniciativas para a simplificação do 
procedimento de desembaraço de equipamen-
tos, insumos e materiais importados, destina-
dos à pesquisa científica?

Justificação

É bem conhecida a íntima relação entre o es-
tágio de desenvolvimento científico e tecnológico e o 
nível de desenvolvimento socioeconômico de um País. 
Estudos indicam que os países avançados investem, 
em termos percentuais em relação do Produto Inter-
no Bruto (PIB), muito mais em Ciência e Tecnologia 
(C&T) do que as nações atrasadas. Essa correlação 
não prova existir uma ligação de causa e efeito entre 
investimentos em C&T e desenvolvimento, mas sugere 
que há um processo de retroalimentação entre essas 
duas variáveis, pelo qual investimentos levam a desen-
volvimento e este a mais investimentos.

No Brasil, além de sofrer com a crônica falta 
de recursos –problema que poderia ser minimizado, 
não fosse o intenso contingenciamento dos recursos 
alocados aos Fundos Setoriais de C&T –, a pesquisa 
científica tem sido severamente prejudicada por en-
traves burocráticos à importação de equipamentos, 
insumos e materiais.

Em 2 de julho de 2006, o programa Fantástico, 
da Rede Globo exibiu reportagem em que pesquisa-
dores de prestígio acusam: “a burocracia e as altas 
taxas de importação estão estrangulando a ciência do 
Brasil”. Segundo a matéria, “o governo brasileiro até 
criou um programa de importações científicas chamado 
‘Importa Fácil’. Mas, segundo os pesquisadores, não 
tem dado certo”.

As queixas dos pesquisadores não são novas. Em 
22 de fevereiro de 2004, o jornal Estado de São Pau-
lo denunciava que “além de ter de lidar com o eterno 
problema da falta de recursos, sem falar nos baixos 
salários, os cientistas enfrentam ainda o excesso de 
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burocracia e regulamentação para importação de equi-
pamentos e insumos. A demora é tanta que muitos equi-
pamentos são danificados e reagentes estragam”.

Desde então, o problema tem sido freqüentemen-
te noticiado na imprensa, sempre com referências à 
perda de insumos perecíveis e ao comprometimento 
de pesquisas em curso, em função do excessivo prazo 
para o desembaraço de materiais importados. Além 
disso, os pesquisadores enfrentam sérias dificuldades 
decorrentes do modo desarticulado como atuam os 
diversos órgãos envolvidos com a questão.

Há cerca de dois anos e meio, portanto, as dificul-
dades para a importação de equipamentos e insumos 
para pesquisa científica já eram notícia nos principais 
veículos de comunicação do País. Nesse período, po-
tenciais conquistas científicas foram adiadas, ou mesmo 
inviabilizadas, pela burocracia estatal, em detrimento 
da melhoria das condições de vida da população, do 
desenvolvimento nacional.

Contamos com a colaboração de nossos Pares 
para a aprovação do presente requerimento de infor-
mações, que tem por objetivo esclarecer em parte o 
emaranhado de normas jurídicas, exigências e auto-
rizações de observância necessária no processo de 
importação de equipamentos, insumos e materiais 
destinados à pesquisa científica.

Sala das Sessões, 19 de julho de 2006. – Sena-
dor Flexa Ribeiro.

(À mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº  834, DE 2006

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, dos arts. 216 e 217 do Regimento Interno do 
Senado Federal e dos arts. 1º e 2º do Ato da Mesa nº 

1, de 2001, e tendo em vista as constantes denúncias 
de que entraves burocráticos têm atrasado e prejudi-
cado sobremaneira importantes pesquisas científicas 
que demandam a importação de equipamentos e in-
sumos, requeiro ao Ministro de Estado da Fazenda as 
seguintes informações:

1. Em que situações a importação de 
equipamentos, insumos e materiais destinados 
à pesquisa científica se submete à fiscalização 
deste Ministério ou de seus órgãos subordi-
nados ou vinculados?

2. No âmbito de atuação deste Ministério 
e dos seus órgãos subordinados e vinculados, 
que requisitos devem ser preenchidos para a 
importação de equipamentos, insumos e ma-
teriais destinados à pesquisa científica?

3. Quais as normas jurídicas (leis, de-
cretos, instruções normativas, resoluções e 

portarias, entre outras) aplicáveis ao proces-
so de importação de equipamentos, insumos 
e materiais destinados à pesquisa científica? 
Requeremos cópias de tais normas.

4. Quais os formulários e requisições que 
devem ser preenchidos no processo de desem-
baraço de equipamentos, insumos e materiais 
importados, destinados à pesquisa científica? 
Requeremos cópias de tais documentos.

5. Que autorizações e licenças devem 
ser solicitadas para a importação de equipa-
mentos, insumos e materiais destinados à 
pesquisa científica? Qual o prazo de validade 
dessas autorizações e licenças? Requeremos 
cópias de tais documentos.

6. Qual o prazo médio para o desemba-
raço de equipamentos, insumos e materiais 
importados, destinados à pesquisa científica, 
após sua chegada ao território nacional?

7. Em que se diferencia o tratamento dado 
à importação de equipamentos, insumos e 
materiais destinados à pesquisa científica, em 
relação ao dispensado às mercadorias impor-
tadas para abastecer o mercado interno?

8. Há iniciativas para a simplificação do 
procedimento de desembaraço de equipamen-
tos, insumos e materiais importados, destina-
dos à pesquisa científica?

Justificação

É bem conhecida a íntima relação entre o es-
tágio de desenvolvimento científico e tecnológico e 
o nível de desenvolvimento socioeconômico de um 
País. Estudos indicam que os países avançados 
investem, em termos percentuais em relação do 
Produto Interno Bruto (PIB), muito mais em Ciência 
e Tecnologia (C&T) do que as nações atrasadas. 
Essa correlação não prova existir uma ligação de 
causa e efeito entre investimentos em C&T e de-
senvolvimento, mas sugere que há um processo de 
retroalimentação entre essas duas variáveis, pelo 
qual investimentos levam a desenvolvimento e este 
a mais investimentos.

No Brasil, além de sofrer com a crônica falta 
de recursos –problema que poderia ser minimizado, 
não fosse o intenso contingenciamento dos recursos 
alocados aos Fundos Setoriais de C&T –, a pesquisa 
científica tem sido severamente prejudicada por en-
traves burocráticos à importação de equipamentos, 
insumos e materiais.

Em 2 de julho de 2006, o programa Fantástico, 
da Rede Globo, exibiu reportagem em que pesquisa-
dores de prestígio acusam: “a burocracia e as altas 
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taxas de importação estão estrangulando a ciência do 
Brasil”. Segundo a matéria, “o governo brasileiro até 
criou um programa de importações científicas chamado 
‘Importa Fácil’. Mas, segundo os pesquisadores, não 
tem dado certo”.

As queixas dos pesquisadores não são novas. Em 
22 de fevereiro de 2004, o jornal Estado de São Pau-
lo denunciava que “além de ter de lidar com o eterno 
problema da falta de recursos, sem falar nos baixos 
salários, os cientistas enfrentam ainda o excesso de 
burocracia e regulamentação para importação de equi-
pamentos e insumos. A demora é tanta que muitos equi-
pamentos são danificados e reagentes estragam. 

Desde então, o problema tem sido freqüentemen-
te noticiado na imprensa, sempre com referências à 
perda de insumos perecíveis e ao comprometimento 
de pesquisas em curso, em função do excessivo prazo 
para o desembaraço de materiais importados. Além 
disso, os pesquisadores enfrentam sérias dificuldades 
decorrentes do modo desarticulado como atuam os 
diversos órgãos envolvidos com a questão.

Há cerca de dois anos e meio, portanto, as dificul-
dades para a importação de equipamentos e insumos 
para pesquisa científica já eram notícia nos principais 
veículos de comunicação do País. Nesse período, po-
tenciais conquistas científicas foram adiadas, ou mesmo 
inviabilizadas, pela burocracia estatal, em detrimento 
da melhoria das condições de vida da população, do 
desenvolvimento nacional.

Contamos com a colaboração de nossos Pares 
para a aprovação do presente requerimento de infor-
mações, que tem por objetivo esclarecer em parte o 
emaranhado de normas jurídicas, exigências e auto-
rizações de observância necessária no processo de 
importação de equipamentos, insumos e materiais 
destinados à pesquisa científica.

Sala da Sessões,  19 de julho de 2006 – Sena-
dor Flexa Ribeiro.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 835, DE 2006

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, dos arts. 216 e 217 do Regimento Interno do 
Senado Federal e dos arts. 1º e 2º do Ato da Mesa nº 

1, de 2001, e tendo em vista as constantes denúncias 
de que entraves burocráticos têm atrasado e prejudi-
cado sobremaneira importantes pesquisas científicas 
que demandam a importação de equipamentos e in-
sumos, requeiro ao Ministro de Estado da Educação 
as seguintes informações:

1. Em que situações a importação de 
equipamentos, insumos e materiais destinados 

à pesquisa científica se submete à fiscalização 
deste Ministério ou de seus órgãos subordina-
dos ou vinculados?

2. No âmbito de atuação deste Ministério 
e dos seus órgãos subordinados e vinculados, 
que requisitos devem ser preenchidos para a 
importação de equipamentos, insumos e ma-
teriais destinados à pesquisa científica?

3. Quais as normas jurídicas (leis, de-
cretos, instruções normativas, resoluções e 
portarias, entre outras) aplicáveis ao proces-
so de importação de equipamentos, insumos 
e materiais destinados à pesquisa científica? 
Requeremos cópias de tais normas.

4. Quais os formulários e requisições que 
devem ser preenchidos no processo de desem-
baraço de equipamentos insumos e materiais 
importados, destinados à pesquisa científica? 
Requeremos cópias de tais documentos.

5. Que autorizações e licenças devem 
ser solicitadas para a importação de equipa-
mentos, insumos e materiais destinados à 
pesquisa científica? Qual o prazo de validade 
dessas autorizações e licenças? Requeremos 
cópias de tais documentos.

6. Qual o prazo médio para o desemba-
raço de equipamentos, insumos e materiais 
importados, destinados à pesquisa científica, 
após sua chegada ao território nacional?

7. Em que se diferencia o tratamento dado 
à importação de equipamentos, insumos e 
materiais destinados à pesquisa científica, em 
relação ao dispensado às mercadorias impor-
tadas para abastecer o mercado interno?

8. Há iniciativas para a simplificação do 
procedimento de desembaraço de equipamen-
tos, insumos e materiais importados, destina-
dos à pesquisa científica?

Justificação

É bem conhecida a íntima relação entre o es-
tágio de desenvolvimento científico e tecnológico e o 
nível de desenvolvimento socioeconômico de um país. 
Estudos indicam que os países avançados investem, 
em termos percentuais em relação do Produto Inter-
no Bruto (PIB), muito mais em Ciência e Tecnologia 
(C&T) do que as nações atrasadas. Essa correlação 
não prova existir uma ligação de causa e efeito entre 
investimentos em C&T e desenvolvimento, mas sugere 
que há um processo de retroalimentação entre essas 
duas variáveis, pelo qual investimentos levam a desen-
volvimento e este a mais investimentos.
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No Brasil, além de sofrer com a crônica falta de 
recursos — problema que poderia ser minimizado, 
não fosse o intenso contingenciamento dos recursos 
alocados aos Fundos Setoriais de C&T —, a pesqui-
sa científica tem sido severamente prejudicada por 
entraves burocráticos à importação de equipamentos, 
insumos e materiais.

Em 2 de julho de 2006, o programa Fantástico, 
da Rede Globo, exibiu reportagem em que pesquisa-
dores de prestígio acusam: “a burocracia e as altas 
taxas de importação estão estrangulando a ciência do 
Brasil”. Segundo a matéria, “o governo brasileiro até 
criou um programa de importações científicas chama-
do ‘Importa Fácil’”. Mas, segundo os pesquisadores, 
“não tem dado certo”.

As queixas dos pesquisadores não são novas. Em 
22 de fevereiro de 2004, o jornal Estado de São Pau-
lo denunciava que “além de ter de lidar com o eterno 
problema da falta de recursos, sem falar nos baixos 
salários, os cientistas enfrentam ainda o excesso de 
burocracia e regulamentação para importação de equi-
pamentos e insumos. A demora é tanta que muitos equi-
pamentos são danificados e reagentes estragam”.

Desde então, o problema tem sido freqüentemen-
te noticiado na imprensa, sempre com referências à 
perda de insumos perecíveis e ao comprometimento 
de pesquisas em curso, em função do excessivo prazo 
para o desembaraço de materiais importados. Além 
disso, os pesquisadores enfrentam sérias dificuldades 
decorrentes do modo desarticulado como atuam os 
diversos órgãos envolvidos com a questão.

Há cerca de dois anos e meio, portanto, as dificul-
dades para a importação de equipamentos e insumos 
para pesquisa científica já eram notícia nos principais 
veículos de comunicação do País. Nesse período, po-
tenciais conquistas científicas foram adiadas, ou mesmo 
inviabilizadas, pela burocracia estatal, em detrimento 
da melhoria das condições de vida da população, do 
desenvolvimento nacional.

Contamos com a colaboração de nossos Pares 
para a aprovação do presente requerimento de infor-
mações, que tem por objetivo esclarecer em parte o 
emaranhado de normas jurídicas, exigências e auto-
rizações de observância necessária no processo de 
importação de equipamentos, insumos e materiais 
destinados à pesquisa científica.

Sala da Sessões, 19 de julho de 2006. – Sena-
dor Flexa Ribeiro.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 836, DE 2006

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, dos arts. 216 e 217 do Regimento Interno do 
Senado Federal e dos arts. 1º e 2º do Ato da Mesa nº 

1, de 2001, e tendo em vista as constantes denúncias 
de que entraves burocráticos têm atrasado e prejudi-
cado sobremaneira importantes pesquisas científicas 
que demandam a importação de equipamentos e insu-
mos, requeiro à Ministra de Estado do Meio Ambiente 
as seguintes informações:

1. Em que situações a importação de 
equipamentos, insumos e materiais destinados 
à pesquisa científica se submete à fiscalização 
deste Ministério ou de seus órgãos subordina-
dos ou vinculados?

2. No âmbito de atuação deste Ministério 
e dos seus órgãos subordinados e vinculados, 
que requisitos devem ser preenchidos para a 
importação de equipamentos, insumos e ma-
teriais destinados à pesquisa científica?

3. Quais as normas jurídicas (leis, de-
cretos, instruções normativas, resoluções e 
portarias, entre outras) aplicáveis ao proces-
so de importação de equipamentos, insumos 
e materiais destinados à pesquisa científica? 
Requeremos cópias de tais normas.

4. Quais os formulários e requisições que 
devem ser preenchidos no processo de desem-
baraço de equipamentos, insumos e materiais 
importados, destinados à pesquisa científica? 
Requeremos cópias de tais documentos.

5. Que autorizações e licenças devem 
ser solicitadas para a importação de equipa-
mentos, insumos e materiais destinados à 
pesquisa científica? Qual o prazo de validade 
dessas autorizações e licenças? Requeremos 
cópias de tais documentos.

6. Qual o prazo médio para o desemba-
raço de equipamentos, insumos e materiais 
importados, destinados à pesquisa científica, 
após sua chegada ao território nacional?

7. Em que se diferencia o tratamento 
dado à importação de equipamentos, insu-
mos e materiais destinados à pesquisa cien-
tífica, em relação ao dispensado às merca-
dorias importadas para abastecer o merca-
do interno?

8. Há iniciativas para a simplificação do 
procedimento de desembaraço de equipamen-
tos, insumos e materiais importados, destina-
dos à pesquisa científica?
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Justificação

É bem conhecida a íntima relação entre o es-
tágio de desenvolvimento científico e tecnológico e o 
nível de desenvolvimento socioeconômico de um País. 
Estudos indicam que os países avançados investem, 
em termos percentuais em relação do Produto Inter-
no Bruto (PIB), muito mais em Ciência e Tecnologia 
(C&T) do que as nações atrasadas. Essa correlação 
não prova existir uma ligação de causa e efeito entre 
investimentos em C&T e desenvolvimento, mas sugere 
que há um processo de retroalimentação entre essas 
duas variáveis, pelo qual investimentos levam a desen-
volvimento e este a mais investimentos.

No Brasil, além de sofrer com a crônica falta 
de recursos – problema que poderia ser minimizado, 
não fosse o intenso contingenciamento dos recursos 
alocados aos Fundos Setoriais de C&T –, a pesquisa 
científica tem sido severamente prejudicada por en-
traves burocráticos à importação de equipamentos, 
insumos e materiais.

Em 2 de julho de 2006, o programa Fantástico, 
da Rede Globo, exibiu reportagem em que pesquisa-
dores de prestígio acusam: “a burocracia e as altas 
taxas de importação estão estrangulando a ciência do 
Brasil”. Segundo a matéria, “o governo brasileiro até 
criou um programa de importações científicas chamado 
‘Importa Fácil’. Mas, segundo os pesquisadores, não 
tem dado certo”.

As queixas dos pesquisadores não são novas. Em 
22 de fevereiro de 2004, o jornal Estado de São Pau-
lo denunciava que “além de ter de lidar com o eterno 
problema da falta de recursos, sem falar nos baixos 
salários, os cientistas enfrentam ainda o excesso de 
burocracia e regulamentação para importação de equi-
pamentos e insumos. A demora é tanta que muitos equi-
pamentos são danificados e reagentes estragam”.

Desde então, o problema tem sido freqüentemen-
te noticiado na imprensa, sempre com referências à 
perda de insumos perecíveis e ao comprometimento 
de pesquisas em curso, em função do excessivo prazo 
para o desembaraço de materiais importados. Além 
disso, os pesquisadores enfrentam sérias dificuldades 
decorrentes do modo desarticulado como atuam os 
diversos órgãos envolvidos com a questão.

Há cerca de dois anos e meio, portanto, as dificul-
dades para a importação de equipamentos e insumos 
para pesquisa científica já eram notícia nos principais 
veículos de comunicação do País. Nesse período, po-
tenciais conquistas científicas foram adiadas, ou mesmo 
inviabilizadas, pela burocracia estatal, em detrimento 
da melhoria das condições de vida da população, do 
desenvolvimento nacional.

Contamos com a colaboração de nossos Pares 
para a aprovação do presente requerimento de infor-
mações, que tem por objetivo esclarecer em parte o 
emaranhado de normas jurídicas, exigências e auto-
rizações de observância necessária no processo de 
importação de equipamentos, insumos e materiais 
destinados à pesquisa científica.

Sala das sessões, 19 de julho de 2006 –  Sena-
dor Flexa Ribeiro.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AM) – Os Requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachado à Mesa para decisão, nos termos 
do art. 216, III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 837, DE 2006

Requer Voto de Aplauso à equipe de 
paradesportistas do Amazonas, pela bri-
lhante participação na competição “Circui-
to Caixa Brasil Paraolímpico de Natação e 
Atletismo”, realizada em Belém.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso à equipe de 
paradesportistas do Amazonas, pela brilhante par-
ticipação, com a conquista de varias medalhas na 
competição “Circuito Caixa Brasil Paraolímpico de 
Natação e Atletismo”, realizada em julho de 2006, 
em Belém.

Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso do Se-
nado Federal seja levado ao conhecimento da equipe 
amazonense de esportes paraolímpico.

Justificação

Os atletas paraolímpicos do Amazonas participa-
ram, em julho de 2006, com grande brilho na competi-
ção “Circuito Caixa Brasil Paraolímpico de Natação e 
Atletismo”. Lá, a equipe conquistou diversas medalhas, 
incluindo o Ouro em Natação, conferido a Aljair Dantas, 
dois Bronzes, nos 100 metros peito e nos 200 metros 
medley. Jean Dias conquistou Medalha de Prata nos 
400 metros livres e Bronze nos 100 metros costas e 
nos 200 metros medley.

Jean Dias conquistou Medalha de Prata nos 400 
metros livres e bronze nos 100 metros costas e nos 
200 metros medley.

Sala das Sessões, 19 de julho de 2006. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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REQUERIMENTO Nº 838, DE 2006

Requer Voto de Aplauso ao Nacional 
Fast Clube, pelo transcurso do 76º aniver-
sário de sua criação.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso ao Nacional 
Fast Clube, pelo transcurso do 76º aniversário de sua 
criação.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do Presidente da agremiação, 
Sérgio Ribeiro e, por seu intermédio, aos jogadores, 
dirigentes e à torcida, bem como ao Deputado Domar-
ques, um dos mais entusiastas torcedores com que 
conta e que sempre contribuiu com seu trabalho para 
o êxito do clube.

Justificação

O Nacional Fast Clube, carinhosamente cha-
mado no Amazonas simplesmente de Fast, é uma 
agremiação em plena ascensão e, agora, parte para 
disputar uma das vagas da Série B do Campeonato 
Brasileiro de 2007. Adotado pela torcida de Itacoa-
tiara, o Fast surgiu de um grupo do Nacional F.C. e 
tornou-se o rolo compressor do futebol do Amazonas. 
Nessa nova fase, o clube contratou novos valores, 
entre eles o atacante Túlio Maravilha. No otimista 
embalo com que se prepara para chegar ao Campe-
onato Brasileiro, o Fast vai também promover refor-
ma em seu estádio, na cidade de Itacoatiara. Assim, 
a homenagem que ora formulo justifica-se, pelo que 
solicito sua aprovação.

Sala das Sessões, 19 de julho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 839, DE 2006

Requer Voto de Pesar pela morte, em 
Manaus, do menor João Paulo de Souza, de 
apenas três anos, vítima de negligência de 
clube aquático. 

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo fale-
cimento, ocorrido no dia 6 de julho de 2006, do menor 
João Paulo de Souza, de apenas três anos. Vítima da 
negligência e da falta de meios de socorro e de vigi-
lância em clube da Capital do Amazonas. João Pau-
lo morreu afogado em piscina de adultos no Parque 
Aquático Selva Park.

Requeiro, mais, que este Voto seja levado ao co-
nhecimento dos familiares do menor, por intermédio 
do Parque Aquático  Selva Park.

Justificação

O Voto de Pesar proposto justifica-se. O falecimen-
to do menor João Paulo de Souza causou consterna-
ção na capital do Amazonas. Ele freqüentava o clube 
e, na inocência própria da idade, mergulhou na piscina 
de adultos, sem que ali houvesse ao menos um salva-
vidas. Nada vai reparar a perda, ocorrida de forma tão 
trágica, mas deve servir de alerta ao clube, que não 
presta a devida atenção aos seus associados.

Sala das Sessões, 19 de julho de 2006. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 840, DE  2006

Requer Voto de Aplauso ao povo de 
Parintins, pelos festejos em honra de Nos-
sa Senhora do Carmo, padroeira do mu-
nicípio.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso ao povo de Parintins, 
no Amazonas, pelos festejos em honra da padroeira 
do município, N. Sra do Carmo.

Requeiro, ademais, que este Voto seja levado ao 
conhecimento do povo de Parintins, por intermédio do 
Prefeito Municipal, Bi Garcia; bem como ao conhecimen-
to do Vice-Prefeito Messias Cursino e aos Vereadores 
de Parintins, por intermédio do Presidente da Câmara 
Municipal, Exmo Sr. Vereador Tony Albuquerque.

Justificação

O Voto de Aplauso que estou requerendo ao Se-
nado da República é de enaltecimento a uma comu-
nidade brasileira que se destaca no cenário nacional, 
e até mundial, pela força de seu maravilhoso Festival 
Folclórico, que, anualmente, atrai milhares de turistas. 
No último dia 6 de junho de 2006, Parintins comemorou 
a data da padroeira, Nossa Senhora do Carmo, com 
círio que reuniu 25 mil devotos.

Sala das Sessões, 19 de julho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 841, DE 2006

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do ator Raul Cortez, ocorrido em São Paulo, 
no dia 18 de julho de 2006.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo fale-
cimento, dia 18 de julho de 2006, do ator Raul Cortez, 
que integrou o elenco de novelas da Rede Globo, de 
vários filmes e de peças de teatro.
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Requeiro, também, que esse Voto de Pesar seja 
levado ao conhecimento da família do ator e da Rede 
Globo de Televisão.

Justificação

O Voto de Pesar que ora requeiro justifica-se. O 
ator Raul Cortez era um dos nomes de maior relevo do 
teatro brasileiro, do cinema e das novelas da televisão. 
Natural de São Paulo, Cortez tem seu nome ligado à 
dramaturgia brasileira, desempenhando com êxito inú-
meros personagens. A ele foram, por isso, conferidos 
diversos prêmios. Antes de se hospitalizar, atuava na 
novela Senhora do Destino, mas teve que se afastar 
em conseqüência do agravamento do seu problema de 
saúde, com o qual convivia há mais de um ano.

O ator que o Brasil perde era politizado e, ao lado 
de Fernando Henrique Cardoso e de Mário Covas, 
participou de comício pelas eleições diretas em 1984. 
Sempre votou em candidatos do PSDB. Era amigo de 
José Serra e, em 2002, promoveu jantar em favor do 
tucano à Presidência da República.

Conheci Raul Cortez pessoalmente e dele guar-
darei a a boa impressão que sempre passou a todos 
os brasileiros: a do ator competente, responsável e de 
brilho invulgar.

Sala das Sessões, 19 de julho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 842, DE 2006

Requer Voto de Aplauso à Bolsa de 
Mercadorias & Futuros pelos 20 anos de 
contribuição para a economia do Brasil.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento In-
terno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos anais 
do Senado, Voto de Aplauso à Bolsa de Mercadorias & 
Futuros, pelos 20 anos de sólida contribuição ao desen-
volvimento e consolidação da economia do Brasil.

Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso do 
Senado Federal seja levado ao conhecimento do Pre-
sidente do Conselho de Administração da BM&F, Dr. 
Manoel Felix Cintra Neto, e, por seu intermédio, aos 
demais dirigentes da instituição e aos seus funcioná-
rios e colaboradores.

Justificação

A Bolsa de Mercadorias & Futuros está comple-
tando 20 anos de bons serviços prestados ao Brasil, 
período de inegável contribuição ao desenvolvimento 
e consolidação da economia nacional. Paralelamente 
a suas funções primordiais, a BM&F deu ao País tam-
bém estudos, pesquisas e publicações valiosas sobre 
as atividades econômicas aqui desenvolvidas. Salien-
tam-se o livro  História da Estabilização Econômica 

Brasileira e o álbum com a reprodução fotográfica 
das obras de arte brasileira que compõem o acervo 
da instituição.

Sala das Sessões, 19 de julho de 2006. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

Requerimento Nº 843, DE 2006

Requer Voto de Aplauso aos enxa-
dristas vitoriosos no “Torneio Início” da 2ª 
Olimpíada de Xadrez, realizada no dia 15 
de julho de 2006, em Manaus.

Requeiro, nos termos do art.222, do regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso aos enxadristas vi-
toriosos no “Torneio Início” da 2ª Olimpíada de Xadrez, 
realizada em Manaus, em julho de 2006. Fabiano Be-
zerra, primeiro lugar; Sebastião Musse, segundo lugar 
e Renan Reis, terceiro lugar.

Requeiro ademais, que o Voto de Aplauso do 
Senado Federal seja levado ao conhecimento dos en-
xadristas vitoriosos.

Justificação

O Voto que requeiro ao Senado da República visa 
a homenagear os enxadristas amazonenses vitoriosos 
no “Torneio Início” da 2ª Olimpíada de Xadrez, prevista 
para o final de julho de 2006.

Sala das Sessões, 19 de julho de 2006. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AM) – A Presidência encaminhará os votos solici-
tados.

Os Requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AM) – De acordo com a ordem de inscrição que 
combinamos com os Líderes partidários, concedo a 
palavra ao Senador José Sarney e, em seguida, ao 
Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR JOSÉ SARNEY NA SESSÃO DO 
DIA 19 DE JULHO DE 2006, QUE, RETIRA-
DO PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa agradece o momento que V. Exª acaba 
de proporcionar à Casa, sobretudo porque consubs-
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tancia, mais uma vez, a maneira competente, corajo-
sa, engajada como o Senador José Sarney exerce o 
seu mandato, especialmente na defesa do interesse 
do País e do Estado que ele representa no Senado 
Federal, o Amapá. Parabéns a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador José Agripino.
Senador Alvaro Dias, pela ordem, depois do Se-

nador José Agripino, viria a Senadora Ana Júlia. Darei 
a palavra a V. Exª logo em seguida, a não ser que V. 
Exª desista...

A SRª ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– O Senador Alvaro quer trocar comigo? Pois não, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo, com muita satisfação, a palavra ao 
Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO DO 
DIA 19 DE JULHO DE 2006, QUE, RETIRA-
DO PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

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

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o 
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Flexa Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro) – Agradeço 
ao nobre Senador Alvaro Dias. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valdir Rau-
pp, em permuta com a Senadora Ana Júlia.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador 
Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, encaminho à Mesa voto de pesar 
pelo falecimento trágico, na minha cidade, do menor 
João Paulo de Souza, de 3 anos de idade, vítima de 
negligência de um clube aquático. Ou seja, é nesta hora 
que eu me sinto subdesenvolvido, quando eu vejo o 
quadro desastroso de segurança pública no meu País, 
quando eu vejo uma família levar a criança a um clu-
be, pelo qual paga para freqüentar, e volta para casa 
sem o filho. Nós temos muito o que fazer para construir 
relações humanas efetivamente fortes, sólidas, neste 
País, de Norte a Sul. Meu Estado talvez seja um pouco 
mais desvalido, mas, de Norte a Sul. Portanto, o meu 

voto de pesar vem como um protesto, por tudo o que 
significa de descaso, em relação à criança, ao menor, 
ao adolescente, no País que é useiro e vezeiro no des-
caso em relação à criança e ao adolescente. 

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– A Mesa acolhe o voto de pesar encaminhado por V.Exª 
e lastima a perda de uma vida inocente no Estado que 
V.Exª tão bem representa no Senado Federal.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, peço palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Com a palavra V.Exª.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR.. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria apenas 
destacar, já que encaminhei à Mesa requerimento de 
pesar pelo falecimento do ator Raul Cortez, que eu o 
fiz não só pelo que representa de fantástico no mundo 
artístico nacional, pela sua notável contribuição, pela 
sua presença inestimável no mundo das artes, mas 
pelas convicções políticas que sustentou ao longo da 
sua vida, contribuindo para as transformações do País, 
essencialmente a sua participação ativa na campanha 
por eleições diretas. Lembrei-me de que o primeiro co-
mício das diretas tive a honra de organizar em Curiti-
ba no dia 12 de janeiro de 1984. E um dos primeiros 
a aceitar o nosso convite para dele participar foi Raul 
Cortez. Ele, ao lado de Dina Sfat, de Fafá de Belém e 
de outros artistas brasileiros, entusiasmou a multidão 
que lá compareceu para uma participação efetiva em 
toda a luta por eleições diretas no Brasil.Exatamente 
pela sua competência de refletir politicamente é que 
nos lembramos da sua passagem também pela vida 
pública brasileira como um ator no plano da ciência po-
lítica, contribuindo para que o Brasil pudesse alcançar 
a redemocratização, que permitiu ao povo brasileiro 
eleger o Presidente da República.

Ele não participou apenas daquele comício em 
Curitiba, na Rua das Flores, na Boca Maldita; ele par-
ticipou de praticamente todos os demais comícios por 
eleições diretas. Daí a nossa lembrança nesta hora, 
daí a nossa solidariedade aos amigos, a sua família, 
e, sobretudo, a nossa solidariedade ao povo brasileiro 
que tanto o admirou.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Com desculpas ao Senador Valdir Raupp, pela ordem 
tem a palavra o Senador Arthur Virgílio. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito 
essa ensancha que me oferece o Senador Alvaro Dias 
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e digo que igualmente tomei a providência de requerer 
voto de pesar em solidariedade à família do ator Raul 
Cortez. E as razões são, na verdade, as mesmas que 
animam o Senador Alvaro Dias. Participei com ele, ao 
lado dele, acompanhando-o, de praticamente todos 
os comícios essenciais pelas eleições diretas no País, 
pela aprovação da emenda de autoria do falecido e já 
muito saudoso Deputado Dante de Oliveira. 

Do mesmo modo, meu caro Alvaro, Cortez en-
grenou com um grupo lúcido de intelectuais e de ato-
res, de artistas, na campanha de Tancredo Neves e de 
José Sarney pela transição democrática, aquela que 
derrotou Paulo Maluf no Colégio Eleitoral. Ele engre-
nou imediatamente no passo seguinte. Ele saiu das 
Diretas e entrou na campanha de Tancredo, e a mobi-
lização continuou sendo feita em grande medida pelo 
que aquelas vozes tão desinteressadas, tão próximas 
da boa política e tão desinteressadas do jogo rasteiro 
eram capazes de fazer. Ele foi um dos líderes entre 
os artistas desse País pelas Diretas Já e depois pela 
derrota de Maluf e pela vitória de Tancredo no Colégio 
Eleitoral. Soube do seu martírio e da sua agonia e soube 
da sua forma valente, decidida, correta, humanamente 
grandiosa com que enfrentou toda a agonia. 

Portanto, Sr. Presidente, apresentei esse voto 
de pesar por Raul Cortez, seguro de que o Brasil se 
empobreceu intelectualmente, o Brasil perdeu um filho 
absolutamente generosos. E perdemos todos nós, que 
guardamos dele essa boa lembrança. E não há um 
brasileiro que não guarde – Alvaro e eu talvez mais de 
perto, outros e todos também guardam – lembranças 
das atuações impecáveis, talentosas do grande ator. 
Portanto, sei que neste momento encarnamos aqui a 
dor de todo um povo e, ao mesmo tempo, o orgulho 
de todo o povo de tê-lo como irmão e de uma nação 
de tê-lo tido como filho. 

Muito obrigado ao Senador Alvaro Dias. 
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – AP) 

– A Mesa acolhe o requerimento de V. Exªs, e a Pre-
sidência associa-se ao voto de pesar pela perda que 
a arte a cultura brasileira sentem com o falecimento 
de Raul Cortez. 

Com a palavra o nobre Senador Valdir Raupp, do 
PMDB de Rondônia.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronun-
cia o seguinte discurso. Com revisão do orador) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago aqui maté-
ria, manchete do jornal Valor Econômico, edição de 
hoje, que diz: “Ibama devolve estudo e atrasa usinas 
do Madeira:

O Governo pretendia licitar a concessão 
do A licitação do gigantesco complexo hidrelé-
trico do rio Madeira, em Rondônia, prioridade 

do Governo Federal na área energética, pode 
ser adiada para 2007 em razão de problemas 
ambientais. O projeto, que exigirá, no mínimo, 
R$20 bilhões em investimentos, conta com 
duas hidrelétricas no município de Porto Ve-
lho, que somam 6,450 megawatts. O Governo 
pretendia licitar a concessão do Madeira julho. 
Mas, no dia 7 de julho, o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), responsável pelo licen-
ciamento, devolveu o estudo de impacto am-
biental realizado por Furnas e pela Odebrecht, 
por considerá-lo insatisfatório. As empresas 
deverão refazer agora alguns dos 29 pontos do 
relatório questionados pelo Ibama e submetê-
lo a reavaliação. Esse processo, porém, pode 
tomar de quatro a cinco meses e comprometer 
a licitação das usinas neste ano.

Para que não ocorra sério problema de 
oferta de energia em cinco anos, as obras do 
Madeira deverão ter início até agosto de 2007. 
Depois disso, as cheias do rio não permitirão 
o início da obra, que teria que ser adiada por 
mais um ano.

Maurício Tolmasquim, presidente da Em-
presa de Pesquisa Energética (EPE), estatal 
criada pelo Governo Lula para planejar o se-
tor elétrico, afirma que as distribuidoras de 
energia já fecharam contratos suficientes para 
atenderem a demanda até 2010 e que o lei-
lão do Madeira está previsto para novembro 
– tempo ainda suficiente para que o início da 
geração de energia ocorra dentro do previsto, 
em 2011. Mas um relatório de fiscalização da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANE-
EL) aponta que, a partir de 2009, não há um 
megawatt sequer a ser somado ao sistema 
nacional que venha de usinas que não tenham 
algum problema de ordem ambiental, judicial 
ou econômica. 

É muito sério, Sr. Presidente.
Aqui, mais na frente: “Licença ambiental atrasa 

licitação de hidrelétrica do rio Madeira”. Mais na frente: 
“Relatório da Aneel mostra menor oferta após 2009”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o projeto 
de construção das hidrelétricas de Santo Antônio e 
Jirau, em Rondônia – Estado que tenho a honra de 
representar nesta Casa –, tem suscitado a apaixona-
da e nem sempre razoável dialética entre o Estado 
brasileiro, de um lado, e os ambientalistas e suas or-
ganizações, de outro.

Há, em Rondônia, os que se opõem à construção 
das hidrelétricas do mesmo modo que muitos defen-
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dem o projeto, e com grande entusiasmo – como eu, 
que tenho falado inúmeras vezes nesta tribuna e nas 
Comissões do Senado.

Aparar arestas; arrefecer contrariedades; minar 
resistências injustificadas pela concórdia, pelo diálogo 
democrático e sadio; estabelecer os pontos de interes-
se comum entre Estado e sociedade são as metas a 
que me proponho neste discurso.

Srªs e Srs. Senadores, é do conhecimento geral 
que a crise energética enfrentada pelo Brasil nos últi-
mos anos só poderá ser resolvida pela realização de 
projetos de média e longa maturação, que levem em 
conta as projeções do aumento de consumo energéti-
co da população brasileira, seja no horizonte imediato, 
seja no curso das próximas décadas. 

Uma coisa é certa, porém: o País tem sede e tem 
fome de energia elétrica, e tem fome e sede porque 
anseia por crescimento, porque anseia pelo aumento 
de emprego e da renda e por efetivas melhorias das 
condições da vida individual e coletiva do povo brasileiro. 
O Brasil democrático e moderno deve ter, na generosa 
multiplicação das oportunidades para todos e para cada 
um, o objetivo mais importante das suas ações.

Ao mesmo tempo, nossa sociedade também res-
guarda o interesse legítimo em assegurar, no Brasil, o 
crescimento econômico sustentável, equilibrado, livre 
de poluição, o crescimento gentil e respeitoso com o 
meio ambiente, com a proteção da natureza, neste 
mundo por demais complexo, em que tudo está abso-
lutamente interligado e interdependente. 

Quero sustentar, aqui desta tribuna, que projetos 
arrojados e, sobretudo, imperativos para o bem-estar 
do cidadão brasileiro, como o projeto hidrelétrico do 
rio Madeira, em Rondônia, não podem, não devem e 
não haverão de ser percebidos como antagônicos ao 
interesse público.

Projetos fundamentais, como esse, não haverão 
de ser inviabilizados por uma postura apriorística e 
açodada, de caráter maniqueísta, reducionista, sim-
plista e binário, que não encontra abrigo em um mundo 
complexo e desafiador.

Relembro a todos que o ambientalista raivoso e, 
afortunadamente, minoritário, que dirige impropérios e 
ofensas – tantas vezes injustas – ao Estado e aos seus 
representantes, geralmente chega à sua residência, ao 
seu trabalho, à faculdade em que estuda ou às audiên-
cias públicas como todo cidadão de bem: dirigindo seu 
automóvel ou fazendo uso do transporte coletivo, ou 
seja, queimando petróleo e poluindo a biosfera, muito 
embora conserve em sua consciência intenções be-
néficas de preservação do meio ambiente.

Quando chega à sua residência, cansado dos 
inevitáveis embates inerentes à vida, o ambientalista 

radical também faz uso do gás para a sua cozinha e 
de energia elétrica para o seu banho, energia que, de 
resto, garante a iluminação do seu lar e também da 
via pública em que transita.

Ora, em uma sociedade plural e que busca igual-
dade de oportunidades, é lícito supor que o papel do 
Estado reside, justamente, em prover, de modo ade-
quado e limpo, mais geração de energia elétrica, para 
atender aos que ainda não a usam.

Do mesmo modo, é papel do Estado planejar para 
que a produção energética coincida com os objetivos 
de crescimento econômico nacional e garantir o aten-
dimento à elevação inercial do consumo energético.

Srªs e Srs. Senadores, por trás de eventos lasti-
máveis, como a famigerada crise do “apagão”, sofrida, 
no início da década, pelos Estados do centro-sul bra-
sileiro, há questões de vida e de morte para o cidadão 
comum, temeroso e acossado por impasses sociais da 
mais alta gravidade, como a crise de segurança pública 
que, atualmente, enfrentamos em nosso País.

Em 2001, ano do “apagão”, o jornal Folha de 
S.Paulo publicou que, em razão da iminente falta de 
energia na capital paulista, havia grande possibilida-
de de que as fugas em massa viessem a ocorrer nos 
presídios da capital paulista e no interior de São Pau-
lo, com toda uma gama incalculável de riscos para os 
paulistanos – para outros Estados também. A matéria 
jornalística acrescentava, ainda, que muitos pacientes 
poderiam falecer em mesas de operação, em hospitais 
públicos e privados, porque aparelhos fundamentais, 
como respiradores mecânicos, iam simplesmente pa-
rar em hospitais desprovidos de geradores próprios 
de energia.

Não pretendo, com isso, defender uma postura 
catastrofista sobre o problema energético nacional, 
muito embora a não-realização de projetos como as 
hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau redunde em 
outra catástrofe, de magnitude ainda maior, qual seja, 
o gargalo intransponível ao nosso desenvolvimento, 
o obstáculo imenso à emancipação econômica dos 
brasileiros pobres e miseráveis, que não podem ver 
negado seu direito de sonhar com dias melhores, em 
um Brasil ainda muito injusto na repartição das suas 
riquezas.

Lembro também, Sr. Presidente, que, no que diz 
respeito ao Estado de V. Exª, o Pará, o projeto da Usi-
na de Belo Monte se arrasta há anos com problemas 
ambientais ainda não superados pelas autoridades 
ambientais.

Em Rondônia, as hidrelétricas de Santo Antô-
nio e Jirau, muito ao contrário, renovarão a vitalidade 
energética da região Norte. Juntas, Santo Antônio e 
Jirau devem gerar cerca de 12 mil empregos diretos, 
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pelo prazo de, no mínimo, uma década. Santo Antônio 
e Jirau vão, além disso, injetar nada menos que R$500 
milhões por ano na economia do Estado e da região, 
com excelentes repercussões no setor de serviços 
da capital rondoniense e, por que não dizer, de todo o 
Estado de Rondônia.

Depois de construídas, as hidrelétricas de Santo 
Antônio e Jirau devem produzir algo em torno de 6,5 
milhões de megawatts para benefício permanente de 
cada cidadã e de cada cidadão do meu Estado de 
Rondônia.

Srªs e Srs. Senadores, o aproveitamento hidroe-
nergético do rio Madeira encontra resistências abertas 
em setores minoritários da sociedade. Porém, minha 
maior preocupação cinge-se aos velados interesses 
de supostos órgãos de defesa ambiental dos Estados 
Unidos ou de outros países que andam se imiscuindo 
– indevidamente, a meu ver – nos assuntos soberanos 
do Brasil, com o estranho objetivo de inviabilizar projetos 
como esse a que me refiro e como tantos outros.

Felizmente, porém, a política nacional abandonou, 
há muito, a ingênua hipótese cristalizada no adágio 
segundo o qual “o que é bom para os Estados Unidos 
é bom para o Brasil”. O político de visão, de modo al-
gum, sustentaria o contrário – que nada que interes-
se aos Estados Unidos poderia interessar ao Brasil –, 
pois há muitos objetivos e interesses comuns entre 
nós e a superpotência do norte, como o combate ao 
terrorismo e à proliferação nuclear, a liberalização do 
comércio internacional e a expansão da democracia 
no mundo.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-

sidente, peço mais três minutos, se possível.
É preciso ter em mente, no entanto, que a exis-

tência da prisão de Abu Ghraib, no Iraque, é bom para 
os Estados Unidos e não é bom para o Brasil; que 
Guantánamo, ao que parece, é bom para os Estados 
Unidos e não é bom para o Brasil; que o desrespeito 
aos direitos humanos e à liberdade de imprensa não 
nos causa tanto interesse, embora seja bem-visto por 
setores da sociedade norte-americana; que o endu-
recimento absurdo do tratamento aos imigrantes é 
bom para os Estados Unidos, mas em nada beneficia 
o Brasil; e que o unilateralismo belicista do novo Im-
pério Romano pode convir aos seus próceres, porém 
choca e agride as consciências de todos os povos, 
em todo o mundo. 

Antes de se imiscuir nos assuntos brasileiros, a 
potência norte-americana deve se lembrar que são 
eles, e não nós, os maiores poluidores da Terra. Não 
satisfeitos em transformar a biosfera na lata de lixo 
planetária, recusam-se, insensivelmente, a ratificar o 

Protocolo de Kyoto, e o resultado de tantas e tão gra-
ves ambigüidades todos sabemos.

Srªs e Srs. Senadores, o que pretendo, nesta mi-
nha fala, é corroborar o interesse nacional no projeto de 
aproveitamento energético do rio Madeira, projeto que 
conta com rigorosas medidas de proteção ambiental e 
que irá trazer muitos benefícios para a população de 
Rondônia e do Brasil.

Em países de baixo perfil democrático, projetos 
megalômanos muitas vezes atropelam dezenas e cen-
tenas de milhares de interesses individuais, porque são 
levados avante por governos autoritários. Em nosso 
País, pretendemos o contrário: diretrizes públicas ama-
durecidas pelo debate franco e aberto, em benefício 
de todos e de cada um.

Assim foi com o projeto de construção das hidro-
elétricas de Santo Antônio e do Jirau, que devem ser 
levadas a cabo, para o bem de todos os rondonienses 
e de todos os brasileiros.

Sr. Presidente, não podemos prescindir da ge-
ração de tantos empregos, da melhoria na qualidade 
de vida da população de Rondônia e do Brasil. Esse 
projeto precisa ser acelerado. As organizações am-
bientais, os órgãos ambientais brasileiros não podem 
e não devem atrasar esse projeto tão importante para 
a sustentação econômica, de geração de energia, de 
emprego e renda do nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PMDB – PA) 

– Nobre Senador Valdir Raupp, o pronunciamento de 
V. Exª denuncia ao País um fato da maior gravidade. 
Mais uma vez, a área ambiental deste Governo cria 
obstáculos ao desenvolvimento do País não apenas 
da nossa região amazônica, que tem um potencial de 
energia hídrica da maior importância para o futuro da 
Nação brasileira. Assim como V. Exª luta pela cons-
trução da hidrelétrica do rio Madeira, nós – V. Exª se 
referiu a isso –, no Pará, lutamos pela construção de 
Belo Monte. O Pará não se beneficiará em nada com 
a produção da energia de Belo Monte, a não ser no 
que diz respeito à geração de emprego e renda no 
seu território. Essa energia toda irá beneficiar, sim, a 
Nação brasileira, porque, se a obra não for executa-
da, lamentavelmente, teremos, já nos próximos anos, 
a partir de 2009 ou 2010, um novo “apagão” por falta 
de energia. Este Governo, que ainda não fez a cons-
trução de nenhum quilowatt de energia hídrica nestes 
três anos e meio, se omite ao não pressionar e não 
buscar a aprovação desses importantes projetos de 
geração de energia.

Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento!
Concedo a palavra a nobre Senadora Ana Jú-

lia Carepa, do PT do Pará. Em seguida, fará uso da 
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palavra o Líder José Agripino, do PFL do Rio Grande 
do Norte.

A SRA ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespectadores 
e ouvintes do Brasil, especialmente do meu Pará, ini-
cio o discurso solidarizando-me com o Senador Arthur 
Virgílio pela homenagem que prestou ao economista 
Raimar da Silva Aguiar e enviando meus votos de pe-
sar aos familiares do economista. 

Confirmei com V. Exª, Sr. Presidente, Senador 
Flexa Ribeiro, se era exatamente aquela pessoa que 
conheci há pouco tempo, quando fomos discutir, na 
Confederação Nacional da Indústria, o Projeto sobre 
a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. 
Vi que aquele era um homem, independentemente de 
posições que podem ser polêmicas, interessado no 
desenvolvimento da região, uma pessoa muito ativa. 
Portanto, a Amazônia perde, com certeza, com o fale-
cimento do economista Raimar da Silva Aguiar.

Quero, também, felicitar os alunos, professores 
e diretores da Escola Municipal Prof. Cândido Vilhena, 
do Município de Vigia, no Estado do Pará, porque a 
instituição foi a mais bem colocada de toda a região 
Norte na Prova Brasil. Ocupou a 13ª posição no ranking 
nacional e ficou em 1º lugar, entre as instituições do 
Pará, na avaliação de matemática dos alunos da 4ª sé-
rie, com uma média de 252,4 pontos. Em todo o País, 
a média em matemática, na 4ª série, foi de 180 pontos. 
A Escola Municipal também se destacou na avaliação 
de português na 4ª série, ocupando o segundo lugar 
no ranking paraense, com 208 pontos. Quero, portan-
to, parabenizar os professores e os alunos da Escola 
Municipal Prof. Cândido Vilhena, do Município de Vigia, 
no Estado do Pará.

Parabenizo também os professores, diretores e 
alunos da Escola Federal Tenente Rêgo Barros, que 
fica em Belém, pois foi a segunda instituição mais bem 
colocada da região na Prova Brasil, ocupando a 26ª 
posição entre as 40.920 instituições de todo o País. 
Isso é um orgulho para nós.

Ela ocupou também o primeiro lugar entre as 
instituições do Pará na avaliação de matemática dos 
alunos da 8ª série, com uma média de 304 pontos. Em 
todo o País, nesse nível, a média dos alunos de ma-
temática foi de 237 pontos – a escola federal Tenente 
Rêgo Barros ficou com 304 pontos.

A Escola Federal também se destacou na ava-
liação de português na 8ª série, repetindo o primeiro 
lugar na classificação paraense, com 265 pontos. 

Faço este registro para mostrar o nível dos edu-
cadores e dos alunos do nosso Estado, o Pará. Mas 
quero hoje falar sobre transferências de recursos, nas 

diversas áreas, para nosso Estado. Quero falar, por 
exemplo, dos recursos que foram repassados, dos 
diversos fundos, como o Fundo de Participação dos 
Estados. São transferências constitucionais, sim.

Foram repassados, por exemplo, em 2005, entre 
transferências ao Governo do Estado e transferências 
aos Municípios, quase R$4 bilhões. A evolução foi: 
R$2,6 bilhões em 2002, R$2,769 bilhões em 2003, 
R$3,223 bilhões em 2004 e R$3,968 bilhões em 2005. 
Foram quase R$4 bilhões, em 2005, de transferências 
para o Estado e para Municípios do Estado do Pará.

Vou discorrer aqui sobre vários números, que 
podem parecer números de estatística, mas eu que-
ria apresentar os gráficos também para mostrar exa-
tamente o crescimento do repasse de recursos, não 
só os obrigatórios, os constitucionais, como também 
as transferências voluntárias.

Na área da Saúde, eu queria aqui apresentar o 
gráfico para mostrar a evolução e o crescimento.

Em 2003, tivemos um valor um pouco menor, é 
verdade, mas houve um crescimento significativo em 
2004 e 2005; e, pela projeção dos valores de 2006, 
em apenas um trimestre de 2006 – janeiro, fevereiro e 
março -, foram R$300 milhões, em apenas três meses. 
Isso já mostra claramente que vamos ultrapassar o valor 
repassado em 2005, que foi de R$681 milhões.

Em 2002, foram repassados R$537 milhões para 
a Saúde, tanto de custeio, quanto de investimento. Isso 
tanto para o estado como para os municípios. Esses 
valores, em 2003, foram de R$509 milhões. Como eu 
disse, foram um pouco menores; mas, em 2004, foram 
R$ 646 milhões. Em 2005, foram destinados R$ 681 mi-
lhões para o Pará, para a área de saúde, o que mostra 
exatamente a evolução, o crescimento do volume de 
recursos repassados para áreas fundamentais – estou 
falando da Saúde, área fundamental.

Aqui não estão relacionados os financiamentos 
do BNDES para a construção de hospitais regionais. 
Em convênio assinado agora, há menos de um mês, 
foram R$166 milhões. É financiamento? É. O Estado 
vai pagar? Vai. Mas todos sabem que os financiamen-
tos do BNDES oferecem condições diferenciadas dos 
demais bancos. E por que não se conseguiu o mesmo 
em outros Governos? Essa é uma demonstração de 
que este Governo não está discriminando, ao contrá-
rio, se serão construídos hospitais no Estado do Pará, 
quem está financiando é o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social – R$166 milhões. O 
povo do Pará desconhece o financiamento porque não 
se gastou nenhum centavo com propaganda. Esse é 
o maior volume de recursos destinado a área social 
aprovado na história do BNDES. 
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Cito esse caso porque ele atinge diretamente a 
área da saúde, uma demonstração da imensa atenção 
do Governo Federal, do Governo Lula, ao fazer esse 
grande investimento no Estado do Pará. Esse finan-
ciamento do BNDES, esse crescimento evidente, não 
está aqui relacionado. 

Na educação, mais uma vez, temos um evidente 
crescimento do volume de recursos repassados para 
o Estado do Pará, tanto de repasses do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação – FNDE, como 
também das aplicações diretas. 

Em 2002, foram R$450 milhões; em 2003, R$458 
milhões. Todos sabem que 2003 foi um ano difícil; 
mas, em 2004, foram destinados R$562 milhões. Em 
2005, R$647 milhões. Parte desses recursos como, 
por exemplo, do FNDE, foi direto para o Governo do 
Estado – e não existe ainda o Fundeb, mas, mesmo 
assim, o Governo Federal tem aportado recursos para 
a Secretaria Estadual de Educação, para auxiliá-la no 
pagamento de professores contratados. Só para o Go-
verno do Pará, foram mais R$35 milhões, entre 2004 
e 2005. Em 2005, foram repassados R$233 milhões, 
entre o repasse para o Governo do Estado e o para 
os municípios, só do FNDE.

Há uma demonstração clara, óbvia de que mais 
recursos estão sendo investidos e repassados para 
o Estado do Pará, sejam eles de verbas obrigatórias, 
sejam de investimentos, de transferências consolida-
das.

Posso falar aqui em muitos números, mas certa-
mente será difícil para aqueles que nos ouvem gravá-
los. Portanto, peço que anotem.

Com relação ao Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, esses números são muito 
mais significativos e comprovam a preocupação social. 
Em 2002, foram repassados para o Pará R$32 milhões, 
entre transferências ao Governo do Estado, aos mu-
nicípios, transferências diretas ao cidadão e também 
aplicações diretas. Em 2003, esse valor passou para 
R$183,986 milhões, quase R$184 milhões. Quer dizer, 
houve um crescimento de R$182 milhões para R$184 
milhões. Em 2004, foram R$278 milhões. E, em 2005, 
foram repassados R$356 milhões de reais. Se compa-
rarmos esse valor com os R$ 32 milhões repassados 
em 2002, constatamos a atenção do Governo à política 
pública. No gráfico, o crescimento dos investimentos na 
área de desenvolvimento social e de combate à fome 
é bem mais significativo 

Quero registrar que o valor das transferências 
do Programa Sentinela, por exemplo, aos municípios 
cresceu. Faço essa citação porque participei da CPI 
para apurar a exploração sexual de crianças e de 
adolescentes. O Programa Sentinela destina-se à 

proteção social de crianças e adolescentes vítimas de 
violência, de abuso, de exploração sexual e também 
atende a famílias. Essas transferências, que em 2002 
era de R$132 mil, em 2005, passou para mais de R$ 
1 milhão. Isso mostra claramente o crescimento ex-
pressivo nessa área. 

Poderia citar muitos dados, mas gostaria de res-
saltar que os valores, tanto do Ministério da Justiça, 
quanto do Ministério do Trabalho e Emprego e do Mi-
nistério da Previdência Social cresceram cerca de R$1 
bilhão, de 2002, por exemplo, para 2005.

Mas eu queria falar também do Ministério da Cul-
tura. O quanto se diferenciou, o quanto se democrati-
zou o acesso à cultura neste País. As nossas regiões, 
Senador Edison Lobão, eram regiões para as quais 
aprovar projeto na área da cultura era uma imensa 
dificuldade. Repassar recursos era uma imensa difi-
culdade. Quero lhe dizer que em 2002 foram repassa-
dos, entre ações integradas, audiovisual, cultura afro-
brasileira, humanidades, música, patrimônio e outros 
R$619 mil. Pois bem, no ano seguinte, passou para 
1,114 milhão. Em 2004, para 3,500 milhões; em 2005, 
5,156 milhões, um crescimento que demonstra não só 
atenção maior à cultura no Estado do Pará, mas que 
demonstra claramente também uma democratização 
do acesso a recursos federais da cultura para todas 
as regiões do País.

Não era possível que os governos continuassem 
sempre concentrando investimentos apenas num cir-
cuito – que reconhecemos que avançou muito na área 
cultural. Se não democratizarmos, como é que vamos 
inclusive ampliar esses valores, fazer que o Brasil 
todo e até o mundo conheça os valores culturais tão 
importantes que existem em todas as regiões brasi-
leiras, uma demonstração muito significativa desse 
crescimento. 

Concedo um aparte ao Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA) 

– Senadora Ana Júlia...
A SRA ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 

– Prometo ser breve. V. Exª vai me conceder mais uns 
dois minutos.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA) 
– Certamente o aparte do Senador Flexa Ribeiro, mas 
pediria a V. Ex.ª que encerrasse em seguida porque só 
temos mais meia hora e ainda temos cinco oradores 
que precisam falar.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Nobre Sena-
dora Ana Júlia, estou ouvindo atentamente o pronun-
ciamento de V. Exª e aqui pensando a que governo e 
a qual país V. Ex.ª está se referindo. Eu pediria até que 
V. Exª me encaminhasse uma cópia desses gráficos 
tão bem elaborados e com números tão bem expres-
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sados para que eu possa debruçar-me sobre eles e 
fazer uma análise. O Estado do Pará, além das trans-
ferências constitucionais a que V. Exª fez referência, 
enquanto o Presidente da República fez um anúncio, 
entre muitos que faz, alardeando o que tinha feito pelo 
Estado do Pará, colocou que havia transferido R$ 5,5 
bilhões para o Governo. Na realidade, isso é uma in-
verdade da maior insensatez, porque ele coloca como 
transferindo para o Governo algo que a Constituição 
o obriga a fazer; são recursos constitucionais. V. Exª 
falou no FPM e os telespectadores do Pará que nos 
vêem sabem. Eu pediria a V. Exª que me cite uma 
obra do Governo Federal no Estado do Pará nesses 
três anos e meio. Uma única obra! Aí, o Governo vai 
lá e diz: “Duplicação da hidrelétrica de Tucuruí”. Não 
é possível que um Governo com a responsabilidade 
do Presidente da República diga que foi ele que fez 
a duplicação da hidrelétrica de Tucuruí, começada, e 
encerrada a parte física de construção civil, pelo Pre-
sidente Fernando Henrique. O atual Governo apenas 
está instalando as turbinas que foram adquiridas ainda 
no Governo passado. Cita outras obras inexistentes. 
Para não dizer que não há nenhuma obra do Governo 
Federal no nosso Estado, eu diria que há realmente 
aquela célebre passagem de nível no entroncamen-
to, uma obra de algo em torno de R$40 milhões que 
se arrasta há três anos e meio; e me parece que até 
abriram uma passagem e fecharam a outra. Estão 
esperando o Presidente Lula ir até lá para poder libe-
rar, e isso está prejudicando o povo do Pará, porque 
as duas passagens estão prontas e só abrem uma. A 
outra tem um cavalete que acho está esperando que 
o Presidente vá até lá para dizer que inaugurou ou vi-
sitou, como sempre Sua Excelência faz, para encobrir 
a propaganda eleitoral, fora de época anteriormente 
e agora indevida. Mas eu gostaria que V. Exª me en-
caminhasse esses números para que pudéssemos 
realmente saber onde e como esses recursos foram 
encaminhados pelo Governo Federal para o Pará, não 
só para o Pará, porque aqui vários Senadores vieram à 
tribuna dizer que os orçamentos não são cumpridos. É 
zero vírgula não sei o quê, zero vírgula na saúde, zero 
vírgula na segurança – ainda agora, com todo proble-
ma nacional com que convivemos, mesmo assim não 
há liberação de recursos para esta área.

A SRA ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Obrigada, Senador Flexa Ribeiro. Até lhe agradeço 
o aparte, porque me dá a oportunidade de esclarecer 
ao povo do Pará que apenas uma coisa que V. Exª 
falou aconteceu, uma falha. Não foram R$5,5 bilhões 
transferidos para o Estado – eu estava presente, aliás, 
quando o Presidente Lula falou isso. Sua Excelência 
não disse que foram repassados recursos para inves-

timentos. Não. Sua Excelência falou em recursos re-
passados. Nisso estão incluídos os valores repassa-
dos constitucionalmente – fiz inclusive o registro aqui. 
Mas, realmente, não foram apenas R$5,5 bilhões. Fo-
ram mais de R$11 bilhões. Mais de R$11 bilhões, no 
ano de 2005, repassados de recursos federais para o 
Estado do Pará. Entre eles, transferências obrigatórias 
– li aqui. Foram quase R$4 bilhões de transferências 
obrigatórias constitucionais e repasses para diversas 
áreas.

Aproveito para mostrar, por exemplo, a diferença 
do Ministério das Cidades, que, em 2002, repassou 
R$6 milhões; em 2005, já foram R$34 milhões. Aliás, 
quero dizer que há uma importante liderança no Es-
tado, o Prefeito da maior cidade do Pará, que diz que 
vai apoiar o Presidente Lula e vai apoiar o candidato 
do PSDB no Estado. Mas vai apoiar o Presidente Lula 
porque reconhece que o Governo Federal tem repas-
sado recursos para o Estado do Pará, reconhece que 
é o Governo Federal quem mais repassa recursos para 
o Estado do Pará. Então isso é a maior prova. É uma 
pessoa que o povo do Pará conhece, ele disse publi-
camente, foi publicado na imprensa que o prefeito vai 
apoiar o Presidente Lula e vai apoiar, sim, o Governa-
dor do PSDB, com quem ele concorda, mas reconhe-
ce ele, que está apoiando o Presidente Lula, porque 
só para Belém já foram cerca de R$50 milhões, só na 
administração do atual prefeito. 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA) 
– Senadora Ana Júlia.

A SRA ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Eu já vou concluir, Sr. Presidente. 

Vou lhe repassar, Senador Flexa, a cópia dos 
gráficos. 

Por último, quero dizer que o Governo entrou, 
sim, com um recurso com relação à hidrelétrica de 
Belo Monte, tanto o Ibama quanto a Eletronorte, mas 
o problema não está no Governo em não querer fazer; 
pelo contrário, o problema está no fato de o Ministério 
Público Federal não ter permitido, com diversas ações 
e liminares que têm impedido, até que se façam os 
estudos para a hidrelétrica de Belo Monte que inclu-
sive nós, Senadores, Deputados, o Congresso Nacio-
nal aprovou aqui um decreto para permitir os estudos 
para a hidrelétrica de Belo Monte. Pois bem, o Minis-
tério Público Federal entrou com uma ação, ganhou 
uma liminar suspendendo; e o Governo recorreu, re-
correram o Ibama e a Eletronorte. Um juiz federal de 
Altamira cassou essa liminar, permitindo os estudos. 
Esses estudos não vão passar por cima do direito dos 
índios. Jamais permitiríamos isso! Pelo contrário, tem 
que ter audiência pública – democrática – para que 
todos possam realmente decidir.
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Passo com prazer a cópia a V. Exª para que in-
clusive as pessoas possam saber a verdade no nos-
so Estado.

Por último, mais de R$60 milhões só para construir 
estradas, financiamento do BNDES também aprovado.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

(Assentimento da oradora.)
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Tenho certeza 

de que o Senador Lobão não vai negar isso ao Piauí. 
Senadora Ana Júlia, vim feliz da vida pelo seu Estado 
e, triste, pelo meu. Quero parabenizar os paraenses 
por tanto dinheiro que o Presidente da República, do 
Partido de V. Exª, mandou ao Estado do Pará. Justo, 
merecido. E registrar minha profunda tristeza pelo Presi-
dente Lula não ter feito o mesmo com o Piauí, Senador 
Arthur Virgilio. O Piauí, que é governado por um petista, 
ao Piauí que Sua Excelência prometeu tanta coisa. No 
Piauí, esse dinheiro não chega e o que chega não se 
vê. É tudo factóide. Dinheiro para o Piauí no atual Go-
verno é como légua de caboclo no interior: é bem ali. 
O dinheiro está bem ali, vai atrás. Até agora, Senado-
ra, não chegou. Mas a gente tem que ficar feliz com a 
felicidade dos outros. Eu só queria perguntar a V. Exª: 
quatro milhões são de transferências constitucionais. 
E esses R$7 bilhões foram para quê? Quais foram as 
obras? Quero associar-se a V. Exª para aplaudir. O que 
o Governo Federal fez lá no Pará?

A SRA ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Senador, faço questão de lhe repassar depois todos 
os dados, até porque o Senador Lobão já me pediu di-
versas vezes. Há dois líderes... Mas, deixa eu lhe dizer 
que aqui falei em Ministério das Cidades...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Mas deixa eu 
lhe explicar o que é, pois o Brasil todo está curioso.

A Sª ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) – 
Posso falar ou não?

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª ouviu 
dois telefonemas aqui. São pessoas querendo saber, 
uma até do Pará, onde está esse dinheiro. V. Exª não 
vai deixar...

A SRA ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– É porque as pessoas acham, Senador, que obras 
são apenas construção física, mas esse repasse de 
recursos é para todas as áreas: educação, saúde, área 
social, Ministério das Cidades...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Mas aí é 
movimento de recursos constitucionais.

A SRA ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Não, Senador, não é só movimento de recursos cons-
titucionais. Aqui existem inclusive transferências volun-
tárias. Eu disse que eram do Ministério da Fazenda, 
do Fundo de Participação, do Fundo de Participação 

dos Municípios. Mas eu quero dizer que mesmo... Dei 
até um exemplo claro aqui...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Mas, Senado-
ra, transferência de Fundo de Participação não vale.

A SRA ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) – Se 
V. Exª permitir que eu fale, Senador, eu falarei, porque 
estamos numa Casa democrática. Eu gostaria de lhe 
dar todo o aparte, mas o Senador Lobão já me chamou 
a atenção, até por que nós temos dois Líderes partidá-
rios, aos quais quero até agradecer, porque eles teriam 
precedência, o Senador José Agripino, que permitiu que 
eu falasse antes, já que cedi para dois Senadores, o 
Senador Alvaro Dias e o Senador Valdir Raupp... 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA) 
– Senadora, eu agradeço a V. Exª e peço que conclua 
o seu pronunciamento.

A SRA ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Mas dizer que não temos nenhuma dúvida. Não é 
à toa que o prefeito de Belém está dizendo que vai 
apoiar o Presidente Lula. Vai apoiar o governador do 
PSDB, porque ele acha que é a melhor proposta. Isso 
é democracia, é um direito que, graças a Deus, defendi 
na minha vida, até apanhei por conta disso da polícia, 
lutando contra a ditadura militar. Mas...

(Interrupção do som.)
A SRA ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 

– Só 30 segundos, Sr. Presidente.
Mas o Prefeito de Belém colocou como principal mo-

tivo do seu apoio ao Presidente Lula o repasse de recursos 
federais para o Pará, especialmente para Belém.

Apenas com o Programa Habitacional de Inte-
resse Social que aprovamos aqui, primeiro projeto 
de iniciativa popular depois da Constituição de 1988, 
Belém teve R$33 milhões aprovados agora e mais de 
R$10 milhões.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 

– Por isso, sim, vamos defender essa proposta. Não 
tenho dúvida de que as obras estão espalhadas no 
Estado, principalmente obras de investimento no ser 
humano, para fazer com que o ser humano tenha me-
lhor qualidade de vida. Essa é a principal obra. Distri-
buindo, podemos crescer.

Obrigada.

Durante o discurso da Sra. Ana Júlia 
Carepa, o Sr. Flexa Ribeiro, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Edi-
son Lobão.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA) 
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 844, DE 2006

Requer Voto de Aplauso à Seleção 
Amazonense de Judô pela brilhante parti-
cipação no Campeonato Brasileiro da ca-
tegoria, realizado no mês de julho de 2006, 
ali conquistando seis medalhas.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso à Seleção Amazo-
nense de Judô, pela conquista de seis medalhas no 
Campeonato Brasileiro da categoria, realizado no mês 
de julho de 2006.

Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso do Se-
nado Federal seja levado ao conhecimento da equipe 
amazonense e, especialmente, aos atletas que con-
quistaram as medalhas: Tábata Moreno, Angélica An-
gely e Carolina Dourado, no feminino, e Ramon Silva, 
Tasso Alves e Daniel Santos, no masculino.

Justificação

Os judocas amazonenses brilharam no Campe-
onato Brasileiro Júnior de Judô, realizado no mês de 
julho de 2006. Participaram da competição e regres-
saram ao Amazonas com seis medalhas. É, pois, me-
recido o Voto de Aplauso que requeiro ao Senado da 
República.

Sala das Sessões, 19 de julho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 845, DE 2006

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do jornalista Humberto Silva, Presidente do 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do 
Estado de Roraima.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimen-
to Interno, a inserção em ata, de Voto De Pesar, pelo 
falecimento do jornalista Humberto Silva, Presidente 
do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado 
de Roraima, ocorrido em Boa Vista, no dia 15 de ju-
lho de 2006.

Requeiro, também, que esse Voto de Pesar seja 
levado ao conhecimento da família do jornalista e ao 
Sindicato dos Jornalistas de Roraima.

Justificação

O Voto de Pesar que ora requeiro justifica-se pela 
dedicação de Humberto Silva ao jornalismo na minha 
Região. Ele dirigiu diversos jornais daquele Estado e 
ultimamente era assessor de comunicação social da 
Secretaria de Educação local.

Sala das Sessões, 19 de julho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 846, DE 2006

Requeiro, nos termos regimentais, seja aprova-
do Voto de Pesar pelo falecimento do ator Raul Cortez 
ocorrido ontem, dia 18 deste mês de julho de 2006, 
aos 73 anos, e que o voto de pesar seja levado ao co-
nhecimento da família e da diretoria da Rede Globo 
de Televisão.

Justificação

Raul Cortez, um dos maiores atores do Brasil, 
morreu em São Paulo, vítima de câncer no aparelho 
digestivo. O ator encontrava-se internado no Hospital 
Sírio-Libanês desde o dia 30 de junho último para tra-
tamento da doença, descoberta em 2004.

Ator consagrado, conhecido nacionalmente pela 
retidão de homem público e pelos destacados perso-
nagens vividos nas novelas e no teatro, sua morte, 
ocorrida próxima de completar cinqüenta anos de 
carreira de muito sucesso, deixa enlutada a popula-
ção brasileira.

Sala das Sessões, 19 de julho de 2006. – Senador 
Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA) 
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os Requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Arthur 
Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, abro 
mão da inscrição como Líder e encaminho à Mesa curto 
pronunciamento e, anexada a ele, matéria do jornalis-
ta Sérgio Gobetti, do jornal O Estado de S. Paulo do 
dia 17 deste mês, que relata que o Tribunal de Contas 
da União está no encalço do Governo em relação à 
denúncia feita por mim, nesta Casa, antes de come-
çarmos este período de recesso branco.

Os dados do Siafi indicam que, apesar de o atual 
Governo contabilizar R$34,6 bilhões de investimentos 
da União entre 2003 e 2005, somente R$26,9 bilhões 
foram realmente executados e pagos.

Mais um exemplo: dos R$17,3 bilhões que o 
Governo diz que investiu no ano passado, R$10,7 bi-
lhões referem-se a serviços que não se efetivaram e, 
por isso, foram evidentemente inscritos como restos a 
pagar não processados.

Por isso, o Senador Tasso Jereissati e eu pedimos 
a convocação à Comissão de Assuntos Econômicos do 
Ministro Guido Mantega. Por isso o Tribunal de Contas 
da União está no encalço do Governo. Investimento é 
feito para melhorar a vida das pessoas. Se se maquia 
um número, o máximo que se consegue é dar a idéia 
para incautos de que o Governo está investindo, quan-
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do temos os menores índices de investimento neste 
País, desde o Governo Collor.

Portanto, peço que a Mesa acolha este pronun-
ciamento, dizendo que voltaremos à carga e que que-
remos ouvir o Ministro, porque é descabido que, numa 
democracia – o ato de maquiar números é próprio de 
ditadura –, alguém pretenda engodar a opinião públi-
ca, mexendo em números e fazendo mágicas esta-
tísticas para favorecer o Governo. Há uma imprensa 
livre e atuante e há um Congresso Nacional aberto, 
com Oposição vigilante. Nós temos, Sr. Presidente, de 
contar conta do Governo, porque já vimos que ele é 
chegado a maquiar dados.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, o Tribunal de Contas da União anunciou 
que cobrará explicações do Governo federal quanto aos 
critérios adotados pela Secretaria do Tesouro Nacional 
para contabilizar os investimentos da União.

Em relatório preliminar, essa Corte de Contas 
apontou falhas e incoerências nos dados sobre inves-
timentos do Governo, que insiste em inflar seus núme-
ros para anunciar investimentos que, na verdade, não 
foram efetivamente realizados.

Os dados do Siafi indicam que, apesar de o atual 
Governo contabilizar R$34,6 bilhões de investimentos 
da União entre 2003 e 2005, somente R$26,9 bilhões 
foram realmente executados e pagos.

Mais um exemplo: dos R$17,3 bilhões de inves-
timentos contabilizados como liquidados em 2005, 
R$10,7 bilhões referem-se a serviços que não se efeti-

varam e, por isso, evidentemente foram inscritos como 
restos a pagar não processados.

Se, por um lado, o TCU já sinalizou que deverá 
convocar o Ministro da Fazenda para explicar o porquê 
de o Governo estar inflando tão dolosamente esses 
números, por outro apresentei, com o Senador Tasso 
Jereissati, no último dia 5 de julho, requerimento à Co-
missão de Assuntos Econômicos, solicitando que o Mi-
nistro Guido Mantega seja convocado para prestar, em 
Audiência Pública, os esclarecimentos sobre o fato.

Investimentos devem significar desenvolvimento, 
crescimento econômico, geração de empregos, melhor 
qualidade de vida para os brasileiros. Resta evidente, 
então, que se os números relativos aos investimentos 
são manipulados, como se vivêssemos sob uma dita-
dura – e não protegidos pela Democracia – suposta-
mente quem ganha é o Governo manipulador.

O povo somente sai lucrando quando a taxa de 
investimentos cresce de verdade. E sai perdendo toda 
vez que tais números perdem volume, diminuem, fi-
cam rarefeitos.

Como a taxa de investimentos públicos no Go-
verno Lula é a mais baixa desde o período Collor, vejo, 
na manobra do Ministério da Fazenda, lamentável ten-
tativa de mascarar um fracasso, mesmo sabendo que 
o povo recebeu poucos benefícios e que maquiagem 
estatística não leva a porto seguro nenhum, o castigo 
veio a cavalo. A manobra foi desmontada. E o TCU 
está no encalço do Governo federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. , o Sr. Edson 
Lobão deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Flexa Ribeiro.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– V. Exª tem a palavra pela ordem.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas dizer à Senadora Ana Júlia Carepa que eu sou 
uma pessoa que não tem compromisso com o erro. 
Quando eu erro, eu reconheço.

O Presidente Lula pode ter alguns defeitos, mas 
é um homem de visão aguçada. Há dois anos, a Se-
nadora Ana Júlia Carepa, do Partido do Presidente da 
República, disputou a Prefeitura de Belém, Capital do 
Estado do Pará, com o atual Prefeito Duciomar Cos-
ta. O Governo dela, ao invés de apoiar a Senadora, 
apoiou Duciomar Costa. Eu achei aquilo estranho, eu 
achava que era uma injustiça que se cometiam contra 
a Senadora, já que a Casa Civil e toda a estrutura do 
Governo apoiava o atual Prefeito. Mas eles estavam 
certos, já sabiam que iam ter o apoio, agora, do atual 
Prefeito para o Presidente Lula. Ela que procurasse 
o rumo dela, a turma dela. Eu fico muito feliz por ela 
hoje reconhecer, elogiar o Prefeito e fazer o registro 
do apoio dele ao Lula. Acho que ela foi uma grande 
injustiçada pelo Partido. Mas é isso mesmo. A Sena-
dora é daquelas que não mudou ainda, continua coe-
rente como era antes. Acha que o Partido está acima 
de tudo, não se deixou levar por todo esse volume de 
escândalo, nem se juntou aos escandalosos. Ela con-
tinua a mesma, soldada do Partido, tanto é assim que, 
humildemente, é novamente candidata ao Governo 
do Estado para dar palanque ao Lula, muito embora 
o Presidente agora mostre, de público, o que fez com 
ela há dois anos. Viva o Duciomar, que sabe acender 
uma vela a Deus e outra ao diabo! Espero que os dois 
contentem os seus desejos e ambições.

Esse registro eu faço até para mostrar que o Sr. 
Lula enxerga longe, pelo menos para alguma coisa. E, 
nesse caso, ele não pode dizer que não sabia nem que 
não viu, Senadora Ana Júlia, porque há dois anos ele 
já apoiou, sabendo que teria troco agora.

A SRA ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Sr. Presidente, eu gostaria de falar pelo art. 14.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) – 
Peço permissão a V. Exª, Senador José Agripino, que 
aguarda há bastante tempo o direito à tribuna como 
Líder. V. Exª tem toda razão, e a Mesa pede desculpas 
a V. Exª. Vou fazer uma intercalação, concedendo a 
palavra ao Senador Edison Lobão, para uma comuni-

cação inadiável. Em seguida, concederei a palavra ao 
nobre Líder do PFL, Senador José Agripino.

A SRª ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Sr. Presidente, eu teria direito a cinco minutos, mas 
peço apenas dois, pelo art. 14.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– V. Exª não foi ofendida.

A SRª ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) – Eu 
fui citada, o artigo não fala em ofensa. Senador, se nós 
discutirmos aqui será pior. São apenas dois minutos. 
Quero apenas dizer que me sinto absolutamente tran-
qüila em relação ao apoio que recebi na campanha de 
2004. O povo, democraticamente, fez a sua escolha. 
Então, não há nenhum tipo de problema. Eu sei para 
quem o Presidente Lula gravou em 2004, quem ele 
apoiou em 2004, com quem ele apareceu na televisão. 
O povo do Pará sabe disso. Mas sou daquelas que 
aceita a democracia e as derrotas eleitorais, porque 
acho que elas fazem parte da democracia. 

Quero dizer com muito orgulho, Senador, que 
aceitei de novo o desafio para ser candidata. Mas não 
é o momento de falar, porque não estamos em campa-
nha eleitoral aqui, neste momento. Portanto, não vou 
falar do meu programa, nem por que sou candidata 
ao Governo do Estado do Pará, mas o faço com muito 
orgulho, com muita honra. E vou, sim, não só defender 
este Governo. Não tenho dúvida de que isso mostra 
bem o que falei ainda há pouco. O volume de recur-
sos que tem sido repassado para o Estado do Pará, 
que tem ido para cada programa, para cada municí-
pio, como luz, saneamento, educação, Bolsa Família, 
faz-me acreditar que é possível – o povo do Pará tam-
bém merece – que esse tipo de política que inverteu 
prioridades, que atendeu, especialmente, àqueles que 
mais precisam também possa acontecer por meio do 
Governo do Estado do Pará.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 

– Agradeço à nobre Senadora Ana Júlia.
O Líder do PSDB, Senador Arthur Virgílio, ainda 

há pouco respondeu ao povo do Pará que um Governo 
que diz que investiu trinta bilhões, na realidade, investiu 
dezessete. O povo do Pará fará uma conta aritmética, 
que V. Exª colocou como se aplicando dos dezessete, 
sete. Onze menos quatro, que são repasses constitu-
cionais, sobram 7 bilhões dos 17 bilhões aplicados no 
Brasil. Então, o Pará, como disse o Senador Heráclito 
Fortes, é realmente um Estado privilegiado.

Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs. Senadores e Srs. Senadores, a ri-
gor temos que fazer uma conta de diminuição a res-
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peito dos números, até generosos, anunciados para 
o Estado do Pará. Não posso deixar de me regozijar 
com a Senadora Ana Júlia pelo otimismo de S. Exª ou 
pelo realismo de suas informações. O seu Estado, o 
nosso vizinho Pará, que é tão amado também pelos 
maranhenses, tem recebido recursos que, se não são 
na projeção aqui anunciada pela Senadora, são segu-
ramente substanciais. Contudo, tenho que lastimar a 
situação do Maranhão, que, nesta hipótese, está as-
sociado às queixas do Senador Heráclito Fortes, do 
Piauí. Nós não temos recebido esses recursos. E venho 
à tribuna hoje exatamente para lastimar o estado de 
abandono em que nos encontramos. O Maranhão não 
tem recebido empréstimos externos, não tem recebido 
ajuda interna e não tem sido sequer olhado quanto aos 
investimentos substanciais que o Governo Federal faz 
em alguns Estados quanto a siderúrgicas, refinarias e 
outros programas desta magnitude. 

Anunciou-se para o Maranhão uma siderúrgica, 
e nós ficamos em estado de alegria, de regozijo. To-
davia, a siderúrgica não apareceu. Aqueles recursos 
substanciais, dos quais tanto necessitávamos, lá não 
chegaram. Infelizmente, não chegaram. 

A instalação da siderúrgica foi cancelada. As espe-
ranças do povo feneceram com esse cancelamento.

Sei da luta do Ministro de Minas e Energia, Silas 
Rondeau, que é nosso conterrâneo. Sei que tudo fez 
para que essa siderúrgica ali aportasse. Todavia, nem 
Sua Excelência conseguiu isso para nós.

Sr. Presidente, falou-se muito também sobre uma 
refinaria de petróleo. Disseram que iria para o Esta-
do do Maranhão, mas, depois, como num passe de 
mágica, passou ao largo do Estado e foi se implantar 
em outra Unidade da Federação brasileira. Não tenho 
queixas com relação a isso. O Estado que a recebeu 
mereceu, mas o Maranhão também merecia a insta-
lação dessa refinaria.

Não sei mais o que fazer. Tantas vezes tenho 
vindo a esta tribuna com um cântico de lamento por 
aquilo que nos oferecem, que nos garantem. Desper-
tam em nós expectativas e esperanças que morrem 
na esquina seguinte, porque nada chega ao Estado 
do Maranhão, nem mesmo empréstimos externos que 
terão de ser resgatados a duras penas pelo Estado. 
Hoje gastamos quase 20% de todas as nossas receitas 
com amortização de empréstimos externos. Não nos 
concedem novos empréstimos, a refinaria não chega 
lá, a siderúrgica também não.

Sr. Presidente, estou lutando pessoalmente, qua-
se isoladamente, quase como um escoteiro pela im-
plantação da zona franca de São Luís.

Levantam-se vozes poderosas deste Senado da 
República contra o pleito legítimo do Estado do Mara-

nhão. Não querem que também o Maranhão possua 
sua zona franca, ela, que foi capaz de retirar o Estado 
do Amazonas do abandono e da pobreza, colocando-o 
num estado de quase riqueza. Não se quer que o Ma-
ranhão possua o mesmo benefício. E quem mais grita, 
quem mais protesta, quem mais fala contra nossa zona 
franca é exatamente a representação do Estado do 
Amazonas, que tanto se beneficiou – merecidamente 
– da sua zona franca, a Zona Franca de Manaus.

Não consigo entender essa oposição tão ferre-
nha, tão brava, tão competente dos representantes 
amazonenses ao interesse legítimo também do meu 
Estado do Maranhão. Não posso entender que, tendo os 
amazonenses recebido por tantos e tantos anos, mais 
de duas décadas, o benefício tão amplo – merecido, 
sim, porque graças a ele o Amazonas saiu do estado 
de pobreza em que se encontrava e hoje se situa en-
tre os Estados mais ricos da Federação brasileira –, 
não queiram que o Maranhão, que hoje é anunciado 
como aquele que detém o menor IDH (Índice de De-
senvolvimento Humano) do Brasil, não queiram que o 
Maranhão, por igual, beneficie-se dessa ampla fronteira 
para que possamos chegar à situação a que chegou 
o Estado do Amazonas.

Sr. Presidente, temos agora a possibilidade da 
exploração de petróleo em Barreirinhas, que teve uma 
área explorada há muitos e muitos anos pela Petrobrás. 
Encontraram indícios de petróleo. Lacraram o poço e, 
agora, diante da dificuldade imensa que o mundo co-
meça a viver com o fornecimento de petróleo, a Petro-
brás acha que chegou a hora de se explorar o petróleo 
de Barreirinhas.

Hosana nas alturas! Espero que isso aconteça; 
que afinal nos deixem ter um único, pelo menos, be-
nefício, que seria o da exploração de petróleo e gás 
também em Barreirinhas. Hoje os Estados do Rio de 
Janeiro, do Rio Grande do Norte, da Bahia, de Sergipe 
vivem em uma situação confortável, sobretudo o Rio 
de Janeiro, graças aos royalties do petróleo que ali em 
seu território é explorado.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Edi-
son Lobão, eu queria me associar ao pronunciamento 
de V. Exª, principalmente em relação às suas hosanas 
à Barreirinhas. V. Exª é testemunha dos maus momen-
tos que eu passei naquela cidade, na eleição passada 
para Prefeito, quando fui vítima de uma truculência 
e recebi de V. Exª todo apoio. Naquele momento, o 
PT começava a mostrar a verdadeira face. Mas deixa 
para lá. Vamos falar do futuro, pois o povo de Barrei-
rinhas não merece que assuntos dessa natureza se-
jam revividos. O importante é parabenizá-lo, porque 
V. Exª foi exatamente ao ponto que eu queria abordar. 
A partir do momento em que se instale a exploração 
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de petróleo, a cidade passa a viver um outro mundo, 
uma outra realidade, a renda per capita quadriplica. 
V. Exª disse uma coisa fantástica: os municípios, hoje, 
com a maior renda per capita, de 60 a 70 municípios, 
têm base de produção, de exploração ou de comer-
cialização de petróleo. No interior da Bahia, no Rio de 
Janeiro, no Rio Grande do Norte, em Sergipe, enfim 
todos esses Estados que V. Exª citou, vivem num mar 
de rosas no momento em que todo o Brasil passa por 
grande dificuldade. Para Paulínea, no Estado de São 
Paulo, município campeão nacional de produção, a 
situação que está prestes acontecer em Barreirinhas 
faz a diferença. De forma que eu quero me congratular 
com V. Exª porque eu sei o quanto tem dado atenção, 
nos seus mandatos, não só a Barreirinhas mas a to-
dos aqueles municípios do litoral maranhense. O turis-
mo, que ali desponta e cresce com mais vigor que no 
restante do Nordeste, terá também impulso com esse 
advento. V. Exª tem se destacado como maranhense 
de luta ao longo dos mandatos exercidos nesta Casa 
e como Governador do Maranhão. Vai também para V. 
Exª os méritos, os parabéns de todo o Brasil por essa 
extraordinária notícia, que era inevitável, era só uma 
questão de decisão que seria tomada em mais dias ou 
menos dias. Mas sabemos da existência do petróleo, 
sabemos que essa exploração é apenas uma questão 
de vontade. Parabéns a V. Exª.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Nobre Se-
nador Heráclito Fortes, agradeço a solidariedade de V. 
Exª que não é episódica, mas permanente. 

Nós estamos aqui associados – V. Exª e eu – a 
todos os interesses desses dois Estados. Permanen-
temente, tem sido assim. 

No caso de Barreirinhas, nós temos hoje um tu-
rismo florescente. Os aviões que saem de São Paulo, 
do Rio de Janeiro, de Brasília, na direção do Maranhão 
e ali chegam, de modo geral, conduzem turistas que, 
em outra hipótese, estariam indo para o exterior pro-
vavelmente. Estamos, portanto, já contribuindo com a 
presença das divisas externas e impedindo a evasão 
delas, para outros países, de brasileiros que vão en-
contrar em Barreirinhas a sua alegria, o seu conforto 
e o seu lazer.

Mas esperamos que o Governo Federal compre-
enda a nossa posição e nos ajude com a exploração 
do gás e do petróleo no Maranhão, em Barreirinhas, 
gerando novos recursos para a União Federal – para 
o Maranhão, sim, também, em menor escala, mas so-
bretudo para o Governo Federal. Que, de algum modo, 
o Governo nos ajude com isso e com outras iniciativas. 
Não temos recebido do Governo Federal, neste Go-
verno e em Governos anteriores, a mão amiga para 
que nos ajude com o desenvolvimento. 

Nunca se dirá que o maranhense não é compe-
tente para produzir o seu desenvolvimento. Ele é sim. 
E se eu tivesse que dar uma demonstração, eu traria 
aqui o testemunho do Presidente Internacional da Al-
coa, uma das maiores produtoras de alumínio do mun-
do. Certa vez, eu o recebi no Palácio do Governo, no 
Maranhão, quando Governador eu era, e ele me disse 
que estava levando operários maranhenses para os 
Estados Unidos, para mostrar, para ensinar aos ame-
ricanos como se produz alumínio em qualidade e em 
competência na execução das suas tarefas. 

Portanto, os maranhenses são capazes, extre-
mamente, capazes. Nós precisamos é do estímulo, 
da ajuda do Governo Federal que não tem chegado 
ao Maranhão. 

As nossas rodovias, Sr. Presidente, se encontram 
em estado lastimável, porque, por mais que reclame-
mos aqui, o Governo Federal ainda não conseguiu, 
não pôde ou não quis, restaurá-las na sua ampla di-
mensão. Temos rodovias federais muitas que estão 
imprestáveis, intransitáveis, e que, todavia, o Governo 
não as restaura. 

São essas as queixas, Sr. Presidente, que quero 
trazer aqui da tribuna do Senado Federal, como um grito 
do povo maranhense ao Governo Federal, pedindo a 
todos os Ministros e ao Presidente da República que 
nos ajudem a resolver e a vencer esses problemas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 

– Agradeço ao nobre Senador Edison Lobão, do PFL 
do Maranhão.

Concedo a palavra, como inscrito, ao nobre Lí-
der do PFL do Rio grande do Norte, Senador José 
Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, queria 
associar-me às manifestações de pesar pelo desa-
parecimento de um grande ator, Raul Cortez, a quem 
conheci pessoalmente, com quem estive no meu Es-
tado por algumas vezes, e com quem tive o prazer e 
a honra de conviver no plano pessoal.

O País perde um ator da melhor qualidade, um 
homem que em muito contribuiu para a divulgação da 
cultura no País, para o entretenimento, um cidadão 
que foi amado por multidões e que nos deixa prema-
turamente. A ele e a sua família a minha manifestação 
sentida de pesar.

Da mesma forma, assinei um requerimento de 
pesar por nosso colega João, sempre João, Senador 
do Estado do Pará, que se foi e que deixa saudade 
até pelo fato de ter sido, ultimamente, uma presença 
constante. Ele e o filho vinham ao plenário do Sena-
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do, andar já cansado, compareciam ao cafezinho do 
Senado, conversavam com os colegas, recuperavam 
a memória de fatos que aconteceram há algum tempo 
e nos davam o prazer de sua companhia.

A ele igualmente a nossa manifestação de pesar, 
de saudade e de reconhecimento por uma vida pública 
profícua em favor dos interesses de sua região e do 
seu Estado do Pará.

Mas, Sr. Presidente, o que me traz hoje à tribuna 
é comentar o atual estágio em que se encontra a cam-
panha presidencial. Eu tenho, ultimamente, feito cami-
nhadas no meu Estado, acompanhando o candidato 
a governador que eu apóio, Garibaldi Alves, que tem 
no Deputado Ney Lopes, do meu Partido, o seu vice, 
e na ex-prefeita Rosalba sua companheira de chapa 
ao Senado. Tenho feito caminhadas pelas ruas da ca-
pital do meu Estado e brevemente irei acompanhá-lo 
nas andanças pelo interior. 

Há um sentimento que eu sinto mudado. As pes-
soas da capital começam a me perguntar se Geraldo 
Alckmin vai ganhar a eleição, coisa que não aconte-
cia um mês e meio atrás. Há um mês que vimos re-
alizando reuniões do conselho político da campanha 
de Geraldo Alckmin, conselho político composto pelos 
Líderes da Câmara e do Senado do PFL, do PSD e do 
PPS agora; pelos Presidentes de Partido; Líderes na 
Câmara e Senado e no Congresso; e os candidatos a 
Presidente e Vice-Presidente.

Devo confessar, Presidente Lobão, que um mês 
atrás as reuniões eram reuniões com um astral que eu 
não diria muito alto. Enfrentávamos dificuldades, ajus-
tes de entendimento no plano estadual do PFL com o 
PSDB, com o PPS, com partidos coligados e a cam-
panha andava com dificuldade. As reuniões traduziam 
isso e a rua traduzia isso. As pessoas não perguntavam 
se Geraldo Alckmin ia ganhar a eleição. 

Eu mesmo tive a oportunidade de recebê-lo ain-
da pré-candidato antes da convenção na minha capital 
e andar com ele na rua. Ele era muito bem recebido, 
mas as pessoas eram incrédulas com relação a sua 
perspectiva de vitória. Hoje não mais. A percepção 
popular é a de que Geraldo Alckmin pode ganhar a 
eleição, sim; que vai haver segundo turno, sim; e, que, 
em havendo segundo turno, o voto antilula é maior que 
o voto pró-Lula; e que Geraldo Alckmin, que é o intér-
prete que dentro da Oposição encabeça os candida-
tos com o maior percentual de votos, é um candidato 
que merece a preferência popular e tem chance de 
ganhar a eleição. 

Eu quero fazer uma avaliação da convicção que 
comigo sempre existiu e que é crescente e que estou 
testemunhando pelas perguntas que ouço na rua e pela 
reunião de hoje, que foi uma reunião diferente das an-

teriores. Foi uma reunião de alto astral. Foi uma reunião 
marcada por presença maciça de populares na porta do 
local do encontro e por um sentimento de perspectiva 
de vitória real dominante em toda reunião. 

Por que é que acredito na vitória? Presidente Lo-
bão, nós estamos enfrentando, ou o candidato Alckmin 
enfrenta, um candidato que é Presidente da Repúbli-
ca há três anos, candidato à reeleição no exercício do 
cargo e que acabou de fazer uma campanha de três 
meses, campanha precedida de uma imensa campanha 
publicitária. Basta ver que foram gastos 2,6 bilhões de 
reais em publicidade do Governo. Dois ponto seis bi-
lhões de reais podem comprar perto de trinta milhões 
de Bolsas-Família. Custeiam trinta milhões de Bolsas-
Família para trinta milhões de famílias no Brasil. 

Gastou ele, Sua Excelência o Presidente Lula, 
em publicidade, precedendo a campanha que fez de 
publicidade em rádio, televisões e jornais, as andanças 
que fazia a bordo do Aerolula para inaugurar tapa-bu-
raco, para inaugurar pedra fundamental, para inau-
gurar obra estadual, obra municipal e para prometer 
obra para 2007/2008. Nunca tinha visto isso. Quantas 
vezes falei daqui: nunca tinha visto um candidato que 
não tem muito o que fazer nos lugares inaugurar uma 
pedra fundamental e anunciar o beneficio para 2008 
como se ele fosse o Presidente eleito.

Muito bem. A cartada, ele já a jogou, na minha 
opinião. Ele já fez a campanha. A campanha da qual 
ele pode tirar dividendos eleitorais ele já fez no exer-
cício do cargo, usando o Aerolula e a estrutura da 
Presidência, e mais o dinheiro público para fazer a 
campanha publicitária milionária que encerrou no dia 
30 de junho.

Haverá V. Exª de me dizer: não, ele vai ter a opor-
tunidade que os outros candidatos vão ter, a partir de 
15 de agosto, de mostrar a sua proposta. É verdade. 
Só há um detalhe, que acho que a população já per-
cebeu – e compreendo, tenho o direito de emitir minha 
opinião: o Presidente que prometeu dobrar o salário 
mínimo e não o fez deveria ser hoje majoritário, se ele 
tivesse cumprido a promessa, se tivesse feito o Brasil 
crescer igual, por exemplo, à Argentina, ao Uruguai, 
à Venezuela, ao Peru, se tivesse feito o Brasil crescer 
não igual à China e nem à Índia, nem à Rússia – não, 
não, não, porque sou modesto –, que crescesse igual 
à Argentina, ou ao Uruguai, o salário mínimo poderia 
ser aquilo que ele prometeu: não os R$350, que ele 
deu e de que se vangloria, poderia ser R$580, para 
cumprir sua promessa. Prometeu e não o fez. Podia 
tê-lo feito, porque nossos vizinhos cresceram aprovei-
tando a bonança do mundo.

Ele prometeu 10 milhões de empregos. Exibe uma 
cifra muito modesta que é muito mais de legalização de 
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contratos que já existiam com a assinatura da carteira 
profissional do que a efetiva geração de empregos. Mas 
o que é fato é que prometeu 10 milhões de empregos 
e não gerou nem um terço disso. Para a região de V. 
Exª e minha, ele prometeu a Transnordestina. Onde 
está? Está no papel. Prometeu a transposição do São 
Francisco. Onde está? Está no papel.

V. Exª, que já foi Governador, assim como fui Go-
vernador, sabe que o maior capital de um político é a 
palavra empenhada e cumprida. Quando você prome-
te e faz, o povo aplaude e vota em você novamente. 
Quando você promete e não cumpre, se prepare para 
receber o troco da opinião pública e do voto popular. 

A campanha que Lula podia fazer, na minha 
opinião, ele já fez. Ele vai fazer uma campanha de 
promessas de 15 de agosto para frente, no rádio e na 
televisão, só que promessas carimbadas com o carim-
bo da incredibilidade. Porque o que ele prometeu não 
fez, e o que ele fez foi muito pouco comparado com o 
que resto do mundo pôde fazer.

O que quero, Presidente Lobão, é dizer a V. Exª 
que a campanha que vai ser feita de 15 de agos-
to para frente vai dar oportunidade a Lula, vai dar 
oportunidade a Geraldo Alckmin, a Heloísa Helena, 
a Cristovam Buarque, aos candidatos todos. Lula vai 
prometer o que não fez, vai tomar compromissos em 
cima de uma palavra empenhada e não cumprida. A 
população estará já preparada e vacinada. Lula tem 
contra si a ineficiência de um governo na preparação 
de uma infra-estrutura na atração de investimentos; 
tem contra si um padrão ético defeituoso carimbado 
pelo mensalão, por todos aqueles que está chamando 
de volta para a sua companhia, até os Deputados do 
mensalão ele está recebendo no Palácio do Planalto, 
no Palácio da Alvorada para lhes dar a oportunidade 
e legenda, porque Lula não é Lula; Lula é do PT; Lula 
é indissociável do PT. Ele vai fugir do PT como o diabo 
da cruz, mas não adianta, o povo do Brasil vai fazer a 
campanha, vai participar da campanha e vai ver que 
Geraldo Alckmin é o candidato do PSDB e do PFL; 
Heloísa Helena é a candidata do P-SOL; Cristovam 
Buarque é o candidato do PDT; Lula é o candidato do 
PT, é o candidato do José Dirceu, é o candidato de 
Silvinho, de Delúbio Soares, é o candidato dos men-
saleiros, que foram ou não cassados. Queira ou não 
queira, Lula é do PT que inventou isso tudo que está 
aí, de Paulo Okamotto a Silvinho Land Rover. E foi o 
Lula quem prometeu o salário mínimo de R$580 e deu 
R$350. E vetou o aumento que nós votamos e apro-
vamos para os aposentados.

Quem vai ser julgado é esse Lula. Ele vai que-
rer se apresentar como Lulinha paz e amor, só que 
o Lulinha paz e amor já é conhecido. Ele não é mais 
nenhuma novidade. E quem sabe as pessoas não vão 
querer a oportunidade de experimentar um candidato 
ou uma candidata, por exemplo.

Geraldo Alckmin, por exemplo, vai exibir aquilo 
que pôde fazer como Governador de São Paulo. Ele vai 

exibir os trunfos que possa ter no campo da educação, 
da saúde, da retomada do crescimento, da redução da 
carga tributária, para facilitar a realização de investi-
mentos e crescimento de negócios para geração de 
empregos. Ele vai criticar Lula com relação à questão 
da Bolívia, que entram interesses brasileiros, empre-
gador, interesse da Bolívia pela vertente da ideologia 
ficou com os bolivianos. Tudo isso será dito.

Geraldo Alckmin vai fazer a sua campanha apre-
sentando os seus feitos e suas propostas de um Brasil 
novo. Quem tem condições de fazer campanha com 
credibilidade não é mais Lula. Lula já fez a campanha 
três meses com o Aerolula de norte a sul, leste a oeste, 
inaugurando tapa-buracos, lançando pedra fundamen-
tal, inaugurando obra municipal como se fosse dele, 
fazendo campanha. Daqui para frente, ele vai fazer uma 
campanha comprometida pela incredibilidade e vai ter 
competidores que vão, com as suas propostas e com a 
sua vida pregressa, sem mensalão, sem Delúbio, sem 
Silvinho, apresentar-se ao eleitorado.

Por essa razão, Presidente Lobão, é que acho 
que as pessoas que me perguntam hoje na rua se 
Alckmin vai ganhar a eleição estão começando a per-
ceber o momento novo que começamos a viver, a 
perspectiva de uma oportunidade que o povo vai ter 
para se livrar de uma vez por todas de uma coisa que 
nos incomoda, a nós, homens públicos, que fazemos 
a vida pública com decência, que é o nivelamento por 
baixo. É uma coisa que me incomoda, embora nunca 
tenha sido agredido em canto nenhum deste país por 
nenhuma pergunta que me tenha criado qualquer tipo 
de constrangimento, mas sei que a classe política, o 
Congresso, está nivelado por baixo, tudo produto da 
impunidade levada a efeito pelo Governo do PT, à 
frente o Presidente Lula. A mim, incomoda-me muito, 
e ao brasileiro comum incomoda muito esse estado 
de calamidade ética que estamos vivendo. Calamida-
de ética travestida de ineficiência e de incompetência 
administrativa que está nos levando a perder na cor-
rida, na competição com os nossos assemelhados. O 
Brasil faz parte de um grupo chamado BRIC – Brasil, 
Rússia, Índia e China. Rússia, Índia e China estão dis-
parados; o Brasil ficou para trás. Está na hora de recu-
perar o tempo perdido. E a reunião que fizemos hoje, 
venturosa e para cima, mostra a perspectiva real de 
a Oposição ganhar a eleição, de que haverá segundo 
turno, de que o voto antilula é maior que o voto pró-
Lula e de que o povo do Brasil quer mudar e sabe qual 
é o real caminho da mudança.

Durante o discurso do Sr. José Agripino, o 
Sr. Flexa Ribeiro, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Edison Lobão.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA) 
– Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR FLEXA RIBEIRO NA SESSÃO DO 
DIA 19 DE JULHO DE 2006, QUE, RETIRA-
DO PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

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

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA) 
– Os Srs. Senadores Luiz Pontes, Antero Paes de Bar-
ros, Juvêncio da Fonseca, Sérgio Guerra e Alvaro Dias 
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203, combinado com o inciso 
I e o § 2º do art. 210 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. LUIZ PONTES (PSDB – CE. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar a matéria intitulada “Documento revela ação 

da máfia”, publicada pelo jornal Correio Braziliense, 
de 18 de junho do corrente.

A matéria mostra que a Planam montou um mi-
nucioso roteiro, uma espécie de manual de procedi-
mentos, para executar com sucesso a venda super-
faturada de ambulâncias às prefeituras com recursos 
do Orçamento da União. É importante que A CPI dos 
Sanguessugas esclareça o caso para que os culpados 
pelo desvio de dinheiro público sejam punidos.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima ci-
tada passe a integrar esse pronunciamento, a fim de 
que conste dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR LUIZ PONTES EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
registrar a matéria intitulada “PT ignora mensalão e mis-
tura de novo partido e campanha”, publicada no jornal 
Folha de S.Paulo, de 2 de julho do corrente.

A matéria destaca que “O PT voltou atrás no com-
promisso de separar as finanças do partido e o caixa 
da campanha presidencial, primeiro passo para evitar 
a repetição de escândalos como o valerioduto”.

Ainda segundo a matéria, “O acúmulo de funções 
contraria meses de discurso petista, pelo qual uma das 
origens da crise do ano passado foi a concentração 

das finanças do partido e das contas de campanha 
nas mãos de Delúbio Soares”.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs Senadores, ocupo a tribuna no dia de hoje para 
comentar o editorial “Nova rendição brasileira”, do jor-
nal O Estado de S. Paulo, em sua edição de 28 de 
junho deste ano.

O jornal destaca o novo acordo automotivo do 
Brasil com o Mercosul: “É um atraso. Não pode ter um 
lado bom”. O Governo brasileiro rendeu-se mais uma 
vez às imposições do governo argentino, fazendo um 
acordo bom para o bloco e péssimo para o País, tudo 
em nome de uma liderança imaginária no continente.

Sr. Presidente, solicito que o editorial citado seja 
considerado como parte integrante deste pronuncia-
mento para que, assim, passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada “Encontro sem re-
sultados”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, 
de 20 de junho do corrente.

A matéria destaca que o Mercosul continua ato-
lado e o ingresso da Venezuela pode complicar deci-
sões. Contudo, o chanceler brasileiro, Celso Amorim, 
ainda apresentou à imprensa uma avaliação otimista 
da situação do bloco, reforçado, segundo ele, pelo in-
gresso da Venezuela.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-
ferida matéria passe a integrar os Anais do Senado 
Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento 
para fazer o registro da matéria intitulada “Valério, 
acusado de ter sido o caixa do mensalão, muda 
para casa de R$10 milhões”, publicada pelo jornal 
O Estado de S. Paulo, em sua edição de 09 de 
julho do corrente.

Segundo a matéria, Marcos Valério terminou a 
reforma da sua mansão no bairro do Castelo, em Belo 
Horizonte, e se mudou para lá. A mansão, que parece 
uma fortaleza, custou R$10 milhões, tem sistema de 

ar-condicionado de R$3 milhões, segundo confidências 
de um amigo do empresário.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA) 

– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-

cerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA) 

– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18  horas e 38 

minutos.)
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Ata da 115ª Sessão Não Deliberativa,  
em 20 de julho de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária Da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Paulo Paim, Sibá Machado, da Sra. Lúcia Vânia e do Sr. Almeida Lima

(Inicia-se a sessão às 14 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF) 
– Havendo número regimental, declaro aberta a ses-
são.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 988, DE 2006

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
320, de 2004 de autoria do Senador Paulo 
Paim, que dá nova redação ao art. 12 da 
lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1998, 
que dispõe sobre incidência do imposto 
de renda sobre os rendimentos recebidos 
acumuladamente. 

Relator: Senador César Borges

I – Relatório

A proposição que relatamos, em caráter termi-
nativo, é de autoria do Senador Paulo Paim e tem por 
objeto afastar a tributação na fonte do Imposto sobre 
a Renda e Proventos de qualquer natureza (IR) nos 
meses em que o rendimento auferido pelo contribuinte, 
vinculado ao seu mês de competência, não ultrapassar 
o limite de isenção.

Não há que se falar em renúncia fiscal, visto que  
o tributo, se for efetivamente devido, será cobrado no 
momento da declaração de ajuste do IR.

II – Análise

O IR é tributo compreendido na competência le-
gislativa da União, de acordo com o disposto, no art. 
153, inciso III, da Constituição Federal, cabendo ao 
Congresso Nacional dispor sobre o tema, nos termos 
do art. 48, inciso I da mesma Carta da República. A 
iniciativa de leis ordinárias está a cargo de qualquer 

membro ou Comissão da Câmara dos Deputados ou 
do Senado Federal, consoante dispõe o art. 61, caput, 
da Carta Política.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 99, 
incisos I e IV, do Regimento Interno do Senado Federal, 
examinar a matéria sob os seus aspectos econômico 
e financeiro e sobre ela emitir parecer.

O projeto guarda perfeita compatibilidade com 
as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
– LDO (atualmente, Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 
2004, alterada pela Lei nº 11.086, de 31 de dezembro 
de 2004) e da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 
(Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), que 
tutelam a normalidade da elaboração e da execução 
orçamentária.

No que tange à Lei de Responsabilidade Fiscal, 
considerando que apenas há postergação do paga-
mento de tributo para o momento da declaração de 
ajuste do IR, não há renúncia receita. Assim, parece-
nos desnecessário reparo no tocante à adequação 
financeiro orçamentária da proposição.

Tampouco há norma constitucional que, sob o 
aspecto material, esteja em conflito com o teor da pro-
posição em exame. A nosso ver, não há inclusão de 
matéria estranha ao tema tratado pelo projeto.

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

Quanto ao mérito, cumpre destacar que o projeto 
de lei apresentado é idêntico ao Substitutivo ao Projeto 
de Lei nº 2.862, de 2000 (Projeto de Lei da Câmara 
nº 63, de 2001), aprovado na Câmara dos Deputados, 
onde tramitou na Comissão de Finanças e Tributação e 
na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
e no Senado Federal, na qualidade de Casa revisora. 
Encaminhado ao Presidente da República, o Projeto 
de Lei nº 63, de 2001, foi vetado totalmente, conforme 
Mensagem Presidencial nº 1.219, de 27 de dezembro 
de 2002. O veto foi mantido, em sessão conjunta rea-
lizada em 27 de maio de 2004, pelos Deputados e Se-
nadores. As razões do veto foram, fundamentalmente: 
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i) a quebra da unicidade do sistema de bases corren-
tes contido na legislação vigente, pois a maioria dos 
contribuintes seria tributada quando do recebimento 
do rendimento dentro da regra geral, enquanto alguns 
seriam tributados no mês de competência

dentro da exceção que se pretendia criar; ii) o 
projeto exigiria que fosse identificada, mês a mês, a 
competência dos pagamentos que estão sendo feitos, 
como também que se identificassem os valores que o 
beneficiário recebeu naquelas datas de competência, 
o que, dependendo do tempo já transcorrido, prova-
velmente seria impossível executar.

Consideramos a proposição legislativa justa e 
oportuna. É relativamente simples defendermos a 
correção da medida fundados exatamente nas razões 
de veto referidas. Não haveria qualquer quebra de 
unicidade ou de isonomia. A uma porque o fato gera-
dor do IR é continuado no tempo, estendendo-se de 
1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A duas 
porque a regra proposta abrange todo o universo de 
contribuintes. Qualquer um deles, em algum momen-
to, poderá encontrar-se na situação de que trata o 
presente projeto de lei. Devemos considerar, ainda, 
que a sistemática do IR inclui a declaração de ajuste, 
cuja serventia é permitir o acerto das diferenças entre 
o Fisco e o contribuinte – para mais ou para menos 
– geradas ao longo do período de ocorrência do fato 
gerador. Em verdade, nada muda para o Erário, pois, 
na declaração de ajuste, se for devido, o tributo continu-
ará a ser recolhido conforme deveria ser. Todavia, para 

o contribuinte, que vê deduzida de seus rendimentos 
parcela superior a que esperaria arcar no momento do 
desconto mensal em folha, será significativa a diferença 
no mês em que estiver enquadrado na hipótese deste 
projeto de lei. Ser-lhe-á permitido planejar e esperar 
pela tributação da diferença quando for elaborar a de-
claração de ajuste. Nesse caso, não haverá surpresas 
para o contribuinte.

As razões de veto apresentadas não têm respaldo 
nem mesmo na praxe do Governo Federal, que usu-
almente edita medidas provisórias criando situações 
díspares para contribuintes que deveriam ter tratamento 
equânime com todos os demais. Exemplo recente foi a 
malfadada Medida Provisória nº 232, de 2005.

Com vistas à adequação das normas desta pro-
posição legislativa à sistemática de cobrança do IR, 
propomos emenda que determina a eficácia da lei a 
partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao de sua 
publicação.

III – Voto

À vista do exposto, opinamos pela constituciona-
lidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do 
Projeto de Lei do Senado nº 320, de 2004, com a se-
guinte Emenda, e, no mérito, pela sua aprovação.

EMENDA Nº 1–CAE

Modifique-se a redação do art. 2º, pelo acrésci-
mo da sentença “produzindo efeitos a partir de 1º de 
janeiro do exercício seguinte a essa data”.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2006.
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TEXTO FINAL 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº  320, DE 2004

Dá nova redação ao art. 12 da Lei nº 

7.713, de 22 de dezembro de 1988, que dis-
põe sobre incidência do imposto de renda 
sobre os rendimentos recebidos acumu-
ladamente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 7.713, de 22 dezembro 

de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12. No caso de rendimentos rece-
bidos acumuladamente, o imposto incidirá, no 
mês do recebimento ou crédito, aplicando-se 
a tabela progressiva e a legislação relativas 
a cada mês a que se referirem os rendimen-
tos.

§ 1º Não será cobrado o imposto em 
relação aos meses cujo rendimento, isolada-
mente considerado, não ultrapassar o limite 
de isenção.

§ 2º Deverá ser deduzido, para fins de 
determinação da base de cálculo sujeita à 
incidência do imposto, o valor das despesas 
com ação judicial, inclusive com advogados, 
necessárias ao recebimento dos rendimentos, 
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem 
indenização.”(NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro 
do exercício seguinte a essa data. 

Sala da Comissão, 4 de julho de 2006. – Sena-
dor Luiz Otávio, Presidente – Senador César Bor-
ges, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 

sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:

I – sistema tributário, arrecadação e distribuição 
de rendas;
....................................................................................

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 

Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador- Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
....................................................................................

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
....................................................................................

III – renda e proventos de qualquer natureza;
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,  
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças públi-
cas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências.

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

LEI Nº 10.934, DE 11 DE AGOSTO DE 2004

Dispõe sobre as diretrizes para a ela-
boração da lei orçamentária de 2005 e dá 
outras providências.

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

LEI Nº 11.086, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Altera o inciso IV do § 4º do art. 7º, in-
clui os §§ 2º-A e 5º-A ao art. 19, altera o in-
ciso III do § 1º do art. 29, acrescenta o § 4º 
ao art. 64 e o art. 100-A à Lei nº 10.934, de 
11 de agosto de 2004, que dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração da lei orçamen-
tária de 2005 e dá outras providências.

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

PARECER Nº 989, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 6, de 2006, de 
autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a redação do inciso II do art. 4º, 
e do inciso VI do art. 10, da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, para assegurar o 
acesso de todos os interessados ao ensino 
médio público.

Relator: Senador Marco Maciel

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, 
o PLS nº 6, de 2006, de autoria do Senador Cristovam 
Buarque, que altera a redação do inciso II do art. 4º e 
do inciso VI do art. 10, da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, para assegurar o acesso de todos os 
interessados ao ensino médio público.
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No art. 1º do PLS é feita uma adaptação do texto 
da lei à redação do art. 208 da Constituição Federal, 
nos termos da Emenda nº 14, de 1996.

No art. 2º, que trata das altribuições dos Estados 
e do Distrito Federal, é reiterada a prioridade da atu-
ação deles no ensino fundamental e inserido o dispo-
sitivo do atendimento no ensino médio a todos os que 
o demandarem.

Na justificação, são explicitados os atuais pro-
blemas de atendimento à clientela do ensino médio, 
que cresce na medida em que aumentam a cada ano 
os concluintes do ensino fundamental. Alude-se à im-
plantação iminente do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização do 
Magistério (FUNDEB) como argumento que ajudará 
os Estados a viabilizar a proposição.

Não foram oferecidas emendas ao projeto.

II – Análise

A escola pública para todos é uma antiga aspi-
ração do povo brasileiro. Na primeira lei do ensino no 
período imperial, de 15 de outubro de 1827, já se ga-
rantia o ensino primário gratuito para meninos e meni-
nas, com exceção das pessoas excluídas da cidadania 
pelo estatuto escravista.

Com a proclamação da República, as sucessivas 
constituições foram assegurando a universalização do 
ensino fundamental, primeiro de quatro e, em 1967, de 
oito anos, com início aos sete anos de idade. Recente-
mente, o ensino fundamental obrigatório foi antecipado 
para as crianças de seis anos de idade, estendendo-se 
sua duração para nove anos.

Entretanto, várias situações, externas e internas 
às redes escolares, contribuíam para que a maioria 
dos que iniciavam o ensino fundamental não o con-
cluísse ou o fizesse depois de acidentado percurso, 
quase sempre com o concurso da modalidade do en-
sino supletivo.

Quanto ao ensino médio, ele sempre oscilou entre 
um preparatório para a educação superior e uma qua-

lificação técnico-profissional. De qualquer forma, até o 
início da última década do século XX, eram somente 
quinhentos mil os concluintes do então chamado “ensi-
no de 2º grau”, metade dos quais em escolas privadas. 
Os dados de 2004 são mais eloqüentes: terminaram o 
ensino médio quase dois milhões de alunos, dos quais 
trezentos mil em escolas particulares. Esses dados não 
incluem os que foram aprovados em exames supletivos 
ou concluíram a modalidade de educação de jovens e 
adultos no nível médio.

Sabendo-se que cada corte de idade tem entre 
três milhões e duzentos e três milhões e quatrocentos 
adolescentes, e que, a cada ano, concluem o ensino 
fundamental quase três milhões de alunos, é razoável 
concluir que a grande maioria dos que demandam efe-
tivamente matrícula no primeiro ano do ensino médio 
está sendo atendida – o que possibilita uma imediata 
adequação da legislação quanto ao aspecto da uni-
versalizaçio.

Não seria o caso, entretanto, de ampliar a obri-
gatoriedade, tal como prescrita e praticada no en-
sino fundamental – em que não somente o Estado 
oferece obrigatoriamente as vagas como as famílias 
obrigatoriamente matriculam seus filhos. Com efei-
to, mais de quatro milhões de adolescentes, entre 
quinze a dezoito anos, que deveriam estar cursando 
o ensino médio, ainda andam a meio caminho no 
ensino fundamental ou foram precocemente exclu-
ídos da escola.

Os dispositivos do PLS não somente aperfeiçoam 
a legislação como representam poderoso instrumento 
de inclusão dos adolescentes e jovens, além de com-
patibilizar direitos e deveres frente ao novo modelo de 
financiamento a ser brevemente implantado.

III – Voto

Pelo exposto, nosso voto é favorável ao PLS nº 

6, de 2006.
Sala da Comissão, 11 de julho de 2006. – Sena-

dor Marco Maciel. 
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PARECER Nº 990, DE 2006

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 88, de 2006, de 
autoria do Senador Valdir Raupp, que altera 
o § 4º do art. 7º da Lei nº 11.096, de 13 de 
janeiro de 2005, que instituiu o Programa 
Universidade para Todos (PROUNI), para 
dispor sobre a desvinculação dos cursos 
com desempenho insuficiente no Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Supe-
rior (SINAES).

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 88, de 2006, 
de iniciativa do Senador Valdir Raupp, altera o § 4º do 
art. 7º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que 
trata do Programa Universidade para Todos (PROUNI), 
originalmente instituído pela Medida Provisória nº 213, 
de 10 de setembro de 2004.

Conforme a alteração sugerida pelo PLS, o Mi-
nistério da Educação (MEC) desvinculará do Prouni o 
curso considerado insuficiente pelo Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior (SINAES), por 
duas avaliações consecutivas. Caso isso ocorra, não 
haverá prejuízo do estudante matriculado.

Além disso, as bolsas de estudo do curso desvin-
culado deverão, nos processos seletivos seguintes, ser 
redistribuídas proporcionalmente pelos demais cursos 
da instituição, respeitado o disposto no art. 5º da lei em 
questão, que trata dos critérios de adesão ao Prouni 
pelos estabelecimentos de ensino.

Não foram oferecidas emendas à proposição, que 
tem caráter terminativo nesta Comissão.

II – Análise

O Prouni destina-se à concessão de bolsas de 
estudo para pagamento de encargos educacionais de 
cursos de graduação e seqüenciais de formação especí-
fica em instituições privadas de educação superior, com 
ou sem fins lucrativos, em troca de renúncia fiscal.

Podem ser beneficiados pelo programa estudan-
tes que tenham cursado o ensino médio completo em 
escola da rede pública ou em estabelecimentos particu-
lares, na condição de bolsista integral. São concedidas 
bolsas integrais e parciais, as quais podem ser de 25% 
e de 50%. Para o recebimento de bolsas integrais, os 
candidatos devem ter renda familiar per capita de até 
um salário mínimo e meio. As parciais, por sua vez, 
destinam-se a estudantes com rendimento familiar per 
capita de até três salários mínimos.

O projeto diverge da legislação atual ao reduzir, 
de três para dois, o número de avaliações insuficien-
tes, no âmbito do Sinaes, para a desvinculação do 
curso do Prouni. O tratamento conferido aos alunos 
dos cursos desvinculados permanece o mesmo. Tam-
bém é mantida a norma relativa à redistribuição pro-
porcional das respectivas bolsas em favor dos demais 
cursos da instituição.

De fato, o Prouni tem permitido a significativo 
contingente de alunos de baixa renda a oportunidade 
de acesso à educação superior. Contudo, o programa 
vem sendo prejudicado pela inclusão de cursos de 
baixa qualidade. Assim, foram beneficiados por bolsas 
do Prouni cursos reprovados nas avaliações do extinto 
Exame Nacional de Cursos (conhecido como Provão), 
assim como na primeira edição do Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (ENADE), um dos com-
ponentes do Sinaes.

Essa irregularidade vem sendo denunciada pela 
imprensa, como apontou a justificação do projeto. Se-
gundo O Globo, de 8 de janeiro de 2006, 87 cursos 
sempre reprovados no Provão e no Enade participam 
do Prouni, com um total de 1.110 bolsas.

O MEC manifestou a disposição de acelerar a 
avaliação dos cursos participantes do Prouni. Entre-
tanto, se for considerada a exigência de três repro-
vações consecutivas no Sinaes para desvincular do 
Prouni os cursos de baixa qualidade, muitos deles 
continuarão a ser beneficiados pelo programa nos 
próximos anos, particularmente se for considerado 
que um dos critérios mais objetivos do Sinaes, que 
vem a ser o Enade, avalia as áreas de conhecimento 
a cada três anos.

Para conter esse abuso, o PLS, como indicado 
anteriormente, reduz de três para dois o número de 
avaliações insuficientes para a desvinculação de cur-
sos do Prouni. A medida parece-nos adequada, pois 
o sinal emitido pela primeira avaliação negativa deve 
ser respondido, pela instituição de ensino, por medi-
das adequadas para a recuperação do curso, sem a 
necessidade de uma terceira chance, no caso de se-
gunda avaliação insuficiente.

Por fim, avaliamos que o PLS em exame não con-
tém vício de constitucionalidade e de juridicidade. Ade-
mais, foi redigido conforme a boa técnica legislativa.

Desse modo, julgamos que a proposição merece 
ser transformada em lei.

III – Voto

Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 88, de 2006.

Sala da Comissão, 11 de julho de 2006. – Sena-
dor Leonel Pavan, Relator. 

    173ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2006 



24824 Sexta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2006JULHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL174     



Julho de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 21 24825     175ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2006 



24826 Sexta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2006

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA  PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 213,  
DE 10 DE SETEMBRO DE 2004

Convertida na Lei nº 11.096, de 2005
Regulamento 

Institui o Programa Universidade para 
Todos – PROUNI, regula a atuação de enti-
dades beneficentes de assistência social no 
ensino superior, e dá outras providências.

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

PARECER Nº 991, DE  2006

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº  204, de 2006 (nº  1.798/2005, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto da Convenção Adicional Alterando a 
Convenção para Evitar a Dupla Tributação 
e Regular outras Questões em Matéria de 
Impostos sobre a Renda e o Protocolo Final 
assinados em Brasília, em 23 de junho de 
1972, entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo do Reino da 
Bélgica, celebrado em Brasília, em 20 de 
novembro de 2002.

Relator: Senador Heráclito Fortes 
Relator ad hoc: Senador Arthur Virgílio

I – Relatório

Esta Comissão é chamada a se pronunciar so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, que 
aprova Convenção entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo do Reino da Bélgica, 
firmada em 20 de novembro de 2002, que, por sua vez, 
modifica a Convenção e o Protocolo Final assinados 
em 23 de junho de 1972 entre os mesmos países, para 
evitar a dupla tributação e regular outras questões em 
matéria de impostos sobre a renda. A Convenção foi 
encaminhada pela Mensagem Presidencial nº 330, de 
l0 de julho de 2003.

A Mensagem foi aprovada no Plenário da Câ-
mara dos Deputados, em 16 de março de 2006, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo em exame, 
elaborado por sua Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, após também a apreciação pelas 
Comissões de Constituicão e Justiça e de Cidadania 
e de Finanças e Tributação.

Nesta Casa, o Projeto de Decreto Legislativo foi 
distribuído à Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional em 30 de março de 2006, sendo, após 

o prazo regimental no qual não recebeu emendas, en-
caminhado a este Relator signatário.

II – Análise

Em 1972, Brasil e Bélgica firmaram acordo e 
protocolo final sobre tributação e outras questões em 
matéria de impostos sobre a renda. Desde 1993, en-
tretanto, a Convenção vinha sendo renegociada, cul-
minando com o acordo que a reformou, assinado em 
20 de novembro de 2002, ora sob análise do Senado 
Federal. A finalidade do novo acordo, três décadas 
após o primeiro, foi incorporar tanto mudanças fun-
damentais ocorridas nas legislações tributárías de 
ambos os países desde a década de 70, como novos 
elementos introduzidos em acordos dessa espécie, 
com base na experiência de negociações similares 
com outros países.

O texto acordado, segundo a Exposição de Mo-
tivos do Ministro de Estado, interino, das Relações 
Exteriores que acompanha a Mensagem Presidencial, 
mantém, com limitações e adaptações, os incentivos 
aos investimentos belgas no Brasil constantes da Con-
venção original, em razão da tradição de tais investi-
mentos no País.

Destaca ainda o Ministro das Relações Exteriores 
que as Partes concordaram em incluir no texto dispositi-
vos que visam a dificultar práticas de planejamento fiscal 
que ocasionem perdas para as receitas públicas, além 
de reforçar o dispositivo sobre a troca de informações 
entre as administrações tributárias para o combate da 
evasão fiscal, tendo em vista a ainda expressiva pre-
sença de “paraísos fiscais”, acentuados na conjuntura 
de globalização, em que fluxos comerciais, financeiros 
e de investimentos crescem aceleradamente.

A Convenção está lavrada em 14 artigos que 
suprimem e substituem dispositivos do acordo original 
de 1972, visando a adequá-la à nova praxe tributária 
internacional, e é semelhante a vários outros instrumen-
tos já firmados pelo Brasil, com, por exemplo, o Japão 
(1967), Portugal (1971 e 2000), França (1977) e Fin-
lândia (1974). Há ainda numerosos atos internacionais 
análogos, de natureza tributária, mas não exatamente 
sobre tributação, assinados com outros países.

Constitui parte integrante da Convenção o Pro-
tocolo que a acompanha, cujas principais alterações, 
promovidas pelo art. XII da presente Convenção Adi-
cional, são as seguintes:

a) os impostos brasileiros abrangidos 
pela Convenção compreendem a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL;

b) a redução das alíquotas máximas do 
imposto, cobrado por um Estado Contratante, 
incidentes sobre dividendos, juros e royalties, 
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somente é concedida aos residentes do outro 
Estado Contratante que sejam beneficiários 
efetivos desses rendimentos;

c) o imposto brasileiro retido na fonte, 
incidente sobre o lucro de estabelecimento 
permanente no Brasil de sociedade residente 
na Bélgica, somente pode ser cobrado sobre 
o montante desse lucro que seja efetivamente 
transferido ou creditado à matriz;

d) o imposto incidente sobre royalties 
pagos por assistência técnica ou por servi-
ços técnicos não pode exceder 10% de seu 
montante bruto.

Por fim, o art. XIII da Convenção Adicional esta-
belece, em resumo, que suas disposições aplicar-se-
ão a partir do início do ano imediatamente posterior 
ao de sua entrada em vigor.

O mundo atual caracteriza-se pela crescente in-
tensificação das relações internacionais. A globalização 
acarreta, entre outros corolários, verdadeira internacio-
nalização dos movimentos de capitais, pessoas, bens 
e serviços, os quais se confrontam com a tradicional 
soberania fiscal dos Estados. Desse conflito surgem, 
com freqüência, problemas de dupla tributação e de 
evasão fiscal, que passam a ser matéria de um novo 
ramo do direito, o internacional tributário, uma vez que 
as regras tradicionais do direito não alcançam resolvê-
los. O presente tratado insere-se nessa nova normativa 
tributária internacional.

Por um lado, os Estados experimentam neces-
sidades crescentes de receitas, o que resulta no au-
mento do nível de fiscalidade. De outro, por serem 
economicamente interdependentes, a intervenção 
fiscal contribui para afastar as atividades econômicas 
internacionais, cada vez mais necessárias no contexto 
da mundialização.

É nesse cenário que se inserem os tratados so-
bre tributação, instrumentos que os Estados utilizam 
para fazer concessões mútuas e limitar os respectivos 
poderes de tributação. A definição doutrinária para 
tributação está nos documentos do Comitê Fiscal da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). Segundo esse organismo, dupla 
tributação jurídica internacional é o resultado da per-
cepção de impostos em dois ou mais Estados, sobre 
um mesmo contribuinte, pela mesma matéria impossível 
e por idêntico período de tempo. Em resumo, os atos 
internacionais para evitar a tributação servem para criar 
um quadro jurídico-fiscal que permita a continuidade 
do crescente fluxo de pessoas e capitais entre diver-
sos países, evitando a duplicidade de carga tributária 
entre as Partes convenentes.

Fundamentalmente, a Convenção visa à previsibi-
lidade das regras tributárias, que é um dos fatores mais 
considerados pelos empresários, quando confrontados 
com sistemas tributários distintos, para suas decisões 
sobre investimentos.

Além de eliminar a incerteza sobre as regras in-
cidentes, a Convenção servirá para aumentar a efici-
ência dos correspondentes investimentos, na medida 
em que evitará a dupla tributação e outras distorções 
que adviriam da operação simultânea de dois regimes 
tributários estanques.

Outro elemento crucial da Convenção é a pro-
teção da capacidade de arrecadação tributária pelos 
dois Estados. Inclui-se também no tratado sob análise 
a previsão de mecanismos de comunicação entre as 
autoridades tributárias e judiciais dos dois Estados, com 
vistas a coibir a prática de evasão fiscal decorrente do 
fluxo de capitais entre eles.

Verifica-se, por fim, que a Convenção não infringe 
a legislação orçamentária nacional, no que diz respeito 
à concessão de possíveis benefícios tributários.

III – Voto

Por todo o exposto, tendo em conta que a pro-
posição não apresenta vezos de inconstitucionalidade 
ou injuridicidade, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 204, de 2006.

Sala da Comissão, 12 de julho de 2006. – Edu-
ardo Azeredo, Presidente em exercício – Heráclito 
Fortes – Eduardo Suplicy – Serys Slhessarenko 
– Marcelo Crivella – Valdir Raupp – Roberto Sa-
turnino – Arthur Virgílio, Relator Ad Hoc – Marco 
Maciel – Flexa Ribeiro – Sérgio Zambiasi – Romeu 
Tuma – Rodolpho Tourinho.

PARECER Nº 992, DE 2006

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 

115, de 2006, do Senador Paulo Paim, que 
requer, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal voto de louvor 
ao Bispo Desmond Mpilo Tutu em face da 
intensa luta e grandes vitórias em prol da 
paz mundial, notadamente com o fim do 
Apartheid na África do Sul.

Relator: Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
Relator Ad Hoc: Senador Arthur Virgílio

I – Relatório

O Bispo Desmond Mpilo Tutu visitou recentemente 
o Brasil, nesse sentido o Senador Paulo Paim apresenta 
o requerimento com o objetivo de conceder o voto de 
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louvor ao Bispo Tutu em função da sua luta e vitórias 
contra o fim do Apartheid na África do Sul.

II – Análise

O Bispo Tutu é o símbolo da luta anti-apartheid, 
a sua luta contra a política oficial de segregação racial 
lhe conferiu o prêmio Nobel, em 1984. Foi uma honra 
ao povo brasileiro tê-lo por alguns dias entre nós.

Desmond Mpilo Tutu é um bispo Anglicano sul-
africano. Nascido em 7 de outubro de 1931, estudou na 
Escola Normal de Joahannesburgo e na Universidade 
da África do Sul. Ordenou-se sacerdote anglicano em 
1960. De 1967 a 1972, estudou teologia na Inglaterra. 
Sagrado bispo, dirigiu a diocese de Lesoto de 1976 a 
1978, ano em que se torna secretário-geral do Con-
selho das Igrejas da África do Sul.

Foi um ardoroso defensor da equidade social 
no seu país; foi um entusiasta dos direitos civis iguais 
para todos sem distinção racial; defendeu a abolição 
das leis que limitavam a circulação dos negros; e pro-
pôs um sistema educacional comum a todos os sul-
africanos.

Em 1994, o Congresso Nacional Africano (CNA) 
de Nelson Mandela ganhou as eleições prometendo a 
reconciliação para o povo sul-africano; três anos depois 
foi criada a Comissão de Reconciliação da Verdade 
(CRV) para apurar as violações contra os direitos hu-
manos durante o apartheid, com poderes para investi-
gar, julgar e anistiar crimes contra os direitos humanos 
praticados entre 1º de março de 1960 e 19 de maio de 
1994. Sendo que a presidência da CRV foi destinada 
ao arcebispo Desmond Tutu foi destinada a promover 
a integração racial na África do Sul.

O Prof. Renato Janine Ribeiro, em setembro últi-
mo, no jornal Valor Econômico, no artigo “Três Saídas 
para a Crise Política”, ao mencionar uma das possíveis 
saídas para a atual crise política brasileira, utilizou o 
exemplo exitoso da experiência sul-africana coman-
dada por Mandela e Tutu:

A África do Sul teve um dos poucos estadistas 
do século XX, Nelson Mandela. (...) foi estadista por-
que entendeu duas coisas. A primeira é que seu país 
viveu um trauma tão horrível como o nazismo, e não 
dava para varrê-lo para baixo do tapete (como nós, 
que vivemos trauma menor sob a ditadura, fizemos). 
A segunda é que não se podia fazer um Nuremberg 
e julgar a sociedade branca. Com isso, apenas se 
conseguiria a fuga dos brancos — como aconteceu 
na Argélia, em 1962, quebrando o país para sempre. 
Não dava para se repetir a Argentina, julgando-se os 
grandes criminosos.

Abriu-se uma alternativa, a Comissão para a 
Verdade e a Reconciliação presidida pelo arcebispo 

Desmond Tutu, tendo como foco a conquista da memó-
ria sobre as violências do apartheid, mas também as 
da militância negra. (...) Todo criminoso poderia depor 
na comissão. Quem abrisse o jogo inteiro seria anis-
tiado. Quem não o fizesse seria processado por seus 
crimes. É diferente da delação premiada, porque é um 
procedimento aberto, público, cuja finalidade não é a 
punição, mas um ajuste de contas com a memória dos 
traumas passados.

O que isso nos ensina? Talvez o Brasil possa fa-
zer, finalmente, sua lavagem de roupa suja. Devemos 
isso há séculos. A apropriação privada da coisa pú-
blica tem 500 anos. A Nova República, em 1985, não 
fez uma devassa. Não teria crimes tão cruéis a apurar 
quanto no Cone Sul, mas teria casos de corrupção nas 
obras públicas. O que vivemos hoje de corrupção, sem 
obras faraônicas nem grandes privatizações, pode ser 
comparativamente pequeno. Mas não importa: talvez 
fosse o caso de converter essas CPIs numa grande 
cena de limpeza, promovida por uma comissão criada 
em lei mas sem membros políticos, num psicodrama 
da nacionalidade, num espetáculo que fosse além da 
catarse. (grifos meus)

A consolidação da democracia na África do Sul 
é uma exemplo que deve ser saudado por todos os 
defesores da democracia. Esse exito só foi possível 
graças a postura de estadista de dois personagens que 
marcaram a história do século XX: Nelson Mandela e 
o Bispo Desmond Mpilo Tutu.

III – Voto

Em vista do exposto, opino pela aprovaçao do 
Requerimento nº 115, de 2006, de autoria do Senador 
Paulo Paim, solicitando que esse voto seja encaminha-
do ao Bispo Desmond Mpilo Tutu.

Sala da Comissão, 12 de julho de 2006. – Edu-
ardo Azeredo, Presidente em Exercício – Sérgio 
Zambiazi – Eduardo Suplicy –  Marco Maciel – Ar-
thur Virgílio, Relator Ad Hoc – Flexa Ribeiro – Rodol-
pho Tourinho – Roberto Saturnino – Romeu Tuma 
– Marcelo Crivella.

PARECER Nº 993, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 68, de 2005 (nº 
1.906/2003, na Casa de origem, que Institui 
o Dia da Amazônia.

Relator: Senador Geraldo Mesquita Júnior

I – Relatório

Chega a esta Comissão de Educação, para exa-
me, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 68, de 2005 
(PL n0 1.906, de 2003, na origem), que institui o “Dia da 
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Amazônia”, a ser comemorado anualmente, em todo 
o territério nacional, no dia 5 de setembro.

De autoria do nobre Deputado Humberto Michiles, 
a proposição tramitou nas Comissões de Educação e 
Cultura e de Constituição e Justiça e de Cidadania da 
Câmara dos Deputados, nas quais foi aprovada por 
unanimidade.

Segundo o autor da proposta, a escolha do dia 
5 de setembro é uma homenagem à data em que foi 
criada, por D. Pedro II, a Província do Amazonas.

Distribuída com exclusividade a esta Comissão 
de Educação, a ela compete apreciar o mérito e os 
aspectos constitucionais da matéria.

Não foram oferecidas emendas ao PLC nº 68, 
de 2005.

II – Análise

O projeto de lei em exame, ao propor uma data 
a ser comemorada, em todo o País, como o Dia da 
Amazônia, objetiva conscientizar a população sobre a 
importância dos recursos bióticos e abióticos da região 
e a urgência na conservação e no uso racional desse 
patrimônio – tanto do ponto de vista quantitativo como 
qualitativo –, de forma a garantir sua plena utilização 
para as presentes e fhturas gerações.

Com esse propósito, o autor do projeto justifica 
que (...) os atributos fisiográficos, ecológicos e cultu-
rais da Amazônia fazem-na uma região singular pela 
diversidade biológica e etnológica, dimensões essas 
que conferem um delicado e frágil equilíbrio ecológi-
co em toda a região. Argumenta, portanto, que o dia 
da Amazônia instituído por esta proposição cria para 
todos os brasileiros a oportunidade de refletir sobre 
todos esses aspectos e peculiaridades.

Desse modo, ao adotar medida que contribui para 
a conscientização e a educação ambiental, o projeto 

vem ao encontro de mandamento expresso pelo inciso 
VI, § 1º, art. 225 da Constituição Federal, verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio am-
biente ecologicamente equilibrado, bem comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse 
direito, incumbe ao poder público:

 ..............................................................
VI – promover a educação ambiental 

em todos os níveis de ensino e a conscien-
tização pública para a preservação do meio 
ambiente; (Grifo nosso.)

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

Ademais, ressalte-se que o legislador constitu-
cional, sabiamente, reconheceu a Floresta Amazôni-
ca brasileira como patrimônio nacional, determinando 
que sua utilização deverá assegurar a preservação do 
meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais (art. 225, § 4º).

Ainda quanto aos aspectos sobre os quais deve 
esta Comissão se manifestar, o projeto em exame 
obedece aos preceitos constitucionais com respeito 
à competência legislativa da União, às atribuições 
do Congresso Nacional e à legitimidade da iniciativa 
parlamentar.

III – Voto

Tendo em vista que a matéria preenche os requi-
sitos de constitucionalidade e juridicidade, além do seu 
inequívoco mérito, votamos pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara nº 68, de 2005.

Sala da Comissão, 11 de julho de 2006. – Geral-
do Mesquita Júnior.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

CAPÍTULO VI 
Do Meio Ambiente

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao Poder Público:
....................................................................................

VI – promover a educação ambiental em todos 
os níveis de ensino e a conscientização pública para 
a preservação do meio ambiente;
....................................................................................

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlân-
tica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a 
Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utiliza-
ção far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 
quanto ao uso dos recursos naturais.
....................................................................................  

PARECER Nº 994, DE 2006

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 19, de 
2006 – Complementar, de autoria do Sena-
dor Marco Maciel, que estabelece requisitos 
e critérios diferenciados para concessão 
de aposentadoria aos beneficiários do re-
gime geral de previdência social, portado-
res da deficiência física conhecida como 
“Síndrome da Talidomida” e dá outras pro-
vidências.

Relatora: Senadora Lúcia Vânia
Relator Ad Hoc: Senador Geraldo Mesquita 

Júnior

I – Relatório

Em análise, nesta Comissão, o Projeto de Lei 
nº 19, de 2006 – Complementar acima ementado, de 
autoria do nobre Senador Marco Maciel.

Vazado em dois artigos, o Projeto cuida de esta-
belecer critérios diferenciados de concessão de apo-
sentadoria para segurados do Instituto Nacional da 
Previdência Social (INSS) que sejam portadores da 

deficiência física conhecida como “Síndrome da Tali-
domida”.

Justificando a iniciativa, afirma o autor que, ten-
do em vista a recente alteração do § 1º do art. 201 da 
Carta Magna, por meio da Emenda à Constituição nº 

47, de 2005, que passou a prever a possibilidade de 
concessão de aposentadoria especial, via lei comple-
mentar, para segurados portadores de deficiência fí-
sica, é o momento de estabelecer os critérios para a 
concessão dessa modalidade de aposentadoria aos 
portadores da Síndrome da Talidomida.

Ao projeto, não foram apresentadas emendas 
até o momento.

II – Análise

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 
100, I do Regimento Interno do Senado Federal, ma-
nifestar-se sobre a constitucionalidade, juridicidade, 
regimentalidade, técnica legislativa e mérito do projeto 
de lei referenciado.

No aspecto formal, a iniciativa satisfaz o prescri-
to nos arts. 22, XXIII, 61 e 201, § 1º da Constituição 
Federal e não contraria Princípio Geral de Direito, não 
padecendo, portanto, de qualquer vício de constitucio-
nalidade, nem de juridicidade.

No mérito, a iniciativa é bem-vinda e pertinente, 
na medida em que reconhece a necessidade de tra-
tamento diferenciado àqueles que têm necessidades 
especiais.

A Talidomida, como se sabe, é um medicamento 
que foi desenvolvido na Alemanha, em 1954, sendo 
utilizado inicialmente como sedativo. Contudo, se uti-
lizado durante a gravidez, o medicamento ultrapassa 
a barreira placentária causando a focomelia, que é 
uma síndrome caracterizada pela aproximação ou 
encurtamento dos membros junto ao tronco do feto 
— tornando-os semelhantes aos de uma foca. Pode 
também provocar graves defeitos visuais e auditivos, 
na coluna vertebral e, em casos mais raros, no tubo 
digestivo, bem como problemas cardíacos.

A ingestão de um único comprimido, nos três pri-
meiros meses de gestação, é o bastante para acarretar 
a focomelia. Esse efeito foi descoberto em 1961 e pro-
vocou a retirada imediata do medicamento do mercado 
mundial. No entanto, em 1965, foi descoberto o seu 
efeito benéfico no tratamento de estados reacionais 
em hanseníase, o que gerou a sua reintrodução no 
mercado brasileiro com essa finalidade específica.

Desde então, tem-se descoberto inúmeras uti-
lizações da talidomida no tratamento da Aids, lupus, 
doenças crônico degenerativas, câncer e transplante 
de medula. Todavia, ainda não existem pesquisas que 
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estabeleçam, com certeza, qual o tempo de eliminação 
total do medicamento do organismo.

A Associação Brasileira dos Portadores da Síndro-
me da Talidomida (ABPST) recomenda que se aguarde, 
no mínimo, um ano após o fim de qualquer tratamento 
com a talidomida para que se possa pensar em uma 
gravidez segura e sem riscos para o feto.

Têm-se demonstrado que a prescrição de anti-
concepcionais às mulheres em idade fértil não é sufi-
ciente para prevenir a ocorrência de nascimentos de 
crianças com defeitos característicos da Síndrome da 
Talidomida, pois a droga inibe o efeito dos anticon-
cepcionais.

Hoje, sabe-se que o novo grande efeito colateral 
é a neuropatia periférica que os pacientes apresentam 
após o uso contínuo da talidomida, nas diversas utiliza-
ções. Tal efeito colateral causa dores insuportáveis, só 
aliviadas com aplicações moleculares, que têm custo 
elevado e que, até agora, não é fornecida aos pacien-
tes pelo Estado.

De todo o exposto, vemos a importância e perti-
nência da matéria, objeto do PLS nº 19, de 2006, bem 
como a sua atualidade.

Explicitamos, ainda, que o projeto não terá grande 
impacto nas contas da Previdência, vez que prevê o 
requisito de tempo de contribuição de vinte anos para 
a concessão desse benefício, abrindo mão somente 
do limite etário.

Finalmente, com o objetivo de atender ao disposto 
no § 5º do art. 195 da Constituição Federal que deter-
mina que nenhum benefício ou serviço da seguridade 
social poderá ser criado, majorado ou estendido sem 
a correspondente fonte de custeio total, estamos pro-
pondo, ao final, uma emenda que estabelece a fonte 
de custeio desse novo benefício e outra que cuida da 
cláusula de vigência da lei.

III – Voto

Pelas razões expostas, opinamos pela aprova-
ção do Projeto de Lei nº 19, de 2006, com as seguin-
tes emendas:

EMENDA Nº  1–CAS

Dê-se ao art. 2º do PLS nº 19, de 2006 – Com-
plementar a seguinte redação:

“Art. 2º As despesas decorrentes da con-
cessão da aposentadoria prevista nesta Lei 
correrão à conta das dotações próprias do 
orçamento da seguridade social.”

EMENDA Nº 2–CAS

Acrescente-se ao PLS nº 19, de 2006 – Comple-
mentar o seguinte art. 3º:

“Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, produzindo seus efeitos fi-
nanceiros a partir do primeiro dia do exercício 
subseqüente ao de sua pub1icação.”
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legis-

lar sobre:
....................................................................................

XXIII – seguridade social;
....................................................................................  

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que:

I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 
Armadas;

II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públi-

cos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneraçao;

b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; (Redacão dada pela Emenda Consti-
tucional nº 18, de 1998)

d) organização do Ministério Público e da De-
fensoria Pública da União, bem como normas gerais 
para a organização do Ministério Público e da Defen-
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública, observado o disposto no art. 
84, VI (Redacão dada pela Emenda Constitucional nº 

32, de 2001)
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurí-

dico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência para a reserva 
incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de 
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleito-
rado nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta-
dos, com não menos de três décimos por cento dos 
eleitores de cada um deles.
....................................................................................  

Art. 195. A seguridade social será financiada por 
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 
da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios, e das seguintes contribuições sociais:
....................................................................................

§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade 
social poderá ser criado, majorado ou estendido sem 
a correspondente fonte de custeio total.
....................................................................................

Art. 201. A previdência social será organizada sob 
a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 
filiação obrigatória, observados critérios que preser-
vem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos 
termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 20,  de 1998)

§ 1º É vedada a adoção de requisitos e crité-
rios diferenciados para a concessão de aposentado-
ria aos beneficiários do regime geral de previdência 
social, ressalvados os casos de atividades exercidas 
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou 
a integridade física e quando se tratar de segurados 
podadores de deficiência, nos termos definidos em lei 
complementar. (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 47, de 2005)
....................................................................................

PARECER Nº 995, DE 2006

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 145, de 
2006 – Complementar, de autoria da Sena-
dora Roseana Sarney, que dispõe sobre res-
trições à despedida arbitrária ou sem justa 
causa do empregado portador da Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), do 
Vírus HCV (Hepatite C) e de doença grave e 
contagiosa, e dá outras providências.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Em análise, nesta Comissão, o Projeto de Lei do 
Senado nº 145, de 2006 – Complementar, de autoria da 
Senadora Roseana Sarney, que visa garantir o salário 
e obstar a dispensa sem justa causa, até a concessão 
definitiva de benefício previdenciário, dos empregados 
portadores da Síndrome da Imunodeficiência Adqui-
rida, da Hepatite C e de outras doenças contagiosas 
de natureza grave.

A proposição estabelece critérios de indenização 
em caso de descumprimento da lei e determina que 
o pedido de demissão de empregados protegidos so-
mente será válido com a interveniência do respectivo 
sindicato e do Ministério Público.
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A justificação destaca a necessidade da edição 
da lei complementar referida no art. 7º, inciso I, da 
Constituição Federal.

O projeto foi lido em Plenário, em 18 de maio de 
2006, e remetido incontinênti a esta Comissão de As-
suntos Sociais. Não foram apresentadas emendas.

II – Análise

O objetivo primordial do projeto é o de evitar que, 
por conta de critérios injustos e discriminatórios, os 
portadores de doenças eventualmente incapacitan-
tes venham a ser dispensados de seus empregos e, 
assim, lançados, com seus familiares, à própria sorte, 
em momento de profunda aflição pessoal.

O aparecimento da Aids, no início dos anos 80 
do século passado, trouxe de volta ao horizonte social 
mundial o espectro da rejeição aos portadores de uma 
doença. Repetindo o estigma social da hanseníase nos 
séculos passados, os portadores do HIV se vêem, mui-
tas vezes, vítimas da mais odiosa discriminação.

A passagem dos anos e os avanços no conhe-
cimento científico da moléstia e nas mentalidades re-
duziram, em certa medida, a ocorrência das discrimi-
nações mais flagrantes. Entretanto, a estigmatização 
ainda persiste, rondando os soropositivos e doentes 
de Aids.

Talvez a mais marcante e derrisória perseguição 
aconteça no ambiente de trabalho. O atingido, além de 
sua desqualificação como ser humano e como profis-
sional, se vê destituído do meio de sustento, no mo-
mento em que mais seria necessário algum suporte 
financeiro.

Essa mesma discriminação é sentida, ainda que 
de forma menos intensa, pelos portadores do vírus HCV. 
Este vírus, isolado apenas em 1989, pode provocar, 
a longo prazo, severos danos ao fígado, ocasionando 
cirrose e câncer.

O sistema jurídico brasileiro não admite, em ne-
nhuma esfera da atividade humana, a discriminação 
do ser humano com base em atributos inatos ou adqui-
ridos. Tanto a Aids quanto a Hepatite C são doenças 
graves, mas não transmissíveis por meio do contato 
social. Os avanços havidos nos últimos anos conse-
guiram retardar a progressão da doença, ensejando 
aos portadores se manterem produtivos por largo pe-
ríodo de tempo.

A discriminação, portanto, é inadmissível. Destar-
te, meritória a iniciativa de conferir proteção especial aos 
soropositivos, portadores do HCV e de outras doenças 
contagiosas, de forma a garantir que mantenham as 
fontes de renda necessárias à sua manutenção física, 
à de seus familiares e às despesas de tratamento, até 

que, eventualmente, seja necessária a concessão de 
benefício previdenciário.

O projeto pode ser aprimorado, porquanto possui 
alguns pontos não plenamente resolvidos, capazes de 
gerar dificuldades de aplicação e, em decorrência, in-
centivar a propositura de ações judiciais, retardando 
a obtenção dos direitos pelos titulares.

O primeiro ponto complexo é a extensão da pro-
teção, indistintamente, a todos os portadores do vírus 
HCV. Ao contrário da hepatite A, a evolução da hepa-
tite C caracteriza-se pela sua lenta progressão e pela 
ausência, em geral, de sintomas no curto prazo.

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
indicam que, do total de infectados, cerca de 80% 
desenvolvem infecção crônica. Destes, entre 10% e 
20% desenvolvem cirrose, entre 20 e 30 anos após a 
infecção. Entre 1% e 5% dos cronicamente infectados 
apresentam carcinoma hepatocelular. Ademais, em-
bora a OMS calcule que 3% da população mundial 
esteja infectada, no Brasil, esta percentagem é sig-
nificativamente menor, sendo, aproximadamente, de 
1,2% da população.

Além disso, não se pode olvidar a existência de 
tratamento para a hepatite C. Este tratamento, à base 
de interferon e ribavirina, alcança sucesso entre 30% 
e 50% das vezes.

Não se trata, é claro, de menosprezar os efeitos 
devastadores da moléstia sobre aqueles que por ela 
são afetados. A questão é, exatamente, estabelecer 
um critério objetivamente justo de proteção. Para tanto, 
devemos levar em conta os dados acima expostos.

A concessão ampla de estabilidade a todos os 
portadores do vírus HCV, acreditamos, seria excessi-
va, uma vez que contemplaria pessoas que, mesmo 
cronicamente infectadas, não desenvolveram qualquer 
sintoma, nem os desenvolverão no curto prazo.

Dessa forma, mais adequada seria a concessão 
da garantia unicamente àqueles que já apresentem os 
efeitos da doença.

Outro tópico a ser alterado é a definição do rol de 
outras doenças infecciosas que ensejariam a proteção 
da lei. A Organização Mundial de Saúde não classifica 
as doenças infecciosas por ordem de gravidade, obs-
tando a adoção do critério utilizado no projeto.

Mais adequada nos parece a adoção de critério 
semelhante ao utilizado no inciso II do art. 26 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991, que afasta a necessida-
de de carência em caso de doença constante na lista 
elaborada pelos Ministérios competentes, obedecidos 
os critérios ali estabelecidos.

Tal solução atenderia os objetivos da lei, garan-
tindo aos empregadores e ao Estado maior segurança 
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jurídica e flexibilidade na definição das moléstias que 

necessitam da proteção pretendida.

III – Voto

Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do 

Projeto de Lei do Senado nº 145, de 2006 – Comple-

mentar, com a seguinte emenda:

EMENDA Nº 1–CAS

Dê-se ao art. 1º do Projeto a seguinte redação:

Art. 1º É assegurado o salário e vedada 

a despedida arbitrária ou sem justa causa do 

empregado:

I – portador da Síndrome da Imunode-
ficiência Adquirida (AIDS), provocada pelo 
Vírus HIV;

II – acometido de carcinoma hepatoce-
lular, de cirrose ou de hepatopatia grave, pro-
vocados pelo Vírus HCV;

III – acometido de doença grave e con-
tagiosa, especificada em rol elaborado con-
juntamente pelos Ministérios da Saúde, do 
Trabalho e Emprego, e da Previdência Social, 
a cada três anos, de acordo com os critérios 
de estigma, deformação, mutilação, deficiên-
cia física, mental ou sensorial, ou outro fator 
que lhe confira especificidade e gravidade que 
mereçam tratamento particularizado.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Regulamento 
Normas de hierarquia inferior

Dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social e dá outras provi-
dências.

....................................................................................
Art. 26. Independe de concessão das seguintes 

prestações:
....................................................................................

II – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez 
nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa 
e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos 
casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral 
de Previdência Social, for acometido de alguma das 
doenças e afecções especificadas em lista elaborada 
pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previ-
dência Social a cada três anos, de acordo com os cri-
térios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, 
ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade 
que mereçam tratamento particularizado;
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF) 
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publi-
cação.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Of. nº CE/95/2006

Brasília, 11 de julho de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, em reunião realizada nesta data, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 88, de 
2006, de autoria de Sua Excelência o Senhor Sena-
dor Valdir Raupp que, “altera o § 4º do art. 7º da Lei 
nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que instituiu o 
Programa Universidade para Todos (PROUNI), para 
dispor sobre a desvinculação dos cursos com desem-
penho insuficiente no Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (SINAES)”.

Atenciosamente, – Senador Wellington Salgado 
de Oliveira, Presidente da Comissão de Educação.

Of. nº CE/96/2006

Brasília, 11 de julho de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, em reunião realizada nesta data, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 6, de 
2006, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Cristovam Buarque que, “altera a redação do inciso II 
do art. 4º, e do inciso VI, do art. 10, da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, para assegurar o acesso de 
todos os interessados ao ensino médio público”.

Atenciosamente, – Senador Wellington Salgado 
de Oliveira, Presidente da Comissão de Educação.

Of. nº 236/2006/CAE

Brasília, 4 de julho de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada 
no dia 4 de julho do corrente, o Projeto de Lei do Se-
nado nº 320, de 2004, que “dá nova redação ao art. 
12 da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que 
dispõe sobre a incidência do imposto de renda sobre 
os rendimentos recebidos acumuladamente”, com a 
Emenda nº 1-CAE.

Respeitosamente, – Senador Luiz Otávio, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF) 
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publica-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF) 
– Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composi-
ção da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado 
nºs 320, de 2004; 6 e 88, de 2006, sejam apreciados 
pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF) 
– Com referência ao Parecer nº 992, de 2006, da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
sobre o Requerimento nº 115, de 2006, a Presidência 
informa que a matéria figurará na Ordem do Dia da 
próxima sessão deliberativa ordinária, nos termos do 
art. 222, § 2º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF) 
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 993, de 2006, 
da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 68, de 2005 (nº 1.906/2003, na Casa de 
origem), que institui o Dia da Amazônia.
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A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 994 e 
995, de 2006, da Comissão de Assuntos Sociais, so-
bre as seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 19, de 2006-Com-
plementar, de autoria do Senador Marco Ma-
ciel, que estabelece requisitos e critérios dife-
renciados para a concessão de aposentadoria 
aos beneficiários do regime geral de previdência 
social, portadores da deficiência física conheci-
da como “Síndrome da Talidomida” e dá outras 
providências; e

– Projeto de Lei do Senado nº 145, de 2006-Comple-
mentar, de autoria da Senadora Roseana Sarney, 
que dispõe sobre restrições à despedida arbitrária 
ou sem justa causa do empregado portador da 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), 
do Vírus HCV (Hepatite C) e de doença grave e 
contagiosa, e dá outras providências.

As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF) 
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das 
seguintes matérias:

– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.493, de 2004 
(nº 1.220/2004, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à FM São 
Bento de Amontada Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Pindoretama, Estado do Ceará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 195, de 2006 
(nº 2.035/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária, Cultural e Educativa de Radiodifusão de 
Itumirim/MG – Acreditar a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itumirim, 
Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 220, de 2006 
(nº 1.948/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural 
Comunitária de José Bonifácio a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de José 
Bonifácio, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 235, de 2006 
(nº 1.646/2005, na Câmara dos Deputados), 

que aprova o ato que autoriza a Associação de 
Comunicação Comunitária Educativa Cultural 
Salzanense a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Liberato Salzano, Es-
tado do Rio Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 237, de 2006 
(nº 1.812/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comuni-
tária José Joaquim da Silva de Vila Nova – Qui-
xeré – Ceará a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Quixeré, Estado do 
Ceará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 242, de 2006 
(nº 2.000/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Movi-
mento Joni Braga Educação Arte & Cultura Rá-
dio Nova Bofete – RNB – FM a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Bofete, 
Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 243, de 2006 
(nº 2.003/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comuni-
tária Areia Branca – Acab a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ibicuitinga, 
Estado do Ceará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 246, de 2006 
(nº 2.019/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comuni-
tária de Desenvolvimento Cultural e Artístico do 
Bairro da Capela a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Vinhedo, Estado 
de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 258, de 2006 
(nº 2.077/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária de Granja a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Granja, Estado 
do Ceará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 260, de 2006 
(nº 2.079/2005, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fun-
dação Educativa Mestre Álvaro para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Viana, Estado do Es-
pírito Santo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 269, de 2006 
(nº 2.034/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária de Comunicação e Cultura Serra Caiada 
a executar serviço de radiodifusão comunitária 
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na cidade de Presidente Juscelino, atual Serra 
Caiada, Estado do Rio Grande do Norte;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 281, de 2006 
(nº 2.002/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação de Co-
municação e Ação Social Comunitária de Baixo 
Guandu a executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Baixo Guandu, Estado 
do Espírito Santo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 283, de 2006 
(nº 2.016/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorga-
da à Televisão Verdes Mares Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Recife, Estado de Per-
nambuco;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 287, de 2006 
(nº 2.107/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária Portal do Paraná a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Nova Lon-
drina, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 293, de 2006 
(nº 2.130/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comuni-
tária de Comunicação e Cultura de Florestópolis 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Florestópolis, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 295, de 2006 
(nº 2.106/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Rede Bra-
sileira de Rádio e Televisão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na 
cidade de Jataí, Estado de Goiás;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 296, de 2006 
(nº 1.925/2005, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária e Solidária de Comunicação Social 
Sepé Tiaraju a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Sepé, Estado do Rio 
Grande do Sul; e

– Projeto de Decreto Legislativo nº 297, de 2006 
(nº 1.985/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação dos Mo-
radores do Loteamento Bonanza II a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Moreno, Estado de Pernambuco.

Tendo sido aprovadas terminativamente pela Co-
missão de Educação, as matérias vão à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº  847, DE 2006

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no art. 99, inciso I, do Regi-

mento Interno do Senado Federal a audiência da Co-
missão de Assuntos Econômicos sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 80, de 2003 que “altera o art 20 da 
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe 
sobre o benefício de prestação continuada da Assis-
tência Social aos idosos e aos portadores de deficiên-
cia carentes”, para que sejam examinados aspectos 
financeiros decorrentes da conversão em norma legal 
da referida proposição.

Sala das Sessões, de julho de 2006. – Sibá Ma-
chado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF) 
– 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.

Há oradores inscritos na sessão não-deliberativa 
de hoje, 20 de julho de 2006.

O primeiro inscrito é o ilustre Senador Heráclito 
Fortes, que muito bem representa o Partido da Fren-
te Liberal.

Por sinal, cumprimento o Senador Heráclito For-
tes pela inauguração do comitê de Geraldo Alckmin 
em Brasília, com a benção do candidato do PFL e do 
PSDB.

Parabéns pelo trabalho efetivo e por V. Exª ser um 
dos coordenadores da campanha de Geraldo Alckmin 
à Presidência da República.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, agradeço a V. Exª as palavras dirigidas 
ao Partido e à nossa coligação e registro com muita 
alegria a instalação do comitê, ontem, em Brasília, 
marcando uma nova fase na campanha eleitoral que 
se aproxima.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, lamenta-
velmente, estamos com o plenário esvaziado pelas 
movimentações eleitorais, mas eu não poderia deixar 
de usar esta tribuna para fazer um registro de solida-
riedade ao Tribunal Eleitoral do Brasil.

Faço isso não na condição de candidato, uma 
vez que meu mandato vai até 2010, mas como quem 
vem acompanhando as ações daquele colegiado no 
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sentido de não só fiscalizar como também coibir abu-
sos cometidos pelos Partidos com registro e, por con-
seguinte, com condições de disputar eleições no pró-
ximo pleito.

Presidente Paulo Octávio, é inaceitável a manei-
ra como o Presidente do Partido dos Trabalhadores, 
Sr. Berzoini, agride o Superior Tribunal Eleitoral e, por 
conseqüência, seu Ministro Marco Aurélio. É evidente 
que o PT não fica satisfeito ao ver decisões tomadas 
que coíbem o uso da máquina pública a serviço de 
candidaturas.

Está correto o TSE em proibir o Partido dos Tra-
balhadores de distribuir nas escolas públicas cartilha 
com propaganda do Fome Zero na capa, usando a lo-
gomarca do Governo. A utilização de atos governamen-
tais para fazer propaganda política nas escolas merece 
exatamente do Tribunal uma ação dessa natureza.

Ocorre que o Partido dos Trabalhadores, acos-
tumado a conviver com atitudes pouco republicanas 
sem ser contestado em seus atos, estranha que um 
Tribunal, que se destina a regular o processo eleitoral 
brasileiro, tome providências no sentido de coibir abu-
sos dessa natureza.

Como se não bastasse, está aí uma prova cabal 
e clara dos gastos feitos pelo Partido dos Trabalhado-
res com publicidade nesse primeiro semestre, baten-
do todos os recordes e contrariando tudo aquilo que 
pregou ao longo do tempo. Evidentemente que, mui-
tas vezes, usando a propaganda enganosa, como no 
caso da propaganda da auto-suficiência de petróleo no 
Brasil. Na verdade, os números mostram que, ao lon-
go dos últimos anos, a Petrobras avançou, mas ainda 
não conseguiu essa auto-suficiência, uma vez que tem 
sido obrigada a fazer importações todo ano.

Anunciar fatos que não são verdadeiros virou 
marca desse Partido. Quero, antes de mais nada, 
louvar, para que a Nação toda tome conhecimento, 
a presença de um Senador do PT no plenário. É um 
fato que merece um registro, e com a maior alegria, 
porque se trata de um Senador do Piauí, que em-
prestamos ao Acre temporariamente, o Senador Sibá 
Machado. S. Exª está com um semblante tenso, o que 
deve ser produto do resultado das últimas pesquisas. 
Mas é isso mesmo, Senador Sibá Machado. Sei que 
o coração de V. Exª lhe remetia, por coerência, estar 
nas praças públicas com a Senadora Heloísa Helena; 
mas o destino não permitiu e V. Exª tem uma ponta 
de alegria quando vê sua colega de militância, que foi 
expulsa do Partido, subir de maneira tão efetiva nas 
pesquisas nacionais.

Mas o Sr. Mantega, Ministro da Fazenda, anun-
cia um fato inédito com relação às reservas de dólar, 
anunciando que essas reservas superam a dívida ex-

terna brasileira. É bom lembrar ao Ministro que esse 
fato ocorreu em 1998 e os dados que são fornecidos 
pelo Tesouro Nacional mostram exatamente isso. Afir-
mativas dessa natureza, partindo de quem conduz a 
economia brasileira, só ajudam a desacreditar as suas 
afirmativas como também o Governo que serve.

Outro fato que merece registro – tenho certeza 
de que para isso terei o apoio e a solidariedade do 
Senador Sibá Machado – é a decisão do Presidente 
Lula de vetar o FGTS das domésticas. Não é a pri-
meira vez que, neste Governo, Sua Excelência fica 
contra o trabalhador brasileiro; e é natural, porque é 
coerente. Desde o dia, Senador Paulo Octávio, em que 
Sua Excelência, em agosto de 2002, reuniu-se com os 
banqueiros brasileiros e internacionais, partindo dali a 
elaboração da Carta aos Brasileiros, Sua Excelência 
tem honrado todos os compromissos assumidos com 
o sistema bancário brasileiro e com os banqueiros 
internacionais. É uma categoria que vem ganhando 
dinheiro como nunca neste País.

Mas eu gostaria de fazer outro registro: a Justi-
ça decidiu hoje não considerar uma ação promovida 
contra o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
O Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo inocentaram o ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso de queixa-crime proposta pelo PT. 
O ex-Presidente, portanto, não será processado pela 
afirmação a ele atribuída de que “A ética do PT é rou-
bar”. Essa entrevista, que foi publicada na Revista IstoÉ, 
no dia 8 de fevereiro deste ano, motivou uma ação de 
queixa-crime por parte do Partido dos Trabalhadores. 
O Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo entenderam que não houve dolo e re-
jeitaram a ação por falta de justa causa.

O Promotor de Justiça da capital Paulo D’Amico 
Júnior posicionou-se pela rejeição da queixa-crime, 
alegando a inexistência de dolo nas afirmações do 
ex-Presidente. Na interpretação do Promotor, durante 
a entrevista concedida à revista, a palavra roubar não 
foi usada pelo ex-Presidente no sentido de subtrair 
coisa alheia, mas, sim, de que houve envolvimento 
do PT com a prática de atos censuráveis, sob o ponto 
de vista político, na administração da coisa pública. O 
texto emitido pelo Ministério Público destaca o fato de 
que não são poucas as notícias que dão conta das 
reprováveis condutas relacionadas a integrantes do 
PT. O trecho trata a entrevista de Fernando Henrique 
à revista IstoÉ como mera narrativa de fatos sobeja-
mente explorados em noticiários e destaca o fato de o 
PT não se ter manifestado através de ações de quei-
xa-crime contra esses veículos.

É este exatamente o ponto da questão, Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs Senadores: por que o PT não se 
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voltou contra o Procurador da República que, em seu 
parecer sobre a CPI dos Correios, não só disse que o 
Partido dos Trabalhadores formou uma quadrilha para 
dilapidar os recursos públicos como o incluiu entre 40 
maiores responsáveis? Se nada disso houvesse, por 
que o próprio Partido, em determinado momento, tomou 
a iniciativa de afastar alguns de seus companheiros?

No bojo de Parlamentar punido que não está en-
volvido diretamente com a malversação de recursos, 
mas, sim, com mau comportamento, temos a depu-
tada bailarina Ângela Guadagnin. Fora essa, todos os 
outros Parlamentares envolvidos e agora perdoados 
e absolvidos pelo PT disputam eleição nos Estados, 
mas estão entrando em conflito com os candidatos 
majoritários, que se negam a tê-los como companhia 
nos palanques.

Finalizo dizendo que o documento expedido pela 
1ª Vara Criminal do Foro Regional IV da Lapa do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, assinado pelo Juiz 
de Direito Marco Antonio de Lorenzi, rejeita a queixa-
crime impetrada pelo Partido dos Trabalhadores.

O fundamento é o mesmo da manifestação do Mi-
nistério Público, ou seja, a expressão “roubar” foi usada 
em sentido genérico, aludindo a fatos exaustivamente 
apontados pelos meios de comunicação.

O Partido dos Trabalhadores, que se jactava de 
ser o monopolista da virtude e da seriedade neste Brasil 
e que era invejado inclusive por mim – confesso, Se-
nador Paulo Octávio, que tinha inveja de ver o Partido 
dos Trabalhadores na posição de palmatória do mun-
do a acusar pessoas, a difamar conceitos, a destruir 
reputações –, de repente caiu na vala comum e está 
comprovando, escândalo após escândalo, a verdade 
de um ditado que meu velho avô usava no Piauí: “A 
ocasião é que faz o ladrão”. À primeira oportunidade, 
esse Partido começou a mostrar que aquilo pregado 
em praça pública não era exatamente o que se dese-
java praticar no exercício supremo da Presidência da 
República.

Veja, Sr. Presidente, meu caro Senador Sibá Ma-
chado, a contradição do Partido dos Trabalhadores: a 
última pessoa expulsa do Partido dos Trabalhadores 
por questões éticas, por divergir do que o Partido vinha 
aplicando no poder e não por malversação de recur-
sos, foi a Senadora Heloísa Helena, que hoje disputa, 
num partido criado após a crise, a vaga de Presidente 
da República, tendo atingido dez pontos nas pesqui-
sas nacionais.

De lá para cá, nesses escândalos todos, ninguém 
foi colocado para ser julgado no famoso Conselho de 
Ética do PT, outrora conhecido como tribunal de Nu-
remberg dos tempos atuais.

É lamentável que fatos dessa natureza ocorram 
neste País hoje. De qualquer maneira, faço o registro 
dessa decisão da Justiça que, pelos menos em São 
Paulo, absolve o Presidente Fernando Henrique Car-
doso nessa ação.

Encerro minhas palavras dizendo que a campanha 
que agora começa a tomar corpo, tomar rumo, tomar 
rota dá sinais de que o Brasil quer mudar. A perspectiva 
de segundo turno, Senador Paulo Octávio, mostra que 
o brasileiro quer se livrar, de uma vez por todas, de um 
Partido que se elegeu com uma carta de compromisso, 
mas que a vem traindo item por item, traindo também 
a confiança e a expectativa do povo brasileiro, respei-
tando apenas os compromissos prioritários assumidos 
com o mundo financeiro internacional.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Heráclito For-
tes, o Sr. Paulo Octávio, 3º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Sibá Machado.

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 
– AC) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Octávio 
do PFL do Distrito Federal.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, nobre Senador Sibá Machado, Senador 
Heráclito Fortes, a quem cumprimento pelo brilhante 
pronunciamento que acaba de proferir nesta Casa, 
Srªs. e Srs. Senadores, brasileiros, crescimento auto-
sustentável, competitividade, globalização e progresso 
são quesitos econômico-sociais de suma importância 
para o desenvolvimento dos povos. Implicam eles so-
berania, isto é, a capacidade do Estado e, por conse-
guinte, da nação que abriga, de autogerir-se de fato e 
com independência no cenário mundial.

Por ela, pela soberania, os povos têm travado 
as mais duras guerras desde priscas eras, desde a 
Antigüidade. Em nome dela – necessariamente pre-
cedida da geração de empregos ao contento social, 
do acúmulo de divisas, da propulsão econômica –, os 
governos das mais diferentes etnias e regimes traçam 
projetos, planos, criam leis e políticas públicas sob di-
versificados enfoques.

Pois bem, a atividade turística despontou na se-
gunda metade do século XX como o grande filão do 
desenvolvimento da economia mundial e como instru-
mento fundamental para a conquista dessa sempre 
sonhada e almejada soberania.

Em relação à atividade turística, fomos pioneiros 
nesta Casa ao criarmos e presidirmos, pela primeira 
vez, a Subcomissão de Turismo no âmbito da Comis-
são de Assuntos Econômicos, momento rico de 2003 
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a 2005, quando, ao lado de outros doze valorosos 
Senadores, conseguimos discutir em profundidade o 
turismo no Senado Federal.

As receitas do turismo internacional na década 
de 60 giravam em torno de 10 milhões de dólares, pas-
sando pela barreira dos cinqüenta milhões de dólares 
na década de 70, dos trezentos milhões na década 
de 80, ultrapassando, na década de 90, um bilhão de 
dólares. Hoje, o turismo representa cerca de 8% das 
exportações mundiais e 180 milhões de empregos em 
todo o mundo. 

O Brasil, por todas as razões que à farta conhe-
cemos, potencializa, senão o maior, um dos maiores 
mercados turísticos internacionais por sua extensão 
continental, riquezas e belezas naturais ímpares, di-
versidade de cultura, fauna e flora, clima ameno e tro-
pical, praias perenes – disponíveis em nossa extensa 
costa atlântica, especialmente no Norte e no Nordes-
te, nos doze meses do ano. Tudo isso acrescido da 
alegria, da malemolência, da hospitalidade do versátil 
povo brasileiro.

Todavia, a despeito de nossa notória vocação 
para o mercado turístico e dos esforços do governo 
brasileiro para o seu incremento – o Plano Nacional 
de Turismo, só para este ano, reserva investimentos 
de R$1,8 bilhão, tendo por meta aumentar o fluxo de 
estrangeiros em visita ao País de 4 milhões atuais para 
9 milhões em 2007.

O Brasil, lamentavelmente, amarga a estatística 
oficial de receber somente 0,3% dos turistas que tran-
sitam pelo mercado internacional. Em janeiro de 2005, 
os gastos de estrangeiros no País somaram US$341 
milhões contra mais de US$1 bilhão deixados, de per 
si, no mesmo período, entre vários países europeus, 
entre eles a França, a Itália e a Espanha. 

Senhores, o turismo brasileiro, a par de todo esse 
gigantesco potencial que temos, é o 34º no ranking 
mundial, desempenho pífio para um País com tantos 
atributos nesse segmento. 

Sr. Presidente, o turismo é riqueza, é empre-
go, é possibilidade certa de arrecadações de divisas 
para o País, é oportunidade de investimento estran-
geiro no Brasil. O turismo é progresso para a Nação. 
Entravado que está, por exemplo, pelas limitações da 
legislação nacional pertinente, que cria obstáculos à 
entrada de estrangeiros a passeio pelo nosso territó-
rio, notadamente em nome do princípio diplomático 
da reciprocidade.

Trago, portanto, ao crivo do Congresso Nacional, 
Projeto de Lei de minha autoria que delega poderes 
ao Ministro do Turismo para isentar a exigência de 
visto de entrada de turistas originários de países com 
os quais o Brasil tem interesse em manter grandes 

relações comerciais através do turismo, entre outras 
providências ali previstas.

A norma proposta penso ser adequada aos inte-
resses nacionais e com eles compatível. A exigência 
intolerante de vistos para turistas que ora impera na 
legislação pertinente cria empecilhos ao fluxo turístico, 
gerando, conforme dados estatísticos seguros, preju-
ízo à nossa balança comercial e ao próprio mercado 
internacional, que vislumbra em nosso País um produto 
da maior importância. 

Há, pois, que se facilitar todo e qualquer processo 
burocrático e até mesmo legal – sem prejuízo, é claro, 
da documentação pessoal básica de segurança a ser 
entregue às autoridades competentes brasileiras – que 
entrave o turismo estrangeiro em solo brasileiro. Ele, o 
turismo, sem dúvida, é uma fonte excepcional de cap-
tação de divisas. Trata-se de indústria não poluidora a 
carrear melhoria da qualidade de vida da população 
anfitriã, contribuindo, ademais, para o sensível aumento 
de investimentos estrangeiro no Brasil, prioritariamente 
no setor hoteleiro. Aumenta, ainda, a capacidade arre-
cadatória de nossas unidades federadas. 

Suponho, assim, que nada seja melhor para as 
nossas relações diplomáticas – burocracias sem fim 
– que os interesses nacionais. Creio que nada possa 
se sobrepor ao incentivo a um setor que nos traz chan-
ces de crescermos mais, de dobrar, inclusive, a sua 
participação no nosso Produto Interno Bruto, levando-
nos a caminhos de sermos, de fato, soberanos, frente 
a um progresso crescente, rumo a uma acalentada 
independência econômico-financeira. 

Soberania, Sr. Presidente Sibá Machado, pres-
supõe independência. Nenhuma nação de joelhos, 
necessitada de arrimo pecuniário, pode considerar-
se soberana. 

O projeto que apresento, Srªs e Srs. Senadores, 
ao atribuir ao Ministério do Turismo e do Esporte, no 
seu art. 3º, a faculdade de isentar visto de entrada tu-
rista de países prioritários ou de importância para o 
turismo nacional, está a viabilizar a correta gestão da 
política de captação de turismo, mediante a liberalida-
de que se quer implantar.

Mister também se faz considerar ultrapassado 
o espírito da legislação vigente, que, segundo a una-
nimidade doutrinária, entende ser o fluxo turístico 
– a sua promoção – não um dever do Estado, mas 
tão-somente um direito dele. Ou seja, não se trata de 
norma cogente aceitar o turista em solo brasileiro, ou 
propiciar a possibilidade de sua vinda ao País. Trata-
se, hoje, de dar a esse turista a discricionariedade do 
Estado de aceitá-lo ou não e, por conseqüência, de 
promovê-lo ou não.
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Desde quando os interesses nacionais e políti-
cas públicas que acresçam a arrecadação de divisas 
– devem ser uma mera questão de discricionariedade 
do Estado e não um severo dever que o assista?

A medida ínsita neste projeto que entrego ao 
Senado visa corrigir essa distorção, facultando que 
– postas de lado exigências burocrático-legais desca-
bidas – possa o Estado considerar um dever facilitar a 
atividade turística e o afluxo de estrangeiros ao País, 
desde que se ergam nesse processo interesses co-
merciais e diplomáticos superiores.

Afinal, Sr. Presidente, a prática do turismo pres-
supõe a existência das liberdades públicas essenciais, 
peculiarmente o direito de ir e vir. O Estado, exercen-
do sua atividade norteadora, é quem, enquanto vetor, 
deve ter parâmetros acima de tudo condizentes com 
o equilíbrio e a realidade globalizada e com a do seu 
próprio País, para limitar ou não as responsabilidades 
de acesso do turista estrangeiro ao seu território, as-
sim suprimindo ou preferencialmente promovendo o 
desenvolvimento do turismo. 

Dessarte, espero que o presente projeto obtenha 
o apoio dos meus Pares, numa demonstração incon-
teste da Câmara Alta de apreço ao País, de desejo de 
modernidade, de avanço do turismo brasileiro, segmen-
to este reconhecidamente capaz de colocar-nos em 
patamares desenvolvimentistas de fato superiores, à 
altura das imensas potencialidades de que dispomos 
nesse setor.

Antes de encerrar meu pronunciamento, gostaria 
de parabenizar o Senador Tasso Jereissati, presidente 
da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
pela Audiência Pública realizada essa semana, ocasião 
em que se debateu a política de isenção de visto de 
entrada para turistas estrangeiros de países conside-
rados prioritários para o turismo receptivo brasileiro.

É este o assunto que trago hoje a esta Casa, 
Senador Sibá Machado.

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 
– AC) – Senador Paulo Octávio, antes de V. Exª sair da 
tribuna, gostaria de lhe dizer também do meu apreço 
a esta matéria porque a considero um dos empreen-
dimentos de maior rapidez de interiorização ao País. 
Vivemos hoje uma dificuldade de interiorizar grandes 
investimentos. O turismo é uma das portas de entra-
da mais rápida.

Podemos trabalhar o turismo de diversas manei-
ras: turismo científico, religioso, cultural. Portanto, no 
Brasil, temos uma vastidão de oportunidades em todas 
as regiões do País, Estados, pequenas localidades. 
Acredito nessa possibilidade.

Este Senado votou projeto de lei, criando a pro-
fissão do turismólogo, o que, acredito, dá a esse pro-

fissional maior capacidade de atuação. Anteriormente, 
ele estava vinculado a outra linha de conhecimento. No 
caso, a Geografia trabalhava um pouco com isso.

Como V. Exª tem sentido nesta Casa, este projeto 
deve ser abraçado de imediato por todos nós.

Parabéns!
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Fico feliz 

com sua intervenção, Senador Sibá Machado.
Quero dizer da minha alegria em ver também, a 

cada dia que passa, em Brasília, o turismo cívico sendo 
despertado no povo brasileiro. Veja que nossas galerias 
estão, quase todo o tempo, ocupadas por brasileiros 
visitantes de outros Estados que vêm conhecer o fun-
cionamento desta Casa. Isso é muito importante para 
a auto-estima do Brasil.

Brasília é a capital do nosso País, construída 
com muito esforço por todo o povo brasileiro. É bom 
quando vemos o Congresso Nacional sendo visitado 
por jovens, por pessoas de todas as idades que aqui 
vêm conhecer os Senadores e Deputados e ver como 
funciona esta Casa do Legislativo brasileiro. Por isso 
é o turismo importante.

Particularmente quero incentivar e muito, em Bra-
sília, o turismo cívico, que é importante para a nossa 
nacionalidade.

Muito obrigado.

O Sr. Sibá Machado, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Oc-
távio, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF) 
– A Presidência designa Comissão Mista e fixa o ca-
lendário de tramitação da Medida Provisória nº 312, 
de 2006.

O Senhor Presidente da República adotou, em 
19 de julho de 2006, e publicou em 20 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 312, de 2006, que 
“Prorroga, para o trabalhador rural empregado, o pra-
zo previsto no art. 143 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991”.

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:

SENADORES

Titulares Suplentes

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)

Alvaro Dias (PSDB) Rodolpho Tourinho (PFL)
Juvêncio da Fonseca(PSDB) Demóstenes Torres (PFL)
Tasso Jereissati (PSDB) 3.vago
César Borges (PFL) 4.vago
Eduardo Azeredo (PSDB) 5.vago
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PMDB

Ney Suassuna José Maranhão 
Luiz Otávio Alberto Silva
Valdir Raupp Wellington Salgado de Oliveira

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

Ideli Salvatti (PT) 1.vago
Sibá Machado (PT) 2.vago
Antônio Carlos Valadares (PSB) 3.vago

PTB

Mozarildo Cavalcanti Sérgio Zambiasi

*PDT

Jefferson Péres 1.vago

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

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PT

Henrique Fontana Ângela Guadagnin
Fernando Ferro Anselmo

PMDB

Wilson Santiago Benjamin Maranhão
Mendes Ribeiro Filho Asdrúbal Bentes

PFL

Rodrigo Maia Luiz Carlos Santos
Kátia Abreu José Rocha

PSDB

Jutahy Junior Bismarck Maia

PP

Mário Negromonte Benedito de Lira

PTB

José Múcio Monteiro 1.Fleury

PL

Luciano Castro José Carlos Araújo

PSB

Alexandre Cardoso Dr. Ribamar Alves

PDT

Miro Teixeira Álvaro Dias

*PSC

Pastor Amarildo Zequinha Marinho

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

– Publicação no DO: 20-7-2006
– Designação da Comissão: 20-7-2006 (SF)
– Instalação da Comissão: 21-7-2006
– Emendas: até 26-7-2006 (7º dia da publica-

ção)
– Prazo final na Comissão: 20-7-2006 a 2-8-

2006(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 2-8-2006 
– Prazo na CD: de 3-8-2006 a 16-8-2006 (15º 

ao 28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 16-8-2006 
– Prazo no SF: de 17-8-2006 a 30-8-2006 (42º 

dia)
– Se modificado, devolução à CD: 30-8-2006
– Prazo para apreciação das modificações do SF, 

pela CD: de 31-8-2006 a 2-9-2006 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir 

de: 3-9-2006 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 17-9-2006 (60 

dias)

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF) 
– Concedo a palavra ao ilustre Senador Sibá Machado, 
que participa desta sessão de 20 de julho de 2006.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Senador Paulo Octávio, venho à 
tribuna hoje para, mais uma vez, parabenizar e sau-
dar o Conselho de Política Monetária – Copom, pela 
decisão de reduzir a taxa Selic em mais 0,5 ponto 
porcentual.

Participei ativamente da elaboração do Plano Plu-
rianual do Governo em 2003, tendo, inclusive, recebido 
a incumbência de ser o relator do vencido e, posterior-
mente, de ser relator também da revisão do PPA. 

As metas econômicas do Governo foram critica-
das por muitas pessoas, inclusive do PT, pois havia 
um entendimento de que os números poderiam ser 
bem diferentes. Mas o Governo sabia exatamente 
aonde queria chegar. O Brasil não podia, por decreto, 
naquele momento, tomar atitudes que não teriam con-
tinuidade. Então, não adiantava termos um boom, um 
bom crescimento se, na lógica da continuidade, esse 
crescimento não se sustentasse. 

Agora o Copom abaixa a taxa Selic para 14,75%. 
Só tivemos um número igual a esse em março de 1975. 
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Em todo esse período, mais de 30 anos, o País não 
vivia uma taxa como essa.

É claro que se comenta que há taxas muito mais 
baixas em outros países do mundo e que o Brasil ainda 
é um país com uma taxa de juros das mais elevadas. 
Isso é verdade, mas estamos no caminho certo. 

O PPA estabelecia que, se mantivéssemos um 
superávit na faixa de 4,25%, atingiríamos, neste ano 
de 2006, em dezembro de 2006, uma taxa abaixo dos 
14 pontos e inevitavelmente teríamos, no período do 
Governo Lula, alcançado maiores investimentos no 
setor produtivo e, consecutivamente, criando maiores 
oportunidades de trabalho.

O que vejo aqui me dá alegria: essas metas estão 
todas sendo conquistadas e, neste ritmo, imaginemos 
mais 0,5 ponto no mês de agosto, mais 0,5 ponto no 
mês de setembro, em outubro, em novembro e em de-
zembro e chegaremos a uma taxa de juros abaixo dos 
dois dígitos. É bem provável que cheguemos a isso.

É claro que, conforme as justas reclamações que 
são feitas aqui, o mercado financeiro brasileiro tem de 
acompanhar esse ritmo e tem de reduzir a taxa de juros 
do mercado hoje que continua muito alta. Os bancos 
não estão querendo participar da lógica nacional. Essa 
crítica tem de continuar sendo feita para que o setor 
produtivo possa crescer ainda mais, gerando mais ri-
quezas e distribuição de renda.

Outro cenário, Sr. Presidente. 
Quero aplaudir aqui a decisão do Presidente Lula 

de criar a Medida Provisória nº 284, a chamada MP do 
Trabalho Doméstico. Há, Sr. Presidente, na faixa de 6,5 
milhões de profissionais nessa categoria. Seis e meio 
milhões de pessoas vivem dessa profissão. 

Antes de mais nada, quero fazer uma breve re-
flexão de como se dá essa relação de trabalho. Com 
raríssimas exceções, é claro, na maioria dos casos, 
esse trabalho é muito injustiçado. Um profissional do 
serviço doméstico, ao começar a trabalhar numa casa, 
entra na intimidade das pessoas, da família, e acaba 
tendo um convívio que, quando dá certo, quando fun-
ciona bem, vá lá, mas, quando não dá, o profissional 
é muito maltratado. Maltratado de muitas formas: na 
relação de trabalho, nos seus vencimentos, nos seus 
direitos trabalhistas e profissionais. Em alguns casos, 
é uma verdadeira humilhação, é degradante a relação 
a que se assiste.

É sabido que a maioria das famílias que contra-
tam um profissional do serviço doméstico têm faixa de 
renda em torno R$2 mil. Consideremos um casal com 
renda líquida de R$2 mil e um filho menor de idade, 
com menos de doze anos. Nesses casos, os salários 
são os mais baixos, sempre na faixa de um salário mí-
nimo. Nos grandes centros, onde essa categoria tem 

maior rigor profissional, os profissionais recebem um 
pouco mais. Mas, no geral, esse é o valor. Um salário 
mínimo é o modo de referência.

Qual o tipo de trabalho que presta? No geral, 
cuida de uma criança, da casa, da roupa da família, 
do alimento e, muitas vezes, também de um animal 
doméstico, na maioria dos casos um cachorro. Nesse 
tratamento – e isso consta das decisões da medida 
provisória –, quando um profissional do serviço do-
méstico consome algo na casa na qual trabalha, seja 
um creme dental, um sabonete, uma escova de dente 
e, às vezes, até a refeição que faz, é descontado. Mo-
rar ou não na casa, dormir ou não na casa também 
está em questão. 

Há também o seguinte cenário. O profissional, 
principalmente quando se trata de adolescente, não 
recebe dinheiro, fica na casa como se fosse morador 
e, em troca, lhe são garantidos os estudos, lhe são 
dadas condições para continuar estudando, mas não 
recebe um salário. 

Essa medida provisória, Sr. Presidente, acho que 
somente poderia vir de uma pessoa que vem do povo, 
como o Presidente Lula, que procurou alcançar todas 
as categorias: as medidas provisórias que vieram a 
esta Casa para tratar da regulamentação do Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários do serviço público federal, 
o salário mínimo, o Bolsa-Família. Há o atendimento 
a todos os setores da sociedade na área formal ou in-
formal, e com melhoria de renda. 

E agora, com esta medida provisória, no meu 
entendimento, fecha-se um círculo, um círculo virtuo-
so, o bom círculo, que é o de atender a toda a classe 
trabalhadora brasileira. Então, a medida provisória, é 
claro, não pôde ser aceita nos moldes em que o Con-
gresso pensou. Também considero que as idéias que 
o Congresso coloca na medida provisória, as emendas 
que foram colocadas, são indiscutivelmente para me-
lhorar as condições desse trabalhador, mas é neces-
sário ter uma fonte. Não é possível, neste momento, 
o Presidente da República atender a essa categoria 
nos moldes em que o Congresso colocou. Portanto, 
foi inevitável o Presidente vetar alguns pontos. Mas, 
no geral, o que ocorre? Dos 6,4 milhões de profissio-
nais nessa categoria, apenas 1,6 milhão tem carteira 
assinada, e o Governo acha que está na hora de for-
malizar essa profissão para que essas pessoas sejam 
tratadas como a maioria dos outros trabalhadores, 
tendo direito a fim de semana com folga remunerada; 
a férias de 30 dias, maiores que as que tinham antes, 
que eram de 20 dias; à parte do FGTS, embora não 
da forma proposta, pois, se assim fosse feito, isso 
acarretaria um custo imediato, tanto para a Previdên-
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cia quanto para o próprio empregador, que não teria 
condições de pagar. 

Consideremos uma família com renda de R$2 
mil, que paga R$350,00 para uma pessoa que trabalha 
na casa dela. Com todos os encargos que teria de pa-
gar, se 100% desses valores saíssem da renda dessa 
família, o custo seria de R$560,00. Com esse valor a 
menos na renda de quem ganha R$2 mil, haveria a 
demissão de mais um empregado.

Então, no meu entendimento, a Medida Provisória 
nº 284 corrige uma das maiores distorções ocorridas 
com uma categoria de trabalhadores no País.

Insisto ainda que está na hora de as centrais sin-
dicais – o chamado movimento sindical organizado – ou 
as organizações não-governamentais, ou quaisquer ou-
tros tipos de interessados imediatamente organizarem 
essa categoria, que é desprovida de associações, de 
sindicatos, de cooperativas, de órgãos que a represente 
e que a qualifique melhor na relação de trabalho. Neste 
momento, é chegada a hora: serão aproximadamente 
2,5 milhões de pessoas com trabalho formal, com car-
teira assinada, com endereço conhecido.

Portanto, eu até rogo para a central sindical de 
que fui militante, em que atuei tanto, a CUT, que se 
interesse para organizar essa categoria. Dessa forma, 
ela poderia promover, por exemplo, a qualificação pro-
fissional para que essas pessoas tivessem um melhor 
rendimento. Quer dizer, se o profissional trabalhar na 
casa de alguém com o básico do seu conhecimento, 
mas recebendo a qualificação para melhorar profissio-
nalmente, com certeza, aumentará a renda também. 

A segunda questão que seria importante: a fis-
calização da relação. Qual é a família que destrata um 
profissional; qual é a casa em que o profissional é mal-
tratado e onde tem maior respeito com essa relação de 
trabalho. E também se essas famílias estão levando a 
sério essa nova medida de registrar em carteira a tra-
balhadora ou o trabalhador de serviço doméstico.

Outro ponto que considero é a assistência social. 
Também os profissionais do serviço doméstico podem 
ter filho, uma criança, e não ter onde deixá-la. Se ela já 
trabalha na casa de alguém que não tem onde deixar o 
filho, imagine alguém que recebe 350 reais! Então, uma 
organização da categoria criaria creches bem como 
escolas para essa pessoa ou para o seu filho ou filha. 
Da mesma forma, pode proporcionar uma melhoria no 
serviço de saúde.

Outro assunto seria uma orientação sócio-jurí-
dica para proporcionar maior apoio e conhecimento 
dos seus direitos como cidadãos, bem como melhorar 
também o relacionamento.

Considero isso importantíssimo para ser o que 
chamo de segundo passo dessa medida provisória. 

Essa medida coloca os seguintes direitos para o tra-
balhador, Sr. Presidente:

1 – Deduzir da contribuição previdenciária 
patronal o equivalente a 12% sobre um salá-
rio mínimo, descontado do Imposto de Renda 
da Pessoa Física, mas que o benefício seja 
limitado a um empregado por declaração de 
Imposto Renda.

2 – O período de férias anual obrigatório, 
sobe de 20 para 30 dias úteis corridos, man-
tida a obrigatoriedade do pagamento de 1/3 
sobre o salário.

3 – Proibir o desconto dos gastos dos 
patrões com alimentação, higiene, vestuário e 
moradia – que são os casos que citei aqui.

4 – A estabilidade de emprego para do-
méstica que estiver gestante. A partir do mo-
mento da confirmação da gravidez, até o quinto 
mês do nascimento da criança. 

5 – Descanso remunerado obrigatório 
de 24 horas, preferencialmente aos domingos, 
bem como os feriados civis e religiosos.

6 – Ainda dependendo de projeto de lei 
que o Governo enviará ao Congresso, obri-
gatoriedade de recolhimento, pelo patrão, do 
FGTS para o empregado doméstico, a uma 
alíquota de 8%.

A dispensa, sem justa causa, não dá direito ao 
trabalhador de receber do patrão a multa dos 40%. Aqui, 
foi obrigado a vetar porque senão a medida provisória 
seria inócua, ninguém poderia atender a determinação 
desta matéria.

Reforça-se que, como regra para os demais tra-
balhadores, os domésticos passarão a ter direito ao 
seguro-desemprego, observadas as condições da lei, 
por exemplo, o período durante o qual ficou desem-
pregado. 

Essas são as bases da Medida Provisória nº 
284, anunciada ontem pelo Ministro do Trabalho, Luiz 
Marinho, e pelo Ministro da Previdência, Nelson Ma-
chado.

Acredito que as centrais sindicais passaram a 
ter mais uma categoria para fazer crescer ainda mais 
sua representatividade perante a classe trabalhadora 
brasileira – são 6,5 milhões de pessoas.

Sr. Presidente, fica aqui o registro dessa matéria 
que considero tão importante debater neste período 
de semi-recesso, que é essa medida provisória do 
Governo.

Antes de encerrar, quero dizer que tivemos uma 
reunião ontem para tratar da campanha eleitoral. Te-
mos, como meta, debater a construção do nosso País, 
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sobre questões do interesse do povo brasileiro. Sa-
bemos que a campanha eleitoral é motivo para quem 
está na oposição tecer as críticas que considerar mais 
importantes.

O povo brasileiro terá a oportunidade, em 1º de 
outubro, de dar o veredicto sobre a continuidade ou 
não do Governo que considero hoje um dos governos 
de maior sucesso na dinâmica de construção de um 
País como o nosso.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF) 

– Concedo a palavra ao ilustre Senador Almeida Lima, 
ao mesmo tempo em que cumprimento o ilustre Sena-
dor Sibá Machado, a quem passo a Presidência.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, trago à tribuna do Senado 
Federal, na tarde de hoje, um assunto que considero 
da mais alta importância, dada a gravidade pela qual 
inúmeros brasileiros e estrangeiros passam diariamente 
nos vôos domésticos e internacionais que fazem dentro 
do Brasil e deste País para outros países do mundo.

Para que V. Exªs e, sobretudo, a população bra-
sileira tenham uma idéia, de janeiro a maio, nesse 
período de cinco meses deste ano, acumulado, foram 
embarcados, nos aeroportos do Brasil, em vôos do-
mésticos e internacionais, 42 milhões, 287 mil e 626 
passageiros.

Senhoras e Senhores, trata-se de uma cifra ele-
vadíssima: em cinco meses, 42 milhões, o que repre-
senta, em média, mais de 8 milhões de passageiros 
por mês. É um número – não para os Estados Unidos, 
mas para o Brasil – bastante considerável. O que esta-
mos presenciando, pelo conhecimento que temos, é a 
total insegurança e o desrespeito a mais de 8 milhões 
de passageiros por mês, que são transportados em 
todo o território nacional.

Trago para esta Casa, em primeira mão, por 
meio deste pronunciamento, essas observações e as 
que farei doravante, por entender, acima de tudo, que 
estamos vendo o envolvimento de um contingente 
populacional enorme, considerável, em uma situação 
de insegurança e desrespeito. São esses dois itens 
gravíssimos que estamos a presenciar.

O primeiro deles, a insegurança, chega a ser 
uma insegurança de vida, pois as companhias aére-
as, – tenho essas informações até pelo uso que faço 
semanalmente –, sobretudo a TAM, estão sem capa-
cidade operacional nos aeroportos e principalmente 
em suas aeronaves, o que deixa em risco a vida de 
milhões de usuários. 

Tenho a responsabilidade, como sempre tive 
– já devidamente comprovada no plenário e na tri-
buna desta Casa –, de trazer para as Srªs e os Srs. 
Senadores e para o povo do meu País observações, 
críticas responsáveis e sérias, às quais, com o passar 

dos dias, vemos comprovadas, mostrando o acerto de 
nossas palavras.

Se o serviço já era precário e a segurança idem, 
com a crise da Varig e os seus sucessivos cancela-
mentos de vôos, a demanda de passageiros aumen-
tou consideravelmente para as outras companhias, 
que não estavam – e não estão – preparadas para o 
atendimento dessa demanda.

Já se viam, anteriormente à crise da Varig, todas 
as irregularidades e desserviços aos usuários. Após a 
crise, esses fatos estão se avolumando.

Temos conhecimento de que aeronaves estão 
em permanente uso para atender à demanda sem as 
regulares paradas para manutenção preventiva, o que 
põe em risco a vida de milhões de pessoas e das suas 
próprias tripulações. Além disso, tenho conhecimento, 
de ciência própria e por pesquisa que venho elaboran-
do nesses últimos trinta dias, de que tripulações estão 
trabalhando com excesso de carga horária para suprir 
a necessidade de atendimento às ordens de serviço 
que são estabelecidas para a realização dos vôos e o 
transporte dos passageiros.

O que estamos constatando são os permanentes 
atrasos. Aliás, aviões da TAM atrasarem, por exemplo, 
está se constituindo em regra. Eu poderia até dizer que 
se trata de uma regra cuja exceção não existe, que é 
exatamente, uma vez por dia ou por semana, um vôo 
decolar no horário preestabelecido.

Há mais, Sr. Presidente, população brasileira. 
Temos visto nos vôos esses atrasos permanentes por 
diversas razões, incluindo os serviços de manutenção 
de emergência que são realizados – e que deixam as 
aeronaves nos pátios aguardando a conclusão dos ser-
viços para a providência do embarque – exatamente 
por não existirem aeronaves em número suficiente para 
cumprir as escalas e as ordens de serviço.

Não estou aqui, Srªs e Srs. Senadores, povo bra-
sileiro, a falar do interesse de uma minoria nem de um 
problema menos grave. Ao contrário, trago à tribuna 
um problema que envolveu risco de vida para mais de 
42 milhões de usuários em cinco meses – do mês de 
janeiro ao mês de maio próximo passado.

Temos visto atrasos permanentes como regra, 
pela falta de tripulação, que, em inúmeros vôos, não 
estará posta no horário determinado. Em muitos ca-
sos, espera-se até mais de uma hora, uma hora e 
meia, para que a tripulação, pilotos e comissários, 
sejam transportados de outros Estados para atender 
à demanda do serviço, enquanto passageiros ficam a 
esperar nos aeroportos, sem um maior respeito, sem 
o menor tratamento digno.

Há aproximadamente trinta, quarenta dias, aqui 
mesmo no aeroporto de Brasília, tive a insatisfação de 
presenciar um vôo da TAM com destino Maceió, escala 
em Salvador e Aracaju, com horário de 20 horas para 
embarque e algo como 20 horas e 15 minutos para de-
colagem, em que passou exatamente uma hora e trinta 
minutos, sem que os passageiros tivessem recebido 
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de qualquer dos servidores da empresa TAM, pelo mi-
crofone, a informação de que, embora a aeronave se 
encontrasse no pátio, a tripulação estava aguardando 
um vôo que viria de Goiânia, que só chegou uma hora 
e trinta minutos depois.

Para maior desprazer, aguardava esse vôo um 
grupo de turistas da Alemanha, senhoras e senhores 
de idade média e avançada, sem qualquer informa-
ção, satisfação, gentileza ou aviso, sem que tivessem 
– como os vôos atrasam e há acúmulo muito grande 
de pessoas nas dependências do aeroporto – acomo-
dações e bancos necessários. Todos, com idade avan-
çada, ficaram de pé. Que beleza! Que imagem esse 
povo do Primeiro Mundo leva do nosso País!

Exatamente no dia 27 de abril, representando o 
Senado Federal na Áustria, peguei um vôo de Zurique, 
na Suíça, para São Paulo, Sr. Presidente, e tive a curio-
sidade de verificar o exato minuto de sua partida. Ele 
pousou exatamente às 5 horas e 30 minutos no aero-
porto de Guarulhos, como se fosse um relógio suíço. 

Não é por se tratar de relógio suíço, mas de res-
peito ao cidadão, por se tratar de um país civilizado, 
onde as autoridades públicas tomam providências.

Que imagem! Turistas que chegam ao País ficam 
aguardando de pé por uma hora e trinta minutos, sem 
uma única satisfação. Sou testemunha do que digo. 
Ao final, tomou-se conhecimento de que o motivo foi 
a falta de tripulação.

A TAM não tem condições operacionais de tra-
fegar no espaço aéreo brasileiro como se encontra 
hoje, não apenas pelo desserviço, mas, sobretudo, 
pela insegurança que causa aos seus usuários. Não 
há número suficiente de pessoal, não apenas de tri-
pulação, mas também de pessoal de apoio. Quantas 
e quantas vezes, em quase todos os aeroportos do 
País, o passageiro passa mais de meia hora para ter 
sua bagagem restituída exatamente por falta de pes-
soal para prestação do serviço? 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, povo bra-
sileiro, a situação é grave.

Quero aproveitar a oportunidade para dizer a V. 
Exªs e ao povo brasileiro que a Infraero, que admi-
nistra os aeroportos, e agora a Agência Nacional de 
Aviação Civil, cuja sigla é Anac, que lembra a palavra 
“anarquia”, não fiscaliza, não pune. O que existe é 
um conluio. O que existe é uma relação incestuosa. 
O que existe é uma relação entre administradores e 
essas empresas, porque tenho conhecimento de que 
funcionários públicos, para “quebrarem galho”, para fe-
charem os olhos diante da omissão na prestação dos 
serviços, recebem, como prêmio, passagens aéreas 
para si e seus familiares. 

Temos o pior tratamento. As aeronaves prestam 
hoje um desserviço, pelo desconforto. Não estou falando 
apenas para a elite brasileira, mas para mais de oito 
milhões de brasileiros que usam os serviços aéreos 
no País em trinta dias. Para atender a demanda com 

menos custo e maior lucro, diminuíram os espaços 
entre os assentos nos aviões.

Certa vez, na Comissão de Assuntos Econômi-
cos, há, aproximadamente, dois anos, quando aqui 
estiveram os Presidentes da TAM, da Vasp e da Gol e 
o representante da Varig, tive a oportunidade de me 
dirigir ao Presidente da TAM e perguntar-lhe por que 
a discriminação até na alimentação nos vôos que se 
destinam ao Norte e ao Nordeste brasileiro. Por que a 
alimentação é diferente? Quando entro numa aerona-
ve de São Paulo para Porto Alegre, do Rio para São 
Paulo, de São Paulo para Brasília, de Brasília para 
Curitiba, o tratamento na alimentação é um e, quan-
do o vôo é de Brasília para Maceió, de Brasília para 
Salvador, o tratamento é outro. Ele me disse que isso 
não acontecia, mas já comprovei o que digo diversas 
vezes. E onde se encontra a Infraero e, agora, a Anac? 
Em canto nenhum. São omissas, e a omissão é uma 
inteira irresponsabilidade.

Agora, diante da crise da Varig, a TAM não respeita 
nenhum passageiro. Criaram o check-in fácil com a im-
plantação, nos aeroportos, de uma máquina eletrônica 
que permite ao cidadão usuário fazer o check-in via 
Internet. Até 30 minutos antes do embarque, ele pode 
chegar naquela máquina do aeroporto e emitir o seu 
bilhete sem precisar entrar na fila do check-in.

Pois bem, diante do acúmulo de passageiros, o 
que eles chamam de overbooking, antes dos 30 mi-
nutos, eles cancelam a operação da máquina do che-
ck-in fácil, transferem todo o check-in para o balcão 
e cancelam aqueles que foram feitos pela Internet. A 
alegação é de que o passageiro chegou de última hora, 
quando deve chegar uma hora antes.

Mentira, porque na própria informação do site da 
TAM está escrito que o check in fácil lhe dá o direito de 
chegar com a antecedência mínima de 30 minutos, e, 
quando você chega, dizem que você chegou atrasado, 
quando, na verdade, já colocaram outros passageiros 
no seu lugar. Aeronaves não param em aeroportos, 
mal são abastecidas. Isso é um absurdo! Poderia fa-
lar aqui apenas de uma pessoa, de um único usuário, 
mas eu estaria a falar de uma vida; estou a falar de 42 
milhões de brasileiros que embarcaram nos aeroportos 
do País nesses últimos cinco meses.

O Congresso Nacional, o Senado Federal pre-
cisa tomar uma atitude em relação a essa situação. 
E não vejo outra senão a criação de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito para estabelecer a apura-
ção. Recordo-me de que, quando Prefeito de Aracaju 
– não apenas no meu mandato, mas no de meus an-
tecessores, meus sucessores, aliados e adversários, 
em todos, sem exceção –, no sistema de transporte 
urbano, a SMTT, recebia ordens de serviço para se-
rem cumpridas dentro do horário – e entendo que seja 
assim no resto do País. Lá, em Aracaju, como temos 
o sistema integrado por meio de vários terminais es-
palhados pela cidade, ficam nos terminais os fiscais 
da SMTT, com prancheta na mão, para verificarem os 
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horários de chegada e de saída dos ônibus. Efetiva-
mente, há multas.

Isso acontece no sistema de transporte urbano 
municipal por meio de ônibus. Neste País, isso não é 
feito no sistema aéreo, nem pela Infraero, nem pela 
Anac – que hoje mais parece “Anarquia” e não Anac. 
Não se vê nenhuma empresa a cumprir as suas or-
dens de serviço. Vez por outra, ouvimos a palavra do 
comandante da aeronave – que faz as vezes daquela 
secretária que precisa mentir ou dar uma outra informa-
ção –, dirigindo-se ao usuário para dizer que o atraso 
decorre da falta de condições para decolar, pelo acú-
mulo de tráfego aéreo ou pelo atraso da aeronave no 
aeroporto anterior, quando isso não se justifica.

Quando a Anac concede a linha, o faz dentro de 
parâmetros técnicos operacionais que permitem, na-
quele exato momento, a aeronave sair ou chegar.

Diziam que havia muito tráfego aéreo em Brasília 
porque o aeroporto tinha apenas uma única pista para 
aterrissar ou decolar. Hoje tem duas e acontece da mes-
ma forma. A TAM, em especial, não tem pessoal sufi-
ciente, e ficamos horas, minutos e minutos, a aguardar 
que as tripulações cheguem de outros vôos, de outros 
Estados para suprir, como se aquele vôo não fosse uma 
ordem de serviço estável, permanente, planejada previa-
mente, com horário diário e como se ali a empresa não 
devesse ter o seu grupo de comissários, a sua tripulação 
previamente designada, com horário previsto.

Tudo isso decorre da falta de responsabilidade 
daqueles que, no Governo, têm a obrigação de esta-
belecer essa verificação à Infraero, em alguns servi-
ços, e à Anac, hoje, em outros serviços. Tudo isso de-
corre pela irresponsabilidade das empresas que não 
têm capacidade operacional para a demanda, e aí se 
oferece, sobretudo agora, em decorrência da crise da 
Varig, e assume quantitativos de vôos sem condições 
de atendê-los.

Portanto, Srª Presidente, concluo meu pronuncia-
mento, mas voltarei a esta tribuna tão logo reiniciemos o 
segundo período legislativo da nossa legislatura anual, 
em primeiro de agosto, embora os trabalhos do Con-
gresso Nacional não tenham sido paralisados diante 
da não-votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Aqui voltarei com este mesmo assunto, para tentar 
sensibilizar as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores no 
sentido de uma investigação, mesmo que não tivesse 
ou que não trouxesse evidências e testemunhos pró-
prios que tenho, a nossa missão deve ser preventiva; 
a minha obrigação deve ser preventiva. Tenho a obri-
gação de trazer, por antecipação, estes fatos à tribuna 
e exigir da Infraero e da Anac que respeitem o povo 
brasileiro e que respeitem os estrangeiros que aqui 
vêm. Precisamos de divisas, precisamos do incremento 
do turismo e não podemos dar a má impressão exata-
mente na entrada, no instante em que os estrangeiros 
chegam ao nosso País. Como relatei aqui o caso dos 
alemães que passaram mais de uma hora de pé, em 
frente a um portão, vendo os funcionários da empresa 

ali transitarem sem dar qualquer informação pelo alto-
falante, pelo serviço de som. Foi um desrespeito, uma 
deselegância. Havia senhoras e senhores de idade que 
poderiam estar em um café, ir à farmácia ou ao toalete 
atender a uma necessidade fisiológica, mas que não 
puderam fazê-lo. Não deram a menor importância a 
eles, a menor atenção.

Por que razão isso acontece? Porque as empre-
sas sabem que não são fiscalizadas e que não serão 
punidas. Quero ver uma empresa de ônibus da minha 
capital, Aracaju, descumprir uma ordem de serviço. Não 
tenho aliados na Prefeitura de Aracaju, Srª Presidente; 
tenho adversários políticos. Mas não posso negar, não 
posso esconder a realidade de que, quando eu era 
Prefeito, assim procedia e, na administração dos que 
me sucederam, todos adversários meus, procede-se 
da mesma forma. As empresas reclamam, contestam, 
chiam, exercem o jus sperniandi, o direito de esper-
near, de contestar, mas eles têm de cumprir as ordens 
de serviço dentro dos horários. Ônibus não podem ser 
chuveiros em tempo de chuva. Os ônibus têm de estar 
asseados, limpos, com manutenção prévia e regular. 
Ali estão pessoas humanas, passageiros, usuários, 
cidadãos que merecem respeito.

No transporte aéreo brasileiro, não há isso, exata-
mente pela irresponsabilidade das empresas e, sobre-
tudo, pela omissão do Governo e de seus organismos 
competentes, da Infraero (Empresa Brasileira de Infra-
estrutura Aeroportuária) de uma parte e, de outra, da 
Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Mas tenham certeza de que sensibilizarei meus 
Pares e de que proporei uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito, pois muitas coisas, muitos fatos, muitas 
irregularidades têm que ser apuradas. Temos que fazer 
o levantamento das normas, levantar o que normatiza 
todo esse sistema, o que caracteriza o descumprimen-
to de uma ordem de serviço, seus atrasos, a não-ma-
nutenção prévia e regular das aeronaves, enfim, toda 
essa sorte de irregularidade que estamos presencian-
do nos aeroportos do País.

Quando o cidadão se sente prejudicado, não tem, 
Srª Presidente, a quem recorrer. Se vai ao balcão da 
Infraero, não recebe atendimento, mas apenas um 
questionário, um formulário para preencher e para não 
receber a resposta, mesmo estando presente ali para 
atuar de ofício, por iniciativa própria, diante dos fatos 
que está vendo e observando.

Todo um sistema de fiscalização deve existir para 
isso, e não a omissão criminosa que nós estamos pre-
senciando nos aeroportos deste País e no sistema de 
transporte aéreo.

Espero que, com este pronunciamento, comecem 
a mudar, para não colocarem mais em jogo vidas hu-
manas que usam diariamente o transporte aéreo neste 
País – não estou falando de meia dúzia de pessoas: 
são 42.287.626 passageiros no período de janeiro a 
maio, ou seja, nos primeiros cinco meses de 2006.

Muito obrigado, Srª Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Almeida Lima, 
o Sr. Paulo Octávio, 3º Secretário, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Sibá Machado e da Sra. Lúcia Vânia, suces-
sivamente.

A Sra. Lúcia Vânia, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Almeida Lima.

O SR. PRESIDENTE (Almeida Lima. PMDB – SE) 
– Concedo a palavra à nobre Senadora Lúcia Vânia.

A SRA LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, senhoras e senhores, venho à tribuna esta 
tarde para abordar uma das mais graves questões que 
o Brasil está a enfrentar. Trata-se da crise na agricul-
tura, que, de tão prolongada, parece estar enraizada 
no solo brasileiro como uma praga a corroer a nossa 
cadeia produtiva, sempre tão vigorosa e importante 
para os números da economia nacional.

Há poucos dias, o vice-presidente da Confede-
ração Nacional da Agricultura e presidente da Fede-
ração da Agricultura do Estado de Goiás, Macel Cai-
xeta, reuniu-se com o novo Ministro da Agricultura, 
Guedes Pinto.

A intenção do presidente da Faeg foi apresentar 
sugestões de medidas estruturantes para a agropecu-
ária, capazes de contribuir para a redução do custo de 
produção e aumentar a competitividade do setor rural. 
Segundo o Sr. Macel Caixeta, o Ministro mostrou-se 
receptivo às propostas e ofereceu apoio para que haja 
uma tramitação favorável no governo.

Esta semana, no entanto, o jornal Diário da Ma-
nhã, da capital do meu Estado, publicou extensa repor-
tagem afirmando que o Presidente Lula deve dar o sinal 
verde nos próximos dias para a instrução normativa 
que obriga as propriedades rurais a reajustar os índi-
ces de produtividade mínima. O objetivo da medida do 
Governo, anunciada desde o ano passado, é aumentar 
o estoque de áreas destinadas à reforma agrária. 

Abalados pelas sucessivas crises que enfrentam 
desde que este Governo assumiu, os produtores rurais 
estão a se perguntar o que querem as autoridades. 

Excetuando-se o ex-ministro Roberto Rodrigues, 
que tanto lutou para garantir a retomada do cresci-
mento do setor produtivo, não houve por parte do 
Governo Federal quase nenhum aceno favorável nos 
últimos anos.

Tanto assim, que a CNA está divulgando a análise 
de participação do agronegócio no Produto Interno Bru-
to total para este ano com projeções nada otimistas. 

De acordo com a Confederação, o desempenho 
negativo levará o setor a reduzir entre 1,3 e 1,6 pon-
tos percentuais a sua participação no PIB nacional em 
2006. Se a economia brasileira crescer 3%, a partici-
pação do agronegócio cairá de 27% para 26,5%. Se a 
economia crescer 4%, a participação do agronegócio 
ficará em 26,2%.

Nas exportações, os números também expres-
sam a preocupação da entidade que congrega os pro-
dutores. Em 2003, o campo representou quase 44% 
das exportações totais brasileiras. Em 2005, o campo 
respondeu por 29% das exportações. 

Nos últimos quatro anos, o Governo tem sido, 
no mínimo, negligente com o setor produtivo e com o 
agronegócio. 

A atual crise, na verdade, é um prolongamento 
de uma série de fatores negativos que vêm se aba-
tendo sobre o setor, como perdas de safras, sem que 
haja sido implantado o seguro agrícola para indenizar 
os produtores; as altas taxas de juros que nós temos 
aqui criticado constantemente e a valorização do câm-
bio, que corroeram a renda daqueles que se dedicam 
à produção primária; a falta de ações governamen-
tais para apoiar a cadeia do agronegócio, que inclui a 
produção de insumos, bens e serviços, os pequenos 
comércios e a indústria. 

Para completar a via-crúcis dos produtores, paira 
sobre suas cabeças a ameaça do reajustes dos índi-
ces de produtividade. 

Além de não reconhecer as questões econômi-
cas enfrentadas pelo setor primário, a proposta exige 
a adequação imediata aos índices a partir da aquies-
cência do Presidente Lula. 

As regras estão sendo determinadas pelo Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário e o Incra sem que 
sejam ouvidos o Ministério da Agricultura, a Embra-
pa e, especialmente, o Conselho Nacional de Política 
Agrícola.

Para sanar as incoerências da proposta do Exe-
cutivo, apresentei, em junho de 2005, projeto de lei 
que estabelece prazo de dois anos para adaptação 
das propriedades rurais no caso das culturas tempo-
rárias, e de cinco anos no caso de culturas perenes e 
de exploração pecuária. 

Também propus que os indicadores de produ-
tividade sejam fixados pelos ministros da Agricultura 
e do Desenvolvimento Agrário, com a aprovação do 
Conselho, como determina a Lei 8.629/1993 em seu 
art. 11.

O projeto, que está em discussão na Comissão 
de Agricultura do Senado, também estabelece que o 
conceito de produtividade tenha por base estudos cien-
tíficos e econômicos realizados pela Embrapa. 

Sem interesse em ver minha proposta aprovada, 
a base do Governo no Senado conseguiu retirá-la da 
pauta da Comissão de Agricultura. 

Desde novembro do ano passado, o projeto está 
parado apesar dos apelos do presidente da Comissão, 
Senador Sérgio Guerra, para que seja devolvido e co-
locado em discussão.

A reforma agrária começou a ser implantada no 
Brasil muito antes do Governo do Presidente Lula e 
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deve continuar para garantir o benefício da terra para 
todos, mas não pode prejudicar as propriedades rurais 
efetivamente produtivas, como o atual Governo parece 
pretender com essa proposta, principalmente porque 
coloca uma situação dessa sem nenhum debate, sem 
nenhuma discussão e sem que as partes envolvidas 
discutam, apresentem os prós e os contras de cada 
uma delas.

Tratar desse assunto por meio de um decreto, de 
uma ação do Executivo, sem a participação direta do 
Congresso Nacional, sem dúvida nenhuma, é um vício 
repetitivo deste Governo, que não tem se preocupado 
com a harmonia que deve reinar na sociedade. É pre-
ciso que saibamos que não pode haver uma divisão 
entre pequena, média e grande agricultura. 

Precisamos entender que todos eles são elos 
de uma mesma cadeia produtiva. Tanto é importante 
a agricultura familiar que abastece o nosso mercado 
externo, provocando, com a alta produtividade, a bai-
xa do preço dos alimentos, especialmente os da ces-
ta básica, como é importante o produtor que exporta 
e equilibra a nossa balança comercial. Portanto, não 
é saudável para a vida nacional ou para a sociedade 
brasileira que se coloque em contraponto dois setores 
com atividades semelhantes e que trabalham de formas 
diferentes naturalmente, mas ambos são importantíssi-
mos para o desenvolvimento da nossa agricultura a fim 
de que, cada vez mais, os alimentos da cesta básica 
cheguem às famílias de todos os cantos deste País e, 
ao mesmo tempo, tenhamos garantida a nossa balança 
comercial, como é nosso desejo, porque gerará em-
prego, movimento no comércio e na indústria, fortale-
cendo, portanto, o emprego de todo esse recurso em 
mais escolas, postos de saúde, benefícios, vacinação, 
enfim, na área social de todo o nosso País.

É preciso que deixemos bem claro que este Go-
verno, com sua forma subliminar mostra preocupação 
com a população mais pobre, mas é uma preocupação 
imediatista, assistencialista, que não se justifica para 
aqueles que têm o entendimento de que este País pre-
cisa de informações corretas, sem demagogia.

É preciso também que a população entenda que 
uma crise na agricultura não se refletirá neste momento, 
neste ano, mas no ano que vem, exatamente no preço da 
cesta básica, que hoje traz tanta satisfação à maioria do 
povo brasileiro, que não tinha acesso aos alimentos.

Portanto, qualquer instabilidade no setor agrícola, 
seja no pequeno, no médio ou no grande produtor, gera 
um descompasso na nossa economia e, ao mesmo 
tempo, mais pobreza e mais dependência.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a gentileza e pa-
rabenizo-o pelo seu pronunciamento e pela atenção que 
chamou das autoridades, principalmente do Governo, 
no sentido de olharem o transporte aéreo, especialmen-

te a nossa Varig, cuja sobrevivência é tão importante 
para que tenhamos tranqüilidade no setor.

Agradeço a V. Exª a gentileza de estar presidindo 
a Mesa e, ao mesmo tempo, parabenizo o seu Estado, 
Sergipe, por ter aqui um representante da envergadu-
ra de V. Exª.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Almeida Lima. PMDB – SE) 

– Agradeço as palavras de V. Exª, nobre Senadora Lú-
cia Vânia, e seu brilhante pronunciamento.

Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Juvêncio da Fon-
seca, Sérgio Guerra, Antero Paes de Barros, João Te-
nório e Luiz Pontes enviaram discursos à Mesa, que 
serão publicados na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fa-
zer o registro da matéria intitulada “Empresários da 
Alemanha temem por estabilidade”, publicada pelo 
jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de 11 de 
julho do corrente.

Segundo a matéria, para executivos alemães, elei-
ções deste ano podem pôr em risco agenda de reformas. 
Segundo o presidente da Confederação das Indústrias 
da Alemanha, Jurgen Thumann, as eleições “tornam di-
fícil que decisões políticas sejam tomadas e projetos de 
reforma amplos sejam realizados no momento atual”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como se-
gundo assunto, gostaria de fazer o registro da matéria 
intitulada “Dirceu, denunciado como chefe de quadrilha, 
vive como executivo”, publicada pelo jornal O Estado de 
S. Paulo em sua edição de 09 de julho do corrente.

Segundo a matéria, ex-ministro, José Dirceu, “de 
todo poderoso do governo Lula a altíssimo empresário 
do setor de ‘intermediação’, responde um interlocutor 
próximo do ex-ministro e deputado cassado, depois 
de pensar um pouco sobre a melhor definição para 
a atividade profissional do amigo”. Apesar do Dirceu 
classificar como consultoria ele atua como intermedia-
dor, viajando de jato no Brasil e exterior.

Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima 
citadas sejam consideradas partes integrantes deste 
pronunciamento, para que passem a constar dos Anais 
do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ALVARO DIAS.EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna no dia de hoje para 
comentar a matéria intitulada “Amigo de Lula pode ter 
empresa banida do Senado ”, publicada no jornal O 
Estado de S. Paulo em sua edição de 28 de junho 
deste ano.

A matéria destaca que a Casa pede a suspensão 
da Novadata nas licitações e cobra multa por contra-
to descumprido. Segundo a matéria, a empresa des-
cumpriu o contrato de R$227,8 mil para entrega de 
149 impressoras.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada como parte integrante deste pronun-
ciamento para que, assim, passe a constar dos Anais 
do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do artigo intitulado “Lula, o conserva-
dor”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo de 6 
de julho de 2006.

Em seu artigo, o jornalista e escritor Gilberto de 
Mello Kujawski afirma que, quando se analisa o governo 
do PT, percebe-se que Lula se passa por progressista 
convicto mas, no fundo, não passa de um conservador 
que não quer mudar nada. Segundo o autor, “Qual o 

fato novo devido a Lula que marcou a política brasileira 
em ‘antes’ e ‘depois’ dele?”.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que o re-
ferido artigo passe a integrar os Anais do Senado 
Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – 
MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momen-
to para registrar a matéria intitulada “Ex-assessores 
incriminam Palocci no inquérito do lixo”, publicada no 
jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de 30 de 
junho do corrente.

A matéria mostra que dois ex-assessores do ex-
Ministro da Fazenda do Governo Lula, Antônio Paloc-
ci, contradizem a versão dele sobre irregularidades na 
limpeza pública de Ribeirão Preto. Segundo a matéria, 
“Palocci será enquadrado por peculato, formação de 
quadrilha e falsidade ideológica, crimes que teria come-

tido, de acordo com a polícia, ao participar diretamente 
das fraudes, ordenando adulteração das planilhas de 
medição da coleta de lixo”.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar a matéria intitulada “Lula condenado por de-
clarações contra tucanos”, publicada no O Globo do 
dia 22 de junho do corrente. 

A matéria destaca que o Presidente Lula foi con-
denado em segunda instância pelo Tribunal de Justiça 
de São Paulo a pagar indenização por danos morais 
aos ex-prefeitos de Campinas, José Roberto Magalhães 
Teixeira e Edivaldo Orsi, ambos do PSDB. Segundo a 

matéria a indenização é de R$40 mil corrigidos desde 
o começo do processo em janeiro de 2001.

Por fim, Sr. Presidente, requeiro que a referida 
matéria passe a integrar este pronunciamento, a fim 
de que conste dos Anais do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOÃO TENÓRIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

O SR. LUIZ PONTES (PSDB – CE. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) –Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar a matéria intitulada “Eleição próxima, gastos 
em alta”, publicada no jornal O Globo do dia 19 de 
junho do corrente. 

A matéria destaca que “Os números da execução 
orçamentária de janeiro a maio já deixam bem claro o 
novo padrão de gastos do governo Lula no ano elei-
toral”, numa referência ao aumento nos gastos com o 
custeio da máquina administrativa, programas sociais 
e benefícios da Previdência. A matéria ainda traz de-
claração do economista Raul Velloso de que “o prin-

cipal problema dos gastos com motivação eleitoral é 
que eles permanecem depois das eleições”.

Sr. Presidente, requeiro que a referida matéria 
passe a integrar este pronunciamento, a fim de que 
conste dos Anais do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR LUIZ PONTES EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Almeida Lima. PMDB – SE) 
– Não havendo mais oradores inscritos nem matéria 
a ser deliberada, a Presidência vai encerrar os traba-
lhos.

O SR. PRESIDENTE (Almeida Lima. PMDB – SE) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 15 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
SENADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO DO 
DIA 18 DE JULHO DE 2006, QUE, RETIRA-
DO PARA REVISÃO PELO ORADOR, ORA 
SE PUBLICA.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, Senadora Heloísa Hele-
na, no dia de ontem, desta tribuna, abordei a tragédia 
que se abate sobre o Líbano e, no dia de hoje, faço a 
leitura de uma correspondência que vem do Paraná, 
do Conselho da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa de 
São Jorge de Curitiba e da Sociedade Beneficente Mu-
çulmana do Paraná, Curitiba. Essa correspondência é 
encaminhada ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
Presidente da República, ao Presidente Renan Calhei-
ros, Presidente do Senado Federal, e ao Presidente da 
Câmara dos Deputados, Deputado Aldo Rebelo.

Diz a correspondência:
O Líbano, país soberano, independente e re-

conhecido por todos os governos do mundo inteiro e 
principalmente pelo Governo brasileiro desde o seu 
surgimento, vem sofrendo bárbaros ataques contra a 
inocente e indefesa população civil desse País. De-
zenas de pontes destruídas, prédios bombardeados, 
aeroportos, portos e estradas. 

Sem energia elétrica, sem combustível, com co-
municações precárias e sem nenhuma segurança, a 
população civil não tem como escapar desse massacre. 
Corpos de crianças inocentes e de idosos, mutilados 
pela carnificina perpetrada pelo exército israelense, 
jazem nas ruas sem que possam ser enterrados de 
uma forma digna e humana.

Uma família brasileira, composta pelos pais e 
duas crianças de oito e quatro anos, foi barbaramente 
assassinada pelo Exército israelense. Há centenas de 
brasileiros sem poder sair do Líbano.

Diante desta situação absurda, diante de tanta 
violência, diante desta iniqüidade, esperamos de V. 
Exª uma atitude firme em nome do povo brasileiro, 
de modo a:

a) exprimir em todos os fóruns internacionais nos-
so repúdio contra esta bárbara agressão perpetrada 
pelo Governo israelense contra o Líbano;

b) insistir junto à Organização das Nações Unidas 
para que haja um imediato cessar-fogo;

c) buscar a garantia de “salvo-conduto” para os 
brasileiros que se encontram retidos no Líbano para 
retirá-los com segurança;

d) prestar solidariedade e apoio humanitário ao 
oprimido povo libanês, que se encontra nas mais deli-
cadas e desumanas condições e o envio de médicos 
e medicamentos, alimentos, tendas, roupas e outros 
materiais necessários para esse tipo de catástrofe;

Solicitamos, ainda, o envio de representantes 
do Itamaraty para prestar consolo e solidariedade ao 
Governo libanês e ao seu povo.

Sr. Presidente, esta situação que revolta a cons-
ciência de todo homem de fé, que acredita em um 
ser superior que nos criou para a vida e a felicidade, 
não pode continuar. Nós brasileiros, amantes da paz 
e defensores da dignidade humana, esperamos que 
essas ações do nosso Governo reduzam a destruição 
e as mortes e amenizem o sofrimento da população 
libanesa e dos brasileiros que lá estão.

Agradecemos, desde já, a vossa preciosa aten-
ção e, no aguardo do vosso pronunciamento receba, 
desde já, os nossos votos de elevada estima e distinta 
consideração.

Assinam o Conselho da Igreja Católica Apostóli-
ca Ortodoxa de São Jorge de Curitiba e a Sociedade 
Beneficente Muçulmana do Paraná, em Curitiba. 

A nossa solidariedade a todos os descenden-
tes de libaneses que vivem no Brasil, especialmente 
aqueles que, vivendo no Paraná, se tornaram nossos 
amigos, sobretudo em Curitiba e em Foz do Iguaçu, 
onde há um grande contingente populacional originário 
daquela região. Pessoas que vieram há mais tempo ou 
há menos tempo, mas que prestam uma enorme cola-
boração ao processo de desenvolvimento econômico 
do meu Estado, o Paraná, e do nosso País. Portanto, 
mais uma vez, já o fizemos no dia de ontem, mais 
uma vez a nossa solidariedade e o encaminhamento 
desta correspondência que vem do Paraná ao Presi-
dente Renan Calheiros e também ao Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. 

Sr. Presidente, o Presidente Lula retornou de 
mãos vazias da reunião do G-8 na Rússia. Nenhuma 
das propostas brasileiras obteve apoio. A orientação 
dos estrategistas do Presidente Lula deixou de consi-
derar que na rodada de negociações se faz necessário 
mais que uma retórica messiânica. 

A chamada Rodada Doha está inserida num pro-
cesso para liberalização comercial dos países-mem-
bros da Organização Mundial do Comércio, iniciada 
em 2001 na reunião da organização no Catar.
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O estabelecimento de parâmetros para o início 
de uma nova rodada de negociações mundiais de 
comércio envolve ação, diplomacia e política externa 
articuladas.

O Brasil assumiu posição conflitante na OMC. 
Um posicionamento contraditório no âmbito da Orga-
nização Multilateral do Comércio foi a “gota d’água”: o 
Brasil negou apoio à candidatura do uruguaio Carlos 
Perez del Castillo à direção-geral da OMC, prejudican-
do o País, o Mercosul e todos os países da América 
Latina, que buscam maior liberalização no comércio 
mundial de produtos agrícolas.

Nas negociações entre blocos Mercosul e União 
Européia, Mercosul e Alca, igualmente, os negociado-
res designados pelo atual Governo se envolveram em 
quedas de braço, emperrando as negociações.

Analisemos concretamente a participação do 
Presidente Lula na reunião do G-8, na Rússia. A pro-
posta do Brasil de criação de um mercado mundial 
para o etanol e o biodiesel foi resumida a uma men-
ção num documento anexo da reunião de São Petes-
burgo. Nenhum destaque foi dado aos combustíveis 
renováveis. 

A pretensão do Governo era transformar a parti-
cipação do Presidente na reunião da Rússia em algo 
apoteótico, permitindo-lhe que retornasse com os lou-
ros de haver solucionado todos os impasses da Ro-
dada Doha.

O Brasil não poderia colher em São Petesburgo 
o que não semeou nos últimos tempos.

Nossas parcerias estratégicas foram celebradas 
com a Venezuela de Hugo Chávez e, mais recente-
mente, com a Bolívia de Evo Morales. 

Ressalto que nem mesmo a França, tradicional-
mente mais sensível ao Brasil, acolheu as posições do 
Presidente Lula na Rússia. Pelo contrário, o Presidente 
Jacques Chirac criticou a falta de flexibilidade do Pre-
sidente Lula e destacou que não havia confiança entre 
França e Brasil para tratarem da “agenda comércio”. 

O Presidente Lula, na sua melancólica parti-
cipação na reunião do G-8, contabilizou apenas um 
elogio a sua silhueta feito pelo Presidente Bush, dos 
Estados Unidos. 

Sr. Presidente, eu gostaria também de, aprovei-
tando a oportunidade, destacar dados relevantes do 
programa da Globo News a respeito de segurança 
pública no nosso País. Os dados são importantes: a 
população carcerária do Brasil dobrou em dez anos; a 
população carcerária de São Paulo dobrou em seis anos 
(a metade está em São Paulo); em 1998, existia um 
funcionário carcerário para cada 2,3 presos; em 2004, 
havia um funcionário carcerário para 4,7 presos. 

Segundo especialistas, os estados que mais gas-
tam em segurança pública têm os piores índices de 
criminalidade por causa do tipo de gestão adotada.

Apenas compram veículos e equipamentos e não 
investem em novas técnicas de investigação, na reci-
clagem e na contratação de novos policiais.

A avaliação é da socióloga Julita Lembruger, Dire-
tora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania 
da Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro e 
do sociólogo Pedro Bodê, Coordenador do Centro de 
Estudos em Segurança Pública e em Direitos Huma-
nos da Universidade Federal do Paraná.

Um estudo sobre despesas em segurança públi-
ca versus criminalidade coloca o Paraná, meu Estado, 
em dois pólos antagônicos. O Estado gastou apenas 
R$29,45 por cidadão no seu Orçamento de 2004 para 
conter a violência e a criminalidade – uma das menores 
despesas do País. Mesmo assim, conseguiu reduzir 
em 16,7% o número de homicídios, numa comparação 
com os registros de 2001. A avaliação é da Secretaria 
de Planejamento do Rio Grande do Sul. A base são 
dados da Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério 
da Justiça e outros órgãos, relativos aos anos de 2001 
e 2004.

O objetivo do estudo é avaliar qual a despesa 
per capita, de cada Estado, o que eles oferecem à 
população (número de policiais, bombeiros e vagas no 
sistema penitenciário) e qual o resultado obtido com 
isso no período criminalidade e violência (número de 
furtos, roubos, homicídios e mortes violentas em aci-
dentes de trânsito).

Conforme a análise, o Paraná foi o penúltimo 
colocado em despesa per capita, ocupando o 26º 
lugar no País.

Houve ainda redução de 50,4% com relação ao 
Orçamento de 2001, caindo de R$59,00 em 2001 para 
R$29,00 em 2004. O Estado do Paraná somente ficou 
à frente do Piauí, que apareceu na última colocação 
por problemas técnicos: lançamento de dados. O valor 
é muito baixo, se comparado a valores do Rio de Janei-
ro (R$217,00), de São Paulo (R$132,00) e do Distrito 
Federal (R$947,00, sendo que R$899,00 foram pagos 
pela União). Apesar do alto valor da despesa, o Distri-
to Federal lidera o ranking nacional de furtos, roubos, 
homicídios e mortes violentas no trânsito. 

O que se vê é que não há uma política coerente 
no plano nacional em matéria de segurança pública. A 
realidade de um Estado é absolutamente diferente da 
de outro Estado, em matéria de aplicação de recursos 
em investimentos financeiros.

Essa especialista a que me referi, que participou 
do debate da GloboNews no último sábado, foi respon-
sável pelo programa de Governo do Presidente Lula. 
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Ela destacou a sua decepção com o fato de que os 
compromissos assumidos pelo Presidente, no programa 
elaborado sob sua coordenação, na área de segurança 
pública, foram absolutamente ignorados. 

Havia uma promessa de aplicação de cerca de 
R$350 milhões, e, absolutamente, esse compromisso 
não foi honrado. A aplicação dos recursos no sistema 
penitenciário do País foi lastimável, sob o ponto de 
vista de não representar nada em relação àquilo que 
se anunciou durante a campanha eleitoral e significar 
muito pouco diante da necessidade do País de inves-
timentos nesse setor. 

É claro que cabe ao Governo Federal, sim, grande 
responsabilidade diante desse quadro anárquico que 
se apresenta a todos os brasileiros, com a violência 
avassaladora principalmente nos grandes centros ur-
banizados e alcançando também as localidades inte-
rioranas, porque não há liderança, não há mobilização, 
não há cooptação dos diversos setores que devem se 
envolver. Não há, enfim, uma articulação política ca-
paz de reunir esforços para maximizar recursos. Não 
há essa coordenação que possibilite a integração de 
todos os setores que podem contribuir, como o Poder 
Judiciário, o Ministério Público; e as unidades federati-
vas, como a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia 
Civil e até mesmo as guardas municipais. Enfim, não 
há essa participação efetiva do Governo Federal, do 
Presidente da República, para que se estabeleça, so-
bretudo em um momento como este, de tragédia em 
alguns pontos do País em matéria de segurança pú-
blica, uma espécie de força tarefa capaz de combater 
o crime organizado.

O que passa para a sociedade é a idéia de que 
os marginais se sentem mais poderosos do que as 
autoridades constituídas. Valem-se dessa expectativa 
de supremacia sobre a autoridade constituída para 
praticar o crime e fazer vicejar a violência de forma 
contundente em todas as partes do País. 

Há aí uma inversão de valores. O inverso é que 
deveria ser estabelecido: os marginais deveriam sentir 
o peso da autoridade constituída. 

Quando se fala que o Congresso Nacional está 
discutindo nova legislação, que Senadores e Depu-
tados apresentam projetos e aprovam projetos para 
aprimorar a legislação no País, não se deve, de forma 
alguma, gerar uma falsa expectativa em função desse 
esforço. Não basta a legislação. Mais do que legisla-
ção, é preciso ação, que só pode ter sentido com o 
restabelecimento da autoridade pública. A ausência 
da autoridade é que estimula a violência e a crimina-
lidade no País. 

De forma deplorável constatamos que em tempo 
algum se sentiu tanto a ausência da autoridade como 
se sente no Governo Lula. 

Concedo um aparte à Senadora Heloísa Helena, 
que tem abordado, com muita competência, a questão 
da segurança pública no Brasil.

A Srª Heloísa Helena (PSOL – AL) – Senador 
Alvaro Dias, saúdo o pronunciamento de V. Exª. Sei 
que é quase “normal”, na sociedade brasileira, que 
o debate da segurança pública repercuta de alguma 
forma, nas instituições, quando se assiste ao vídeo 
“Falcão” do menininho de dez anos que diz que quer 
ser bandido quando crescer. Então se fala em políti-
cas sociais, mas depois se esquece disso e surge o 
debate sobre o mar de sangue de São Paulo. O pro-
nunciamento de V. Exª é absolutamente preciso. Não 
vou nem entrar no debate que já fiz aqui várias vezes 
sobre a necessidade do tratamento das causas, da 
superação da velha matriz conceitual na área de se-
gurança pública, que estabelece bipolaridade entre o 
tratamento das causas e a repressão dos efeitos. Evi-
dentemente, sabemos que o Marcola de hoje foi uma 
criancinha no passado. Sabemos que, garantindo-se 
políticas sociais, minimiza-se o risco. Deixemos isso 
de lado por ora e analisemos o que é mais grave em 
relação ao aparato de segurança pública e o sistema 
prisional brasileiro. Senador Alvaro Dias, na semana 
passada, estávamos aqui detalhando cada um dos 
dados que o Governo Federal tem desde o ano pas-
sado, quando foi instalado um sistema de informação 
do sistema prisional brasileiro. Esse sistema de infor-
mação de alta tecnologia é abastecido todos os dias 
pelas Secretarias de Segurança Pública do Brasil. 
Ano passado, eu discorria aqui sobre os detalhes, ou 
seja, dizia que qualquer pessoa com uma capacida-
de mínima de manusear uma porcaria de um teclado 
de um computador pode entrar no site do Ministério 
da Justiça ou da Secretaria Nacional de Segurança 
Pública e obter todos os dados. Eu sei, V. Exª sabe, 
qualquer pessoa sabe o endereço de cada delegacia, 
centro de detenção, presídio ou penitenciária. Todo o 
mundo sabe os endereços. O Governo Federal sabe 
de todos os dados, pois tem um cadastro de todas as 
pessoas encarceradas; sabe se estão lá por pequenos 
delitos, por ter roubado uma caixa de margarina e que, 
por isso, teria a capacidade de articular um mutirão 
com um setor da Justiça para garantir outro tipo de 
sanção, como uma pena alternativa. O Governo sabe 
exatamente quem são: nome, endereço, relações, tudo. 
Repito: ele sabe se quem está lá cometeu pequenos 
delitos ou um crime hediondo. O Governo Federal 
sabe exatamente de todos os detalhes, com precisão 
estatística e matemática. Infelizmente o Presidente de 
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República caiu numa provocação, mostrou-se despre-
parado para conduzir um pacto federativo na área de 
segurança pública. Caiu numa provocação barata ao 
tentar vincular Partido “a” ou “b”. Repito: caiu numa 
provocação barata porque é um despreparado. Foi 
incapaz de reunir todos os Governadores brasileiros, 
todos os representantes das Secretarias de Justiça 
e do sistema prisional para discutir uma alternativa 
concreta agora – em curto, médio e longo prazo, mas 
é agora que pode ser feito, na primeira semana. In-
felizmente o Presidente da República não fez nada. 
E creio que, além da alteração do arcabouço jurídico 
que define mais flexibilidade ou mais rigidez conforme 
o crime cometido, infelizmente, o Congresso Nacional 
não cumpre sua tarefa nobre de também fiscalizar os 
atos do Executivo na execução orçamentária porque, 
se fiscalizasse, veria que, no ano passado, o Governo 
não executou nem 0,1% dos projetos de prevenção à 
violência; não executou nem 32% em relação à área 
de segurança pública; cortou, no Orçamento deste 
ano, 48% para o sistema prisional. Então, infelizmente, 
isso não é feito. Agora, alternativa concreta existe. Vi o 
debate que V. Exª viu. Todo mundo conhece todas as 
alternativas, que começam nas coisas mais simplórias: 
alguém, ao ser preso, será encarcerado não confor-
me a facção criminosa em que atua, mas conforme o 
crime cometido e o grau de periculosidade. Está-se 
discutindo isso hoje! Isso é uma coisa tão ridícula, que 
só a incompetência, a insensibilidade e a demagogia 
eleitoralista são capazes de justificar. Desculpe-me 
por ter prolongado o aparte. Saúdo V. Exª pelo seu 
pronunciamento. É muito importante que o Governo 
Federal saiba, que conheça detalhadamente, como 
eu conheço – e nem deveria ter essas informações, 
mas qualquer outra pessoa, mais jovem, menino bra-
sileiro, que mexa na Internet sabe exatamente quantas 
pessoas estão encarceradas em regime aberto, semi-
aberto ou fechado; quem está na casa de detenção, 
na penitenciária, no sistema prisional, todos os nomes 
que sejam dados. Sabe-se o endereço, o número de 
pessoas encarceradas, onde elas moram, qual o de-
lito que elas cometeram, e não se faz nada; deixa-se 
apenas. Ora é o debate demagógico, eleitoreiro, ora 
são os campos de concentração nos presídios brasi-
leiros, alimentando o maldito crime organizado nas 
ruas, matando policiais, mulheres, crianças e inocen-
tes perdidos nas ruas. Então, mais uma vez, saúdo V. 
Exª. Infelizmente, o Governo perdeu a oportunidade 
de implementar todas as propostas concretas, ágeis, 
eficazes, a curtíssimo prazo, que podem ser disponi-
bilizadas, para promover uma repressão implacável ao 
crime organizado e à violência em todo o País, porque 
isso não ocorre apenas no Estado de São Paulo. No 

Estado de São Paulo, a repercussão é maior. Na minha 
querida Alagoas, que é um Estado calmo, uma crian-
ça, um preso corta a cabeça do outro para bater bola. 
Isso não é uma coisa qualquer! E ocorre em todos os 
lugares. Aliás, quem analisa o quadro de violência no 
Brasil sabe que a violência contra jovens no Estado de 
São Paulo ocupa o oitavo lugar; o sétimo é o Rio de Ja-
neiro. E em outros Estados que ninguém nem imagina, 
como Amapá e Paraíba; quem imagina? Eles promo-
vem mais a morte dos nossos jovens, porque a nossa 
meninada toda, 30% dos jovens, de 15 a 21 anos, no 
Brasil, não fazem nada durante o dia todo. Eles não 
estudam, não trabalham, não praticam esportes, não 
fazem nada. Eles têm de fazer o quê? Desculpe-me 
por ter-me prolongado o aparte a V. Exª, mas quero 
saudá-lo. Espero realmente que o Congresso Nacional 
cumpra com a sua obrigação constitucional em arti-
cular uma tarefa como essa. Realmente, o quadro é 
muito triste porque quem anda pelo Brasil sabe que o 
problema da violência é gravíssimo. E, sem políticas 
sociais para minimizar o risco e sem ações concretas 
de repressão implacável, a curto prazo, ao crime or-
ganizado, infelizmente nada vai ser resolvido. Quero, 
então, saudar e parabenizar V. Exª.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senadora Heloísa Helena, V. Exª que, apesar de 
ter que percorrer o Brasil em campanha à Presidência 
da República, carregando os seus ideais e os seus 
sonhos, alimentando essa esperança brasileira para 
um futuro melhor, está aqui para o debate necessário 
no Congresso Nacional. 

Agradeço pelo aparte que traz substância ao 
nosso pronunciamento porque é de alguém que vem 
estudando a questão em profundidade para assumir 
compromissos diante da sociedade brasileira, a exem-
plo do que faz também o nosso candidato pelo PSDB, 
Geraldo Alckmin, que, com a sua equipe, prepara pro-
postas que devem ser assumidas não só durante a 
campanha eleitoral, mas que devem ser respeitadas, 
sobretudo porque, mais do que nunca, agora, a socieda-
de brasileira exige respeito e que os políticos valorizem 
a palavra. A palavra está extremamente desvalorizada. 
Não creio que alguém tenha desvalorizado tanto a pa-
lavra quanto o Presidente Lula no Governo porque os 
compromissos foram absolutamente ignorados.

E se aqui, no Congresso Nacional, Senador Anto-
nio Carlos Magalhães, podemos fazer algo em relação 
à segurança pública, certamente, será obrigar o Poder 
Executivo a aplicar verdadeiramente, de forma inteira, 
os recursos destinados no Orçamento da União para a 
segurança pública, que é uma luta de V.Exª, inclusive, 
de modo geral, introduzindo aquilo que já aprovamos 
aqui: o orçamento impositivo. 
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Há um projeto de nossa autoria que obriga tanto 
o Governo Federal quanto os Governos Estaduais a 
aplicar na íntegra os recursos destinados à segurança 
pública, sob pena de praticarem os governantes crime 
de responsabilidade. E tem que ser assim. Esse pro-
jeto já foi aprovado no Senado. Deve estar tramitando 
na Câmara dos Deputados. E nós imaginamos que 
deva ser aprovado. 

Veja o exemplo do Paraná. A insensibilidade do 
Governo e dos governos é algo que assusta em matéria 
de segurança pública. Não se estabelece a prioridade 
necessária diante da realidade que vivemos no Brasil. 
No Paraná, aplica-se apenas R$29,00 por cidadão em 
segurança pública. Menos do que isso só o Piauí. La-
mentavelmente, é muito pouco. E o que vem ocorren-
do? Em que pesem algumas estatísticas apresentadas 
oficialmente pelo Governo do Paraná, não podemos 
ignorar aquelas apresentadas recentemente pelo Mi-
nistério da Saúde. Das 100 cidades mais violentas do 
Brasil, dez estão no Paraná. Curitiba é a sexta cidade 
mais violenta hoje no Brasil. 

Foz do Iguaçu é a décima cidade mais violenta 
do Brasil. De cem cidades mais violentas, dez estão no 
Paraná. Não era assim! A violência está crescendo tam-
bém nos Estados do Sul, e crescendo de forma avassa-
ladora. É preciso conter esse processo de crescimento 
da criminalidade em nosso País, com inteligência, com 
competência e, sobretudo, com autoridade. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SE-
NADOR JOSÉ SARNEY NA SESSÃO DO 
DIA 19 DE JULHO DE 2006, QUE, RETIRA-
DO PARA REVISÃO PELO ORADOR, ORA 
SE PUBLICA.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, Senadora Ana Júlia Carepa:

Quando fui Presidente da República, encontrei 
para decidir uma questão que era simples mas que se 
arrastava há muito tempo. A Petrobras, para avançar em 
suas pesquisas no País, necessitava de equipamentos 
de quinta geração – naquele tempo, ultramodernos –, 
como novos computadores. Ela, então, ficou impedida 
de fazê-lo porque os revendedores desses equipamen-
tos exigiam algumas cláusulas restritivas, como a de 
não usar esses computadores e essas máquinas em 
criptografia ou pesquisa nuclear.

Com esse fato, a Petrobras media as suas linhas 
físicas e mandava para que elas fossem processadas 
nos Estados Unidos. Evidentemente, pagava por esses 

serviços. Naquele tempo, US$1.8 milhão, por cada me-
dição, e um computador custava US$18 milhões.

Os pareceres das Forças Armadas e também 
do Ministério das Relações Exteriores, que encontrei, 
diziam que não poderíamos comprar porque essas 
cláusulas ofendiam a soberania nacional. Então, esse 
processo se arrastava há algum tempo, estava lá já 
com muitas folhas, muitos volumes e muitos parece-
res, todos contrários.

A primeira coisa que perguntei foi se estava en-
tre nossos objetivos desvendar códigos secretos dos 
Estados Unidos. Evidentemente que não. Estávamos 
buscando continuar a pesquisa nuclear com o fim de 
ter armas nucleares? Não. Então eu disse que de ma-
neira alguma aquele seria um empecilho que continua-
ria prejudicando o Brasil, e autorizei a compra desses 
computadores, desses equipamentos.

Assim a Petrobras ficou capacitada a fazer uma 
pesquisa muito ampla, no Brasil inteiro, e essas pes-
quisas foram tão úteis que hoje já podemos dizer o 
contrário daquilo que dizia Mr. Link – o primeiro a tra-
tar dessa questão, afirmando que o Brasil não tinha 
petróleo, que o solo brasileiro não era um solo que 
acumulasse petróleo.

A primeira coisa que tivemos de fazer, a partir de 
então, foi a contratação de engenheiros. Contratamos 
4,6 mil engenheiros para a Petrobras, e foi a última 
contratação que houve, naquela casa, de engenheiros. 
Foi possível então à empresa desenvolver um amplo 
trabalho sobre as bacias sedimentares brasileiras, in-
clusive sobre as mais promissoras, que são as bacias 
mais recentes, do período Cretáceo.

Com isso, já quando eu saia da Presidência me 
era entregue um estudo que dizia que podíamos ficar 
extremamente esperançosos porque o Brasil dispõe 
de uma quantidade enorme de bacias sedimentares 
capazes de serem acumuladoras de petróleo. Esta no-
tícia incentivou bastante os nossos engenheiros que 
estavam tratando do assunto.

A pesquisa petrolífera é algo que custa muito 
dinheiro e é, sobretudo, uma atividade de muito ris-
co. Basta dizer que na bacia de Campos, que foi bem 
estudada, abrimos 3.900 poços para pesquisa. Hoje, 
temos uma quantidade enorme de poços em processo 
de exploração. Digo isso, Senhores Senadores, para 
lembrar que no Brasil acontecem coisas que mostram 
as disparidades regionais.

Senador Flexa Ribeiro, ouça bem esta parte: en-
quanto fizemos pesquisas em 3.900 poços somente 
numa parte da bacia de Campos, perfuramos, até hoje, 
apenas 100 poços em toda a bacia amazônica. Posso 
dizer a V. Exª e à Casa que esta bacia é uma das mais 
promissoras que temos.
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Quando Presidente, mandei que fossem perfu-
rados poços pioneiros. Foram perfurados três poços 
pioneiros naquela época. A primeira coisa que desco-
brimos é que não tínhamos dados sobre a existência 
de petróleo, pelas tecnologias que eram conhecidas, 
senão a uma profundidade de, no mínimo, quatro mil 
metros. A possibilidade de acumulação de petróleo e 
gás da bacia sedimentar da Amazônia é imensa, por-
que ela vai da foz do rio Parnaíba até o Cabo Norte. 
É, realmente, uma bacia extraordinária! Perfuramos, 
então, três poços: um em Marajó, outro no interior do 
Maranhão, em Tuntum, e outro na Amazônia. O poço 
de Marajó acusou a existência de gás naquela região 
a 6.300 metros e o de Tuntum também já acusou a 
existência de gás.

Na bacia de Barreirinha, que também fica na 
amplitude dessa grande bacia, foram encontrados, há 
trinta anos, quando ainda não eram exploradas as ba-
cias marítimas, vários poços com petróleo, que foram 
fechados porque não havia exploração econômica, 
não se havia encontrado o local de acumulação. Esses 
poços, por apresentarem pequena produção, agora 
foram colocados em leilão pela Agência Nacional de 
Petróleo e foram arrematados por empresas privadas, 
que vão explorá-los.

O certo é que, na realidade, há uma grande ri-
queza em matéria de gás naquela região. A bacia da 
Amazônia é imensa, uma das mais promissoras que 
há. Nessa bacia – tenho que fazer menção ao Estado 
que represento –, a costa do Amapá, segundo estudos 
que foram feitos, é a área mais promissora de todas 
elas. Algumas áreas já foram identificadas, sendo que 
para algumas delas já há licitação.

Evidentemente, essas pesquisas levam anos e 
demandam muitos recursos, mas já podemos ter cer-
teza de que o Brasil, quando o petróleo vai ficando 
cada vez mais escasso e apresentando a perspectiva 
de acabar daqui a cinqüenta anos, ainda terá grandes 
reservas de petróleo acumuladas, das quais as gera-
ções futuras ainda irão desfrutar.

Esse trabalho de pesquisa já começou a ser feito 
há alguns anos, mas o povo tem pressa e reclama, às 
vezes, que está demorando muito. Mas essas coisas 
que envolvem infra-estrutura sempre demandam tempo. 
Se, por um lado, o tempo que se leva para que essas 
coisas sejam descobertas e postas em funcionamento 
é grande, por outro, temos a certeza de que seu resul-
tado vai durar por muito tempo. É o que acontece com 
estradas, pontes, hidrelétricas.

Muitas vezes, reclama-se porque o Brasil tem o 
sentimento do imediatismo. Todos gostam de tudo para 
já. O sentimento começou a ser detectado quando Dom 
Pedro II, menino de 14 anos, perguntado se gostaria 

de ser emancipado para se tornar imperador, respon-
deu, em um segundo: “Quero já.” A partir daí ficamos 
marcados pela necessidade do imediatismo.

É com esse sentimento que vejo aquela região, 
em particular a região do Amapá, que também se re-
vela, Sr. Presidente, cada vez mais, uma região das 
mais promissoras em matéria de riquezas minerais. O 
Amapá já é uma das províncias minerais mais ricas do 
Brasil, com cada vez mais boas surpresas. Agora mes-
mo estão descobrindo reservas de ferro no Estado. Elas 
não são tão gigantescas quanto as de Carajás, mas já 
foram identificadas três grandes áreas com jazidas ra-
zoáveis. Duas empresas já estão se instalando lá, para 
a exploração e a exportação do minério de ferro. 

Essa vocação mineral vem de alguns anos. Em 
1940, quando o Amapá ainda era território, foi dada 
uma concessão para a exploração de manganês. Infe-
lizmente, essa concessão foi explorada por cinqüenta 
anos e nada deixou para o Amapá. Foi uma explora-
ção predatória, que não levou nenhum benefício para 
aquela região, tão necessitada. Foram deixados bu-
racos e não se deixou nada de valor agregado. Não 
foram feitos contratos que determinassem que as em-
presas teriam obrigações sociais e que promoveriam 
a região. Enfim, foi isso que aconteceu em relação ao 
manganês do Amapá.

Acredito que agora estão sendo impostas certas 
condições para as empresas que estão explorando o 
minério no meu Estado. Tenho trabalhado no sentido 
de que toda empresa tenha determinado percentual de 
sua produção aplicado em projetos sociais locais.

A uma delas, que explora ouro no Município 
de Pedra Branca do Amapari – tive oportunidade de 
desenvolver ações pessoais de incentivo e de ajuda 
para a exploração do ouro –, me empenhei para que 
fosse obrigada a aplicar 1% do seu faturamento bru-
to em programas sociais dentro dessa região, o que 
se concretizou. Assim, hoje, nos dois Municípios em 
que ela se encontra, que são Serra do Navio e Pedra 
Branca, não há desemprego, todas as pessoas estão 
empregadas. Hoje, o problema é o grande número de 
pessoas que se dirigem para aquela região.

Por outro lado, a estrada de ferro está sendo re-
cuperada, e nós esperamos que agora possa o Esta-
do entrar na metalurgia do ferro-gusa e também que 
passe a explorar outros minerais que estão sendo des-
cobertos, alguns raros, como o urânio, o que mostra a 
existência de uma grande província mineral também 
naquela região.

Por isso, tenho lutado aqui para que tenhamos a 
extensão da área de livre comércio para que ela seja 
também uma área que tenha benefícios fiscais para a 
atividade industrial. Isso justamente para que as em-
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presas que ali se instalem possam gerar indústrias que 
sejam de segunda linha, que possam incorporar valor 
agregado. Realmente, elas exportam minério bruto para 
áreas já desenvolvidas, e essa transformação, se não 
houver benefícios, elas não fazem em nossas áreas. 
Para isso elas têm de ser incentivadas.

Por isso mesmo é que tenho lutado. Já aprova-
mos esse projeto aqui, ele se encontra na Câmara dos 
Deputados, mas, infelizmente – digo isto com certa 
tristeza –, já não podemos ter tanta confiança quan-
to tínhamos nos acordos feitos nesta Casa, porque 
foram acordos feitos – e V. Exª, Senador Arthur Virgí-
lio, participou dele – que garantiam que até o fim do 
ano passado teríamos o projeto votado, e, com isso, 
aceitamos votar a Emenda do Bem. Infelizmente, até 
hoje a Câmara não votou. O projeto está em regime 
de urgência há cinco meses, mas há uma resistência 
grande dos Estados do Centro-Sul, que não querem 
que nem essas pequenas ajudas sejam dadas àque-
las regiões, ficam sempre num protecionismo absolu-
to. Enquanto isso, exportamos, criamos divisas para o 
País e, ao mesmo tempo, não recebemos aquilo que 
temos o dever de receber.

O Estado do Amapá ainda tem grandes carências, 
mas, sem dúvida alguma, pode e deve ser um dos Es-
tados com maior expressão naquela área, junto com o 
Pará, que é um Estado riquíssimo, com o Amazonas. 
Que ele possa também juntar-se, visto que tem uma 
posição estratégica muito boa. 

Temos o melhor porto da Amazônia, na margem 
esquerda do Amazonas, por onde passam todos os na-
vios que transitam pelo rio Amazonas. Em breve ado-
taremos o mesmo sistema usado na Europa, aquele 
em que os navios não precisam entrar na calha do rio 
todo, porque o transporte poderá ser feito por barca-
ças, o que melhora e barateia o escoamento de nossas 
safras, como já acontece hoje em Santarém, de onde 
a safra da produção agrícola embarca pelo Porto de 
Santana, no Amapá.

Por outro lado, o Estado tem uma área de livre 
comércio, embora não tivesse nenhuma perspectiva 
de crescimento. Essa área tem sido uma porta de ge-
ração de emprego, embora em pequena escala – de-
sejaríamos que fosse muito mais. O Estado criou, no 
ano passado, dez mil empregos. O comércio cresce. 
Nessa área, o comércio vem desenvolvendo-se bas-
tante. O Estado teve um bom crescimento. 

É com grande felicidade que participo desse es-
forço e desse trabalho. Lutei pela criação da área de 
livre comércio e fui para o Amapá. O destino me levou 
para o Amapá. Quando deixei de ser Presidente da 
República, não pude ser candidato pelo Maranhão, não 
porque o povo não o quisesse. Em todas as eleições 

que disputei pelo Maranhão, o povo me consagrou nas 
urnas. Mas, saindo da Presidência, eu não desejava 
mais continuar na política e me preparei para dela sair 
totalmente. Não liguei para Partido, nem nada. 

Infelizmente, com a luta que ocorreu com a minha 
saída, o PMDB do Maranhão não me deu legenda e 
não quis que eu fosse candidato pelo Maranhão. Nessa 
época, atravessávamos aqui o período de instalação do 
Governo do Presidente Collor, e fui chamado a voltar 
à vida pública. Fui convidado por vários Estados para 
ser candidato a Senador. Não era nenhuma novidade. 
Getúlio, do Rio Grande do Sul, já havia sido candidato 
a Senador por São Paulo; Juscelino, por Goiás; Duque 
de Caxias, que era do Rio de Janeiro, foi Senador pelo 
Rio Grande do Sul, só para citar nomes inconfundíveis 
na nossa memória. E alguns Presidentes voltaram a 
esta Casa depois de exercerem a Presidência da Re-
pública, como Rodrigues Alves, Nilo Peçanha, que 
foram Senadores depois que deixaram a Presidência 
da República.

Creio que tenho cumprido com o meu dever, 
porque, ali chegando, não somente quis ser eleito Se-
nador. Tenho residência no Amapá, vou mensalmente 
ao Estado – duas vezes, no mínimo –, estou envolvido 
com os problemas, participo e acompanho.

Quando Presidente, assinei a criação da Univer-
sidade do Amapá; abri os cem primeiros quilômetros 
da estrada que vai à Guiana Francesa; estou envolvido 
na construção da ponte do rio Jari, que liga o Amapá 
ao Pará, ou seja, liga o Estado ao sistema rodoviário 
brasileiro; conseguimos montar um parque energético 
– quando chegávamos ao Estado, havia uma escuridão 
imensa, mas hoje o Amapá dispõe de energia elétrica 
para consumir, para suas indústrias – ; participamos 
da identificação de algumas usinas – uma delas terá 
a construção iniciada no próximo ano na divisa com o 
Pará, no rio Jari, em Monte Dourado, em Almeirim, a 
hidrelétrica de Santo Antônio. Também já identificamos 
o potencial energético do rio Araguari, onde podere-
mos construir não só uma usina de água branca, mas 
duplicar a capacidade da Usina do Paredão.

Penso que estou cumprindo cada vez mais com 
o meu dever. Agora sou candidato à reeleição. Quando 
cheguei ao Amapá disse: Vim aqui para servir; não vim 
em busca de agasalho, mas em busca de trabalho.

Muitas pessoas têm ido a esses territórios para 
fazer carreira política. Cheguei ao Amapá com minha 
carreira política pronta. Em minha vida, já tinha sido tudo 
a que um político pode aspirar. Havia ocupado desde 
os primeiros cargos: Governador, Deputado Federal 
por três vezes, Senador por duas vezes, Presidente, 
Vice-Presidente da República, Presidente de Partido, 
Líder da Oposição, Líder do Governo, com uma ativi-
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dade política permanente nesta Casa. Enfim, cheguei 
com minha carreira pronta para entregá-la para servir 
ao Amapá, e acho que, com meu prestígio, com mi-
nha experiência, tenho dado uma boa contribuição ao 
Estado do Amapá.

Agora mesmo, nessas últimas eleições, não fo-
ram poucos os que me pediram para voltar, que fi-
zeram apelo para que eu voltasse a ser candidato 
pelo Maranhão. Mas achei do meu dever continuar no 
Amapá, ao mesmo tempo que sinto que lá posso ser 
cada vez mais útil, porque temos, pelo futuro, essas 
coisas a concluir, como o término da estrada, essas 
hidrelétricas de que estou falando, a montagem do 
parque mínero-metalúrgico daquela região, implantar 
a zona industrial, enfim, fazer tudo aquilo que posso 
fazer para ajudar.

Mas, como todos sabem, minha vida foi dividida 
em duas partes. Além de político, também sou um in-
telectual, tenho alguns livros publicados, alguns deles 
traduzidos, estou na Academia Brasileira de Letras, sou 
o decano da Academia, seu membro mais antigo, e 
achei que também nessa área minha passagem pelo 
Amapá não poderia ficar em brancas nuvens. Escrevi 
uma história do Amapá, que já está na terceira edição 
e é hoje um livro lido em todas as escolas, e não me 
limitei a isso: também escrevi um romance, que já está 
traduzido em seis idiomas, Saraminda, que é a his-
tória de uma heroína negra, uma heroína do Amapá. 
A ambientação de toda a novela são as florestas do 
rio Calçoene, do rio Amapá, do rio Tartarugal, do rio 
Tartarugalzinho, daquela região dos antigos garimpos 
mortos, em que se desenvolve toda a trama. Assim, 
colocando o Amapá na temática da literatura nacional 
e também procurando contribuir para a sua história.

Fiz esse livro com muito gosto. Levei alguns anos o 
preparando e para isso me valeu muito o conhecimento 
de nossa História. Porque o Amapá, como todos aqui 
sabem – e aqui temos dois representantes do Pará -, 
no princípio do País, nós éramos uma única região: o 
Estado do Brasil, o Estado do Maranhão e do Grão-
Pará. Os maranhenses diziam Estado de Maranhão e 
Grão-Pará; os paraenses diziam Estado de Grão-Pará 
e Maranhão. Em uma época, a capital foi São Luís; 
na outra, Belém. Depois, começaram as separações. 
Primeiro, a Província do Rio Negro, quando foi para lá 
o Melo e Póvoas , o primeiro Presidente da Província, 
hoje estado, do Amazonas.

Depois, foi a vez do Maranhão. A seguir, tive-
mos a independência do Piauí, que também naquela 
época pertencia à nossa região. Como o País era tão 
grande, não se sabia ainda de que modo definir as 
suas fronteiras. Talvez Mato Grosso, todas essas áre-

as fossem separadas do grande Estado do Maranhão 
e Grão-Pará. 

Essa foi mais uma motivação para aceitar o Ama-
pá. Senti-me na minha região, conhecendo a sua his-
tória, a nossa história, sendo um povo só, uma gente 
só, com um destino só, com os mesmos sofrimentos 
e as mesmas esperanças.

Senadora Ana Júlia, V. Exª gostaria de me apar-
tear? Para mim, será uma honra, como também o Se-
nador Flexa Ribeiro.

A Sra. Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Sim, 
Senador. Inicialmente, cumprimento V. Exª. Neste mo-
mento, V. Exª faz um histórico das nossas origens, já 
que todos viemos da província Grão Pará-Maranhão. 
Solicitei o aparte para fazer uma observação em re-
lação às nossas riquezas, quando V. Exª se referiu às 
novas riquezas que estão sendo descobertas no Ama-
pá, já se apresentando, inclusive, como uma provín-
cia mineral. Quero fazer um convite a V. Exª, como já 
fiz a todas as Senadoras e Senadores desta Casa. A 
experiência que aconteceu no Amapá na exploração 
do manganês foi uma experiência, eu diria, desastro-
sa. Perdemos o minério, perdemos a riqueza – este 
bem está em outro país – e lá só deixaram realmente 
buracos. Hoje não é a mesma coisa, é claro. Hoje a 
legislação já obriga as empresas a deixarem um per-
centual, que são os royalties. Mas como? A Lei Kandir, 
aprovada ainda no Governo anterior, isenta de cobran-
ça de ICMS tudo o que é exportado também de forma 
primária ou semi-elaborada, e os nossos minérios no 
Brasil ou são exportados de forma primária ou semi-
elaborados; no máximo, eles são exportados de forma 
semi-elaborada. 

Hoje, temos de novo uma situação ruim para os 
Estados exportadores de minério, grandes produtores 
de minérios que contribuem muito com a balança co-
mercial de forma positiva. Graças a essa Lei Kandir, 
apresentada por um Deputado Federal do PSDB de 
São Paulo, infelizmente, continuamos nessa situação. 
Então, Senador, temos caminhos a trilhar. Uma das 
nossas bandeiras, inclusive, no nosso Estado, é a in-
dustrialização dos nossos produtos naturais, que são 
diversos, tanto os da floresta quanto os produtos mi-
nerais. E não estamos agregando valor a eles. Temos 
que ter uma legislação que obrigue que um percentual 
mínimo fique em benefício do Estado. Digo um per-
centual mínimo porque 1%, 2% não vão atrapalhar as 
exportações, com certeza, e vão suprir a industrializa-
ção. Até porque, do volume de ferro que hoje se produz 
em Carajás – só para se ter uma idéia das empresas 
do Estado do Para – menos de 1% apenas do que se 
produz seria necessário para as empresas siderúrgi-
cas. Então, temos um excedente imenso para expor-
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tar. Temos que agir, trabalhar em duas direções: uma, 
dessa forma que referi, que é uma bandeira que tem 
sido nossa há muito tempo – o Pará tem ficado com os 
buracos, e não conseguiu, infelizmente, frustrou muita 
gente que a partir dali fosse haver o desenvolvimento, 
a riqueza, a geração de emprego. 

Gera-se emprego? Claro que se gera emprego, 
mas em muito menor quantidade e em situações de 
emprego muito aquém do nosso potencial. Inclusive, 
Senador José Sarney, pensando nisso, apresentei 
um projeto que está hoje tramitando na Comissão de 
Assuntos Econômicos – já foi aprovado na Comissão 
de Assuntos Sociais – no sentido de que possamos 
aumentar a alíquota dos royalties sobre os minérios. 
Não fazer igual ao petróleo, porque o ferro e outros 
minérios são diferentes do petróleo. Mas precisamos, 
sim, aumentar sua alíquota, até porque sabemos que 
mesmo que parte dessa produção fique para podermos 
agregar valores, mesmo em toda a nossa região, vamos 
ainda ter mais de 95% exportados. Isso porque é muito 
volume, é muito volume. Então, temos que pensar das 
duas formas para que ampliemos os recursos da ex-
ploração de uma riqueza que é de todo povo brasileiro, 
visto que a nossa Constituição diz que todo o minério 
que está no subsolo é de propriedade da União, ou 
seja, de propriedade do povo brasileiro – e é um bem 
não renovável. Entendemos que esses recursos dos 
royalties devam ser investidos em geração de empre-
go, em desenvolvimento de outros arranjos produtivos 
locais que não dependam apenas do minério, mas que 
possamos, além disso, o que é uma das nossas bandei-
ras neste momento, agregar valores àquilo que temos 
de mais fantástico na nossa região, que é a riqueza 
natural. Parabéns pelo seu pronunciamento, que faz 
essa homenagem não só ao seu trabalho mas ao po-
tencial que tem a região amazônica. Sempre digo, e já 
disse várias vezes aqui, a Amazônia não é problema, 
a Amazônia é solução para este País.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Muito 
obrigado à senhora, que é uma grande lutadora do 
Pará, e que agora, desafiadoramente, é uma das can-
didatas ao Governo do Estado. É justamente por isso 
que eu me sinto ainda incentivado a participar da 
vida pública, como se estivesse começando a minha 
carreira hoje, para lutar por uma região que também 
está começando, como aquela. E posso assegurar a V. 
Exª que sempre estarei ao lado de todos da bancada 
amazônica, com as idéias que V. Exª traz aqui, para 
defender a região. 

De modo que no Amapá, na província mineral 
que tivermos lá, posso assegurar, eu, enquanto estiver 
vivo e com voz nesta Casa, não permitirei que essas 
coisas sejam feitas. Acho que os tempos mudaram e 

hoje, evidentemente, temos que exigir que o desen-
volvimento não seja pedratório, mas que seja um de-
senvolvimento que traga equilibradamente benefícios 
para todas as regiões do País. 

V. Exª falou em Carajás e eu me sinto muito feliz, 
porque participei desde o começo do projeto Carajás. 
Acredito até mesmo que foi minha a primeira reação, 
quando foram descobertas as minas de Carajás, na-
quela região, pela United Steel, e a Vale do Rio Doce 
não queria explorar aquela área. A Vale do Rio Doce 
achava que, se abríssemos uma frente de minério de 
ferro naquela região, iria competir com as explorações 
que eles tinham em Minas Gerais. 

Acredite a senhora que foi naquele tempo – o 
Ministro das Minas e Energia era o César Cals – por 
esforço meu, que criamos a Amazônia Mineração; foi 
nomeado para ela um homem que foi Prefeito em São 
Luís, que colocamos lá, Vicente Fialho, que realmen-
te pôde tornar realidade o projeto da exploração do 
que é hoje Carajás. Porque se não tivéssemos lutado 
evidentemente aquilo não aconteceria. E, graças a 
Deus, Deus colocou um porto para escoar o minério 
de Carajás, senão hoje seria impossível aquele miné-
rio competir mundialmente. Se não tivesse sido feito 
naquela época, ninguém faria os investimentos que 
permitiram a exploração de Carajás. 

Quando Presidente, tornei a obra em realidade, 
porque fiz tudo para que o projeto fosse realizado. Hoje 
é um grande projeto que é uma afirmação do Brasil 
até em nível internacional. Senador Flexa Ribeiro, ouço 
com grande honra o seu aparte. 

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Presidente 
José Sarney, congratulo-me com o seu pronunciamen-
to. V. Exª aqui deu uma aula aos telespectadores da 
TV Senado do trabalho que desenvolveu ao longo de 
sua vida pela Nação brasileira e pela nossa região, a 
região amazônica, culminando agora como nobre re-
presentante do Estado do Amapá no Senado Federal. 
V. Exª, quando exerceu a Presidência da República, 
teve um trabalho voltado também para a diminuição 
das desigualdades regionais. Isso é da maior impor-
tância porque a nossa região amazônica, que V. Ex.ª 
tão bem representa hoje no Senado, tem um papel 
relevante no cenário do nosso País. V. Ex.ª mencionou 
aqui a sua luta ao iniciar as pesquisas pela Petrobras 
na exploração de petróleo. Não há dúvida, Presiden-
te José Sarney, que a nossa região é riquíssima em 
recursos naturais e é uma grande bacia petrolífera a 
ser explorada. V. Ex.ª, com sapiência e conhecimento, 
já disse que as pesquisas anteriormente feitas foram 
abandonadas em função, talvez, de o processo econô-
mico não ser adequado àquela altura. Mas, com o barril 
de petróleo cotado a preços baixos, a menos de dez 
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dólares – aproxima-se dos oitenta dólares atualmente 
–, as pesquisas já começam a viabilizar-se e indicam 
que devem ser continuadas e intensificadas, porque, 
sem poços perfurados e pesquisados em nossa região, 
é realmente sem significância. V. Ex.ª diz também que 
a província mineral do Estado do Amapá é como a 
do Estado do Pará e que temos que trabalhar, como 
representantes daqueles Estado, no sentido de verti-
calizar, como disse a Senadora Ana Júlia, a indústria 
da metalurgia e não só a exploração do extrativismo 
mineral – a nossa região passou pelo extrativismo flo-
restal em décadas passadas. Finalmente, a cobrança 
de V. Ex.ª sobre a implantação das zonas nos Esta-
dos do Amapá e do Pará, V. Exª, que é um batalhador 
há longo tempo para que o Amapá seja atendido na 
sua reivindicação, colocando os Municípios do Pará, 
necessitados também desse desenvolvimento. A co-
brança feita do acordo por ocasião da aprovação da 
medida provisória faz com que, a partir da retomada 
da normalidade das nossas atividades no Congresso, 
possamos juntos, com a liderança de V. Exª, colocar 
em pauta, na Câmara, a aprovação das zonas indus-
triais dos dois Estados. Parabéns pela sua atividade e 
pela representação do Estado do Amapá.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Muito 
obrigado.

Quero lembrar também a V. Exª que, durante o 
período em que fui Presidente, quando descobrimos 
petróleo naquela região, fui a Urucu para iniciar a ex-
ploração do gás, que ainda agora vai tornar possível 
que Manaus seja abastecido. O gás é tanto que hoje 
estamos reinjetando gás para guardá-lo para gera-
ções futuras. 

Também a luta que está se fazendo no Amapá, 
e que já é uma realidade – por isso, preciso continuar 
nessa luta –, é para chegarmos com o linhão de Tu-
curuí até a área da margem esquerda do Amazonas 
e até o Estado do Pará. Agora mesmo, no projeto do 
gasoduto, uma defesa que fiz foi que um ramal fosse 
dirigido também a Macapá, de modo que tivéssemos 
condições de utilizá-lo para a parte industrial.

Mas, em relação à Amazônia, sempre tive uma 
frase que quero repetir aqui: quem tem a Amazônia 
não deve ter medo do futuro. Fui o Presidente – dizia 
naquele tempo o Governador do Amazonas – que mais 
havia visitado o Amazonas.

Acho que fui dezenove vezes ao Estado do Ama-
zonas. Visitei todas as fronteiras, aqueles quartéis de 
que iniciamos a construção e a que apoiamos de toda 
maneira. Além de tudo, tenho muita honra de ter tam-
bém participado do projeto chamado Operação Ama-
zônia, que modificou todos os órgãos daquele Estado: 
a Spvea transformada em Sudam, o Banco da Borra-

cha transformado em Basa, e criou a Zona Franca de 
Manaus. Fico muito feliz com isso porque tive oportu-
nidade não só de participar do grupo que criou como 
também, como Presidente da República, fazer o decreto 
que consolidou a Zona Franca de Manaus. 

Queria terminar dizendo que o meu discurso era 
para o Amapá, quer dizer, o meu discurso era para o 
Estado que represento hoje com muito orgulho e muito 
feliz de estar contribuindo para a sua grandeza, para 
que ele possa ser um dos mais expressivos Estados 
da nossa região. Agora mesmo apresentei o projeto 
da Universidade do Oiapoque, já conseguimos que 
fosse incluída uma escola técnica para Macapá nes-
se Projeto que o Presidente acaba de mandar para o 
Congresso, e vamos continuar essa luta, sabendo que 
estamos lutando também pelo Amazonas. 

Sei que os paraenses ficam felizes porque o Ama-
pá era Pará, a quem devemos a independência daquela 
região. O Brasil conquistou aquela região, ela é brasi-
leira justamente por causa de um paraense. Foi Veiga 
Cabral quem iniciou a luta num município do Amapá, 
evitou que a República do Cunani fosse tornada reali-
dade e foi ele quem deu base para que o Rio Branco 
pudesse fazer o Laudo Suíço para que ganhássemos 
a questão. Napoleão dizia que a França vinha até a 
margem esquerda do rio Amazonas. Na realidade, a 
República do Cunani foi a maneira encontrada para 
que aquela região se tornasse brasileira. E foi o gênio 
de Pombal, que mandou um irmão seu ser governa-
dor do Estado de Maranhão e Grão Pará, o Mendonça 
Furtado, que veio com cartas e instruções secretas 
para ocupar aquelas regiões e torná-las portuguesas 
e, portanto, torná-las brasileiras, porque, a partir daí, 
ficamos brasileiros com essas regiões. Então, construiu 
na margem esquerda do rio Amazonas a mais bonita 
obra de engenharia militar do mundo português, talvez 
disputando com algumas do mundo, que é o Forte de 
São José do Macapá, uma coisa extraordinária. E fez 
para que aquele Forte? Justamente para defender as 
terras para que elas fossem brasileiras e não entrassem 
estrangeiros no rio Amazonas para dominá-lo.

Quando vejo, hoje, algumas dessas pessoas e 
ONGs defendendo a internacionalização da Amazô-
nia, eu costumo repetir aquilo que disse ao Presidente 
Bush, o pai: a Amazônia só é a Amazônia por causa 
dos brasileiros. Fomos nós que defendemos a Ama-
zônia. Enquanto as companhias exploratórias, todas, 
destruíram os outros continentes, nós conseguimos 
conservar a Amazônia, sem deixar que criassem uma 
companhia, a Amazon River Corporation. Essa com-
panhia de exploração tentou entrar no rio Amazonas 
e foram os habitantes de Belém do Pará que não dei-
xaram, senão a Amazônia teria sido destruída.
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O nosso Amapá é o Estado mais conservado do 
Brasil, Sr. Presidente. Cerca de 90% do seu território 
ainda é floresta intocável. Temos o maior parque brasi-
leiro, o Parque Nacional do Tumucumaque. Desejamos 
que todo esse desenvolvimento seja feito com preser-
vação da natureza, de modo a que nós possamos dar 
exemplo do desenvolvimento sustentável.

Muito obrigado. 

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SE-
NADOR FLEXA RIBEIRO NA SESSÃO DO 
DIA 19 DE JULHO DE 2006, QUE, RETIRA-
DO PARA REVISÃO PELO ORADOR, ORA 
SE PUBLICA.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Nobre 
Presidente, Senador Edison Lobão, Srªs e Srs. Sena-
dores, venho à tribuna hoje para falar aos meus amigos 
do Pará sobre o encaminhamento de dois projetos de 
lei que apresentei ao Senado Federal, autorizando o 
Poder Executivo a criar duas universidades no Esta-
do do Pará.

Aqui, Senador Edison Lobão, já foi falado, várias 
vezes, das universidades criadas em vários Estados 
brasileiros. O Presidente da República, há pouco tem-
po, criou treze universidades no papel. Proponho que 
sejam criadas efetivamente duas novas universidades 
federais no meu Estado, que só possui – sendo o se-
gundo maior Estado brasileiro em extensão territorial 
– duas universidades federais: a Universidade Federal 
do Pará e a Universidade Federal de Agronomia.

Com esses projetos de lei, proponho a criação 
da Universidade Federal do Oeste do Pará, com sede 
no Município de Santarém, por desmembramento da 
Universidade Federal do Pará (UFPA), e da Universi-
dade Federal do Sul e do Sudeste do Pará, com sede 
no Município de Marabá. São duas regiões da maior 
importância para o desenvolvimento de nosso Estado: 
a região do oeste do Pará e a região do sul e sudeste 
do Pará.

Esses projetos de lei, que autorizam a criação, por 
desmembramento da Universidade Federal do Pará, 
servirão para levar conhecimento, ciência e tecnologia, 
formação e qualificação aos paraenses que residem 
nessas regiões, além do desenvolvimento econômico 
e social que tanto buscamos no Estado do Pará.

Era essa a informação, Sr. Presidente, Senador 
Edison Lobão, que eu queria levar aos paraenses.

Eu também queria dizer, como disse o nosso Lí-
der, Senador José Agripino, que, no Estado do Pará, 
acompanhamos a candidatura do ex-Senador e ex-Go-
vernador Almir Gabriel ao Governo do nosso Estado. 
Junto com a candidatura dele, levamos a candidatura 

do Presidente Geraldo Alckmin. Assim como acontece 
no Rio Grande do Norte, está acontecendo em todos 
os Estados do Brasil. 

No Pará, não é diferente. No Pará, tudo aquilo 
que já foi feito, ao longo desses onze anos e meio de 
governo, pela União em benefício do nosso Estado, fez 
com que o PIB paraense triplicasse, em dez anos, e 
passasse da 14ª posição, em relação ao PIB dos Es-
tados brasileiros, para a 11ª, crescendo três posições 
nesse período. Vários outros elementos de compara-
ção nos levam a dizer que o Estado do Pará está no 
caminho correto, no caminho do desenvolvimento, no 
caminho da melhoria da qualidade de vida da nossa 
população.

Almir Gabriel é reconhecido por todos os para-
enses como sendo aquele político que, por meio da 
ética, da seriedade, da honrabilidade, da competência 
e do trabalho, propiciou, desde 1995, que se levasse 
avante o projeto do novo Pará. E hoje se apresenta, 
com credibilidade, com o trabalho já demonstrado e 
continuado pelo atual Governador Simão Jatene, junto 
à população do Pará para um novo governo.

No âmbito federal, temos absoluta certeza de 
que a Nação brasileira vai escolher, em 1º de outu-
bro, o nome de Geraldo Alckmin, que, como disse o 
Líder José Agripino, vai propor à Nação um projeto 
de desenvolvimento, diferentemente do que ocorreu 
com o atual Presidente, que, após três anos e meio 
de mandato, não cumpriu nada daquilo que prometeu 
em campanha. No próprio Estado do Pará, depois de 
tudo que ele disse que faria em benefício dos paraen-
ses, a única coisa que fez foi voltar as costas para o 
Estado, como voltou as costas para o Brasil. Deixou o 
Pará no abandono, fazendo apenas e tão somente as 
transferências obrigatórias, ou seja, as transferências 
ditas constitucionais.

Ainda há pouco, a Senadora Ana Júlia mostrou 
aqui números, que foram contestados por V. Exª, Pre-
sidente Edison Lobão, dizendo que o seu Estado do 
Maranhão, vizinho ao Pará, não recebeu apoio algum 
nem qualquer recurso do Governo Federal. O Sena-
dor Heráclito Fortes disse o mesmo em relação ao 
seu Estado, o Piauí. E assim dizem todos os Senado-
res, que vêm à tribuna dizer que o Governo Federal, 
lamentavelmente, ao longo desses três anos e meio, 
nada fez pelos Estados brasileiros; muito pelo contrá-
rio, gastou e gastou muito, mas de forma errada, sem 
qualificar os gastos.

É isso que a Nação brasileira vai reconhecer nas 
urnas, em 1º de outubro. Temos absoluta certeza de 
que as pesquisas, que agora já apontam um segundo 
turno configurado, apontarão, proximamente, uma vi-
tória do candidato Geraldo Alckmin.
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Precisamos fazer com que este País cresça no 
ritmo que o mundo cresce, ou cresceu ao longo des-
ses quatro anos; uma fase áurea da economia mundial, 
em que todos os países crescem a índices bastante 
superiores ao brasileiro, que, lamentavelmente, é o 
penúltimo da América Latina, perdendo, única e ex-
clusivamente, para o Haiti. 

Foi dito aqui que não precisaria o Brasil crescer 
– não concordo – no mesmo patamar em que crescem 
a Índia e a China. Todavia, penso que deveria crescer, 
pelo menos, como os nossos vizinhos da América do 
Sul, entre os quais a Argentina, o Chile e o Peru. Infe-
lizmente, porém, o nosso índice de crescimento é pífio: 
2,35% no ano passado e, neste ano, exulta-se dizer 
que atingirá de 3,5% a 4%. Precisamos apresentar um 
índice de crescimento bem superior, para que possamos 
gerar emprego e renda para os brasileiros que buscam 
mercado de trabalho e que não o encontram.

Os dez milhões de empregos prometidos pelo 
Presidente Lula, na campanha de quatro anos atrás, 
serão cobrados agora pela população brasileira, nas 
urnas. O Presidente diz que gerou algo em torno de 

3,5 milhões de empregos. Portanto, conclui-se que 
os outros 7 milhões de empregos foram gerados na 
China, para onde estão indo as nossas riquezas, os 
nossos insumos, para lá serem industrializados – ge-
rando emprego naquele país – e, depois, importados 
pelo Brasil, a fim de aqui serem fechadas indústrias, 
que não têm condições de competitividade, em face da 
carga tributária, que cresceu, só neste Governo, mais 
de três pontos percentuais. A economia brasileira já 
não suporta essa situação.

Tenho absoluta certeza, Sr. Presidente, Senador 
Edison Lobão, de que o eleitor, ao exercer seu direito 
mais sagrado, que é o de escolher quem conduzirá 
os destinos deste País, vai analisar o que foi feito ao 
longo desses três anos e meio ou o que não foi feito 
nesse período e o que poderá ser feito para o desen-
volvimento e o crescimento deste País, no próximo 
governo de Geraldo Alckmin.

Era o que tinha a dizer.
Agradeço a V. Exª a gentileza, Senador Edison 

Lobão.
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Ata da 1ª Reunião, em 21 de julho de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência do Sr. Heráclito Fortes

(Inicia-se a reunião às 9 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– Não há número regimental para abertura da sessão, 
não podendo esta ser realizada.

Nos termos do § 2º do art. 155 do Regimento 
Interno, o expediente que se encontra sobre a mesa 
será despachado pela Presidência, independente-
mente da leitura.

É o seguinte o Expediente despachado:

AVISOS DA PRESIDÊNCIA

•Término do prazo, ontem, para apresentação de 
emendas às seguintes matérias:

Projeto de Lei da Câmara nº 118, de 2005 (nº 
1.153/2003, na Casa de origem), que modifica o in-
ciso II do caput do art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996;

Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2006 (nº 
4.505/2004, na Casa de origem), que dispõe sobre o 
reconhecimento do dia 26 de outubro como Dia Na-
cional dos Trabalhadores Metroviários;

Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2006 (nº 
3.779/2004, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
gratuidade na apresentação da Declaração Anual de 
Isento e dá outras providências;

Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 2006 (nº 
3.827/2004, na Casa de origem), que denomina “rodo-
via Governador Leonel de Moura Brizola” o trecho da 
BR-386, compreendido entre as cidades de Canoas e 
Iraí, no Estado do Rio Grande do Sul; e

Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2006 (nº 
3.168/2000, na Casa de origem), que dispõe sobre o 
Dia do Profissional de Educação Física.

Aos Projetos não foram oferecidas 
emendas.

As matérias serão incluídas em Ordem 
do Dia oportunamente.

•Término, ontem, do prazo previsto no art. 91, § 
3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido inter-
posto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, 

do Projeto de Decreto Legislativo nº 262, de 2006 (nº 
2.082/2005, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária para o 
Desenvolvimento de Guaraci a executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Guaraci, Estado 
de São Paulo.

Tendo sido aprovada terminativamente 
pela Comissão de Educação, a matéria vai à 
promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câ-
mara dos Deputados.

OFÍCIO

OF. Nº 592/06 – LPL

Brasília, 20 de julho de 2006

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Parti-

do Liberal indica o Deputado Heleno Silva (PL/SE), na 
qualidade de titular, e o Deputado Chico da Princesa 
(PL/PR), na qualidade de suplente, em substituição aos 
anteriormente indicados, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
n° 312, de 19 de julho de 2006, que “Prorroga, para o 
trabalhador rural empregado, o prazo previsto no art. 
143 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991”.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço a distinta consideração. – Deputado Luciano 
Castro, Líder do Partido Liberal.

(Serão feitas as substituições solicitadas)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 9 horas e 1 
minuto.)

(OS:14559/2006) 
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Ata da 116ª Sessão Não Deliberativa,  
em 24 de julho de 2006

4ª sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Alvaro Dias, Heráclito Fortes e Amir Lando

(Inicia-se a sessão às 14 horas)

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

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, projetos que serão lidos pela Srª 1ª 
Secretária em exercício, Senadora Serys Slhessarenko.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
N° 355, DE 2006 

(N° 1.362/2001, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Ltda, 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Foz do 
Iguaçu, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/nº, de 13 de outubro de 2000, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 1° de maio de 1994, a 
concessão da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Foz 
do Iguaçu, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. – Aldo Rebelo, Presidente.

MENSAGEM Nº 1.503, DE 2000

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado 

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, subme-
to à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta-
do das Comunicações, o ato constante do Decreto de 
13 de outubro de 2000, que “Renova concessão das 
entidades que menciona, para explorar serviços de 
radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades 
mencionadas são as seguintes:

1 – Rádio Assunção Cearense Ltda., a partir de 
1º de novembro de 1993, na cidade de Fortaleza–CE 
(onda média);

2 – Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Ltda., a par-
tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Foz do Igua-
çu–PR (onda média);

3 – Freqüencial – Empreendimentos de Comuni-
cação Ltda., originariamente Rádio Jornal de Maringá 
Ltda., a partir de 12 de maio de 1994, na cidade de 
Maringá–PR (onda média);

4 – Rádio Sociedade Nova Esperança Ltda., a 
partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Nova Es-
perança–PR (onda média);

5 – Rádio Paranavaí Ltda., a partir de 1º de maio 
de 1994, na cidade de Paranavaí–PR (onda média);

6 – Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de 
Janeiro Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na 
cidade do Rio de Janeiro–RJ (onda média);

7 – Rádio Pitangueira Ltda., a partir de 5 de outu-
bro de 1998, na cidade de Itaqui–RS (onda média);

8 – Rádio Auri Verde de Bauru Ltda., a partir de 1º de 
maio de 1994, na cidade de Bauru–SP (onda média);

9 – Rádio Clube de Marília Ltda., a partir de 1° de no-
vembro de 1993, na cidade de Marília–SP (onda média);

10 – Rede Associada de difusão Ltda, originaria-
mente Rádio e Televisão Campestre Ltda., a partir de 
30 de janeiro de 1994, na cidade de Santa Isabel–SP 
(onda média);

11 – Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista 
de Rádio e TV Educativas, a partir de 1º de novembro 
de 1993, na cidade de São Paulo–SP (onda média);

12 – Fundação Espírita André Luiz, originaria-
mente Rádio Clube de Sorocaba Ltda., a partir de 1° 
de novembro de 1993, na cidade de Sorocaba–SP 
(onda média);

13 – Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista 
de Rádio e TV Educativas, a partir de 1° de novembro 
de 1993, na cidade de São Paulo–SP (onda curta); e

14 – Televisão Tuiuti S/A, a partir de 10 de outu-
bro de 1999, na cidade de Pelotas–RS (sons e ima-
gens).

Brasília, 24 de outubro de 2000. – Fernando 
Henrique Cardoso.
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EM nº 447/MC

Brasília, 4 de outubro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o 

incluso projeto de decreto que trata da renovação de 
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo-
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Rádio Assunção Cearense Ltda., concessioná-
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará (Processo 
nº 29650.000748/93);

• Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Ltda., conces-
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná 
(Processo nº 53740.000408/93);

• Frequencial – Empreendimentos de Comunica-
ção Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Maringá, Estado 
do Paraná (Processo nº 53740.000004/94);

• Rádio Sociedade Nova Esperança Ltda., con-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Nova Esperança, Estado do Pa-
raná (Processo nº 53740.000085/94);

• Rádio Paranavaí Ltda., concessionária de ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média, na ci-
dade de Paranavaí, Estado do Paraná (Processo nº 

53740.000048/94);
• Radio e Televisão Bandeirantes do Rio de Janeiro 

Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro (Processo nº 53770.000259/93);

• Rádio Pitangueira Ltda.,. concessionária de ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade 
de Itaqui, Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº 
53790.000864/98);

• Rádio Auri Verde de Bauru Ltda., concessioná-
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Bauru, Estado de São Paulo (Processo 
nº 50830.001529/93);

• Rádio Clube de Marília Ltda., concessionária 
de serviço de radiodifuão sonora em onda média, na 
cidade de Marília Estado de São Paulo (Processo nº 
50830.000983/93);

• Rede Associada de Difusão Ltda., concessio-
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia, na cidade de Santa Isabel, Estado de São Paulo 
(Processo nº 50830.001255/93);

• Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de 
Rádio e TV Educativa, concessionária de serviço de radio-
difusão sonora em onda média, na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo (Processo nº  50830.000856/93);

• Fundação Espírita Andre Luiz, concessionária 
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo (Processo 
nº 50830.000977/93);

• Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de 
Rádio e TV Educativas. concessionária de serviço de ra-
diodifusão sonora em onda curta, na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo (Processo nº 50830.000857/93);

• Televisão Tuiuti S/A, concessionária de serviço 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na ci-
dade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul (Pro-
cesso nº 53790.000398/99).

2. Observo que a renovação do prazo de vigência 
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamentou.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisa-
dos pelos órgãos técnicos deste Ministério e conside-
rados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, 
demonstrando possuir as entidades as qualificações 
necessárias à renovação da concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao que 
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, 
decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à su-
perior consideração de Vossa Excelência para decisão 
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em 
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro 
de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 2000

Renova concessão das entidades que 
menciona, para explorar serviços de radio-
difusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput. 
da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, e 62 da Lei nº 5.785, de 23 de junho 
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 62, inciso 
I, do Decreto nº 88,066, de 26 de janeiro de 1983, 

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida-

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito 
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média:

I – Radio Assunção Cearense Ltda., a partir de 1º 
de novembro de 1993, na cidade de Fortaleza. Estado do 
Ceará, outorgada pelo Decreto nº 38.719, de 30 de janei-
ro de 1956, e renovada pelo Decreto nº  90.578, de 28 de 
novembro de 1984 (Processo nº 29650.000748/93); .

II – Rádio Cultural de Foz do Iguaçu Ltda., a partir de 
1º de maio de 1994, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado 
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do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 455, de 6 de 
maio de 1955, e renovada pelo Decreto nº 92.670, de 16 
de maio de 1986 (Processo nº 53740.000408/93); 

III – Freqüencial – Empreendimentos de Comuni-
cação Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade 
de Maningá. Estado do Paraná, outorgada originaria-
mente à Rádio Jornal de Maringá Ltda., conforme Por-
taria MVOP nº 208, de 6 de abril de 1956, renovada 
pelo Decreto nº 89.409, de 29 de fevereiro de 1984, 
e transferida para a concessionária de que trata este 
inciso pelo Decreto de 22 de janeiro de 1997 (Proces-
so nº 53740.000004/94); 

IV – Rádio Sociedade Nova Esperança Ltda., a 
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Nova Es-
perança, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria 
MVOP nº 552, de 18 de junho de 1954, e renovada pelo 
Decreto nº 90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo 
nº 53740. 000085/94); 

V – Rádio Paranavaí Ltda., a partir de 1º de maio 
de 1994, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, 
outorgada pela Portaria MVOP nº 623, de 12 de julho 
de 1954, e renovada pelo Decreto nº 89.626, de 8 de 
maio de 1984 (Processo nº 53740.000048/94)

VI – Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de 
Janeiro Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
outorgada pelo Decreto nº 1.235, de 25 de junho de 
1962, e renovada pelo Decreto nº 89.356, de 7 de fe-
vereiro de 1984 (Processo nº 53770.000259/93);

VII – Rádio Pitangueira Ltda., a partir de 5 de ou-
tubro de 1998, na cidade de Itaqui, Estado do Rio Gran-
de do Sul, outorgada pelo Decreto nº 96.850, de 28 de 
setembro de 1988 (Processo nº 53790.000864/98);.

VIII – Rádio Auri Verde de Bauru Ltda., a partir 
de 1º de maio de 1994, na Cidade de Bauru, Esta-
do de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 
478, de 6 de outubro de 1960, e renovada pelo De-
creto nº 89.426, de 8 de março de 1984 (Processo nº 

50830.001529/93);
IX – Rádio Clube de Marília Ltda., a partir de 1º 

de novembro de 1993, na cidade de Marília, Estado de 
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 731, de 3 de abril 
de 1936, e renovada pelo Decreto nº 91.493, de 29 de 
julho de 1985 (Processo nº 50830.000983/93); 

X – Rede Associada de Difusão Ltda., a partir de 
30 de janeiro de 1994, na cidade de Santa Isabel, Esta-
da de São Paulo, originariamente outorgada à Rádio e 
Televisão Campestre Ltda., pelo Decreto nº 89.089, de 
2 de dezembro de 1983, e transferida para a concessio-
nária de que trata este inciso conforme Decreto de 2 de 
agosto de 1999 (Processo nº 50830.001255/93); 

XI – Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista 
de Rádio e TV Educativas, a partir de 1º de novembro 

de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
outorgada pelo Decreto nº 899, de 12 de junho de 1936, 
e renovada pelo Decreto nº 90.418, de 8 de novembro 
de 1984 (Processo nº 50830.000856/93);

XII – Fundação Espírita André Luiz, a partir de 1º 
de novembro de 1993, na cidade de Sorocaba, Estado 
de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Clube 
de Sorocaba Ltda., renovada pelo Decreto nº 90.255, de 
2 de outubro de 1984, e transferida para a concessioná-
ria de que trata este inciso conforme Decreto de 16 de 
dezembro de 1997 (Processo nº 50830.000977/93).

Art. 2º Fica renovada, por dez anos, a partir de 1º 
de novembro de 1993, a concessão para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda curta, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, outorgada à Fundação Padre Anchieta – Centro 
Paulista de Rádio e tv Educativas, pela Partaria CTR 
nº 102, de 23 de fevereiro de 1940, e pelos Decretos nº 
31.199, de 28 de julho de 1952 e 32.156, de 23 de janeiro 
de 1953, e renovada pelo Decreto nº 91.566, de 23 de 
agosto de 1985 (Processo nº 50830.000857/93)

Art. 3º Fica renovada, por quinze anos, a partir 
de 10 de outubro de 1999, a concessão para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão), na cidade de Pelotas, 
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada à Televisão 
Tuiuti S/A, pelo Decreto nº 64.927, de 5 de agosto de 
1969, e renovada pelo Decreto nº 90.769, de 28 de de-
zembro de 1984 (Processo nº 53 790.000398/99). 

Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cujas concessões são renovadas por este decreto, re-
ger–se–á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, 
leis subsequentes e seus regulamentos.

Art. 5º A renovação da concessão somente produ-
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Na-
cional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 13 de outubro de 2000; 179º da Inde-
pendência 112º da República.
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PARECER CONJUR/MC Nº 1.524/2000

Referência: Processo nº 53740.000408/93
Origem: Delegacia do MC no Estado do Paraná
Interessada: Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Ltda.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para explorar serviço de radio-
difusão sonora em onda média, cujo prazo teve seu 
termo em 1º de maio de 1994. 
Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a 
situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.

Trata o presente processo de pedido de renova-
ção de concessão formulado pela Rádio Cultura de 
Foz do Iguaçu Ltda., concessionária do serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Foz 
do Iguaçu, Estado do Paraná.

2. A outorga em apreço foi deferida conforme 
Portaria MVOP nº 455, de 6 de maio de 1955, con-
cessão esta renovada, por dez anos, a partir de 1º de 

maio de 1984, pelo Decreto nº 92.670, de 16 de maio 
de 1986, publicado no Diário Oficial da União em 19 
seguinte, cujo prazo residual da outorga foi mantido 
pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

3. O pedido foi objeto de análise pela Delegacia 
do MC no Estado do Paraná, tendo aquela Delegacia 
concluído favoravelmente ao pleito consoante Parecer 
Jurídico nº 45/94, fls. 31 dos autos.

4. Reexaminadas as peças que constituem os 
autos do presente processo, o pedido, sua documen-
tação e os fundamentos jurídicos que determinaram a 
postura de deferimento adotada pela DMC/PR, concluo, 
igualmente, pelo deferimento do postulado, acrescen-
tando o seguinte:

. A entidade obteve autorização para efetuar al-
teração contratual em seu contrato social, mediante 
Portaria nº 186, de 21 de outubro de 1998, cujos atos 
legais decorrentes foram comprovados pela Portaria 
nº 79, de 15 de maio de 2000, ficando seus quadros 
diretivo e societário assim constituídos:

Sócio Gerente: Milton Rodrigues Filho.
5. Ressalte-se que a outorga original está ampa-

rada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei nº 
5.785, de 1972, e o Decreto nº 88.066, de 1983, eis que 
o pedido de sua renovação foi apresentado na forma 
devida, no prazo legal e com a documentação hábil.

6. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como de-
ferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva 
concessão ou permissão, sendo permitido o funciona-
mento, em caráter precário, dos serviços outorgados e 
não renovados em tempo hábil, concluindo-se, desta 
forma, que a terminação do prazo da concessão ou a 
pendência da sua renovação, a curto ou a longo pra-
zo, não determina, necessariamente, a extinção do 
serviço prestado.

7. Isto posto, proponho o encaminhamento dos 
presentes autos ao Exmº Sr. Ministro de Estado das 
Comunicações, acompanhados de minuta dos atos de 
renovação correspondentes – Exposição de Motivos e 
Decreto – com vistas ao encaminhamento para o Exce-
lentíssimo Senhor Presidente da República, autoridade 
competente para conhecer e decidir do pedido.

8. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada 
pelo Congresso Nacional, consoante dispõe O § 3º do 
art. 223 da Constituição, para que o ato de renovação 
possa produzir seus efeitos legais.

É o Parecer sub censura.
Brasília, 26 de setembro de 2000. – Isabel Cris-

tina de Alcântara, Estagiária – Flávia Cristina dos 
Santos Rocha, Chefe de Divisão.

De acordo. Submeto à Senhora Consultora Ju-
rídica.

Brasília, 28 de setembro de 2000. – Maria da 
Glória Tuxi F. dos Santos, Coordenadora-Geral de 
Assuntos Jurídicos de Comunicações.

DESPACHO CONJUR/MC Nº 2.219, DE 2000

Aprovo o Parecer Conjur/MC nº 1.524/2000, que 
conclui pelo deferimento do pedido de renovação do 
prazo de vigência da concessão outorgada à Rádio 
Cultura de Foz do Iguaçu Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Foz 
do Iguaçu, Estado do Paraná. Remetam-se os autos, 
acompanhados de minutas de Exposição de Motivos 
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e Decreto, à consideração do Exmº Senhor Ministro 
com vistas ao encaminhamento para o Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República.

Brasília, 29 de setembro de 2000. – Raimunda 
Nonata Pires, Consultora Jurídica.

(À Comissão de Educação – em decisão 
terminativa.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 356, DE 2006 

(Nº 591/2003, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada ao Sistema Xaxim de Radiodifu-
são Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada na cida-
de de Xaxim, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 951, de 7 de junho de 2002, que renova por 10 
(dez) anos, a partir de 10 de julho de 1997, a permis-
são outorgada ao Sistema Xaxim de Radiodifusão Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida-
de de Xaxim, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 773, DE 2002

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto 
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Es-
tado das Comunicações, renovações de permissões 
para explorar, sem direito de exclusividade, pelo pra-
zo de dez anos, serviços de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, conforme os seguintes atos e 
entidades:

1 – Portaria nº 187, de 17 de abril de 2001 – Te-
levisão Atalaia Ltda., na cidade de Aracaju – SE;

2 – Portaria nº 916, de 5 de junho de 2002 – Rá-
dio Sousa FM Ltda., na cidade de Sousa – PB;

3 – Portaria nº 917, de 5 de junho de 2002 – Rádio 
FM O Norte Ltda., na cidade de João Pessoa – PB;

4 – Portaria nº 920, de 5 de junho de 2002 – Emis-
soras Diário da Região Ltda., na cidade de Mirassol 
– SP;

5 – Portaria nº 951, de 7 de junho de 2002 – Sis-
tema Xaxim de Radiodifusão Ltda., na cidade de Xa-
xim – SC;

6 – Portaria nº 1.014, de 20 de junho de 2002 
– Rádio FM Itatiunga Ltda., na cidade de Patos – PB;

7 – Portaria nº 1.214, de 5 de julho de 2002 
– Empresa de Comunicação do Triângulo Ltda., origi-
nalmente Rádio Sociedade Triângulo Mineiro Ltda., na 
cidade de Uberaba – MG

8 – Portaria nº 1.215, de 5 de julho de 2002 – Tro-
pical Radiodifusão Ltda., na cidade de Macapá – AP:

9 – Portaria nº 1.302, de 16 de julho de 2002 
– Rádio Stéreo Planalto de Vinhedo Ltda.. na cidade 
de Vinhedo – SP; e

10 – Portada nº 1.307, de 16 de julho de 2002 
– Stúdio Cem FM Stéreo Ltda., na cidade de Oriente 
– SP.

Brasília, 4 de setembro de 2002. – Fernando 
Henrique Cardoso.

MC Nº1170 EM

Brasília, 20 de agosto de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a 

inclusa Portaria nº  951, de 7 de junho de 2002, pela 
qual renovei a permissão outorgada ao Sistema Xaxim 
de Radiodifusão Ltda., pela Portaria nº 171, de 8 de 
julho de 1987, publicada no Diário Oficial da União 
em 10 seguinte, para explorar o serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Xaxim, 
Estado de Santa Catarina.

2. Os órgãos competentes deste Ministério mani-
festaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído 
de acordo com a legislação aplicável, o que me levou 
a deferir o requerimento de renovação.

3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de renovação somente produ-
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o refe-
rido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº 
53820.000162/97,. que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nasci-
mento, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 951, DE 7 DE JUNHO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
6º, inciso II do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo nº 53820.000162/97, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 10 de julho de 1997, a permissão outorgada 
ao Sistema Xaxim de Radiodifusão Ltda., pela Porta-
ria nº l7l, de 8 de julho de 1987, publicada no Diário 
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Oficial da União em 10 seguinte, para explorar, sem 

direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 

em freqüência modulada, na cidade de Xaxim, Estado 

de Santa Catarina.

Art. 2º A exploração do serviço, cuja outorga é 

renovada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código 

Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e 
seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
N0 357, DE 2006 

(Nº 1.813/2005, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que autoriza a Fundação 
Álvaro Prestes a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Amarante, 
Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 683, de 9 de dezembro de 2003, que autoriza a 
Fundação Álvaro Prestes a executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Amarante, Estado do Piaui.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 133, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223 da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições dc Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 441, de 28 de agosto de 2003 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cul-
tura de Tuneiras do Oeste, na cidade de Tuneiras do 
Oeste – PR;

2 – Portaria nº 523, de 8 de outubro de 2003 
– Associação Comunitária de Piracanjuba, na cidade 
de Piracanjuba – GO;

3 – Portaria nº 560, de 5 de novembro de 2003 
– Associação Cultural Comunitária Selviriense, na ci-
dade de Selvíria – MS;

4 – Portaria nº 643, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária João Carlos Zoby, na cida-
de de São João – PE;

5 – Portaria nº 683, de 9 de dezembro de 2003 – Fun-
dação Alvaro Prestes, na cidade de Amarante – PI; e

6 – Portaria nº 727, de 15 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária Raimunda Cleonice Linha-
res, na cidade de Massapê – CE.

Brasília, 9 de março de 2005. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 640 EM

Brasília, 26 de dezembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 

para que a entidade Fundação Alvaro Prestes, na ci-
dade de Amarante, Estado do Piauí, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223 da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das rádios comunitárias, manifestou-se favoravelmente 
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53760.000459/98, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 683, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53760.000459/98 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 1.440/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Fundação Álvaro 
Prestes, com sede na Rua Luiz Puça, nº 275, sala nº 

101, Ed. Álvaro Prestes – Centro, na cidade de Ama-
rante, Estado do Piauí, para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade.
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Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 06º14’36”S e longitude em 
42º51’22”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 294/2003-DOSR/SSR/MC

Referencia: Processo nº 53760.000459/98, protoco-
lizado em 10-9-98.
Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Fundação Álvaro Prestes, localidade de 
Amarante, Estado do Piauí.

I – Introdução

1. A Fundação Álvaro Prestes, inscrita no CNPJ 
sob o número 02.717.532/0001-70, no Estado do Piauí, 
com sede na Rua Luiz Puça nº 275, sala 101, Ed. Álva-
ro Prestes, centro, cidade de Amarante, dirigiu-se ao 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, confor-
me requerimento datado de 8 de setembro de 1998, 
subscrito por representante legal, no qual demonstrou 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamen-
to do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado 
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 18 de março de 1999, que contempla 
a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, 
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às normas e critérios estabelecidos para 

a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 01, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com 
centro localizado na Rua Luiz Puça nº 275, sala 101, 
Ed. Álvaro Prestes, na cidade de Amarante, Estado do 
Piauí, de coordenadas geográficas em 06º14’36”S de 
latitude e 42º51’22’W de longitude, conforme os dados 
constantes do Aviso publicado no DOU, de 18-3-99.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 55, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arma-
mento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: para a apre-
sentação da documentação elencada no subitem 6.7 
incisos II, III, IV, V, VIII, da Norma nº 2/98, comprovação 
de necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ 
da requerente, cujo cumprimento e aplicação dos cri-
térios estabelecidos na legislação específica resultou 
no saneamento dos autos e posterior seleção da enti-
dade, tendo sido solicitada a apresentação do projeto 
técnico (fls. 58 a 139).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 128, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as 
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme ob-
serva-se nas folhas 134 e 135. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
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pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 01 a 140, dos autos, correspon-
de ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dipostos 
no Código Civil Brasileiroe adequados às fina-
lidades e requisitos da Lei  nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de elei-
ção dos dirigentes, devidamente registradas 
e em conformidade com os preceitos dipostos 
no Código Civil Brasileiroe adequados às fina-
lidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subítem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome
Fundação Álvaro Prestes;

• quadro diretivo

Presidente: Francisca Nunes Moura Albuquerque
Vice-Presidente: Homero Ferreira Castelo Branco 
Neto
Diretor-Administrativo: Jailton da Silva
Secretário: Francisco das Chagas Costa Paixão
Tesoureiro: Aldeci Albuquerque Prestes

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Luiz Puça n0 275, sala 101, centro, cidade 
de Amarante, Estado do Piauí;

• coordenadas geográficas
06014’36”S de latitude e 42051’22’W de longitu-

de, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro 
de Análise de Instalação da Estação” – fls. 134 e 135, 
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – fls 
128 e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Fundação Álvaro Prestes, no 
sentido de conceder-lhe a autorização para a explora-
ção do serviço de radiodifusão comunitária, na loca-
lidade pretendida, dentro das condições circunscritas 
no Processo Administrativo nº 53760.000459/98, de 
10 de setembro de 1998.

Brasília,  10 de outubro de 2003. – Cristiane Ca-
valheiro Rodrigues, Relatora da conclusão Jurídica e 
Chefe de Serviço/SSR. – Neide Aparecida da Silva, Re-
latora da Conclusão Técnica e Chefe de Divisão/SSR.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília,  14  de outubro de 2003. – Jayme Mar-

ques De Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Ou-
torga de Serviços de Áudio e Imagem.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, de outubro de 2003. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 294/2003/DOSR/SSR/MC. 
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e 
parecer.

Brasília, 14  de outubro de 2003. – Eugênio de 
Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunica-
ção Eletrônica.

(À Comissão de Educação – em decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 358, DE 2006 

(Nº 1.916/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Independência de Goiânia Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Goiânia, 
Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/nº, de 26 de março de 2001, que renova 
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por 10 (dez) anos, a partir de 1º de maio de 1994, a 
concessão da Rádio Independência de Goiânia Ltda., 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Goi-
ânia, Estado de Goiás.

Art. 2º este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicaçao.

MENSAGEM Nº 305, DE 2001

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-
nhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, o ato constante do decreto 
de 26 de março de 2001, que “Renova concessão das 
entidades que menciona, para explorar serviços de 
radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades 
mencionadas são as seguintes:

1 – AM Cidade de Fortaleza Ltda., originaria-
mente Rádio Cidade de Fortaleza Ltda., a partir de 
1º de maio de 1994, na cidade de Maracanaú – CE 
(onda média);

2 – Fundação Padre Pelágio – Rádio Xavantes 
de Ipamerí, a partir de 1º de novembro de 1993, na 
cidade de Ipameri – GO (onda média);

3 – Rádio Alvorada de Rialma, a partir de 1º de 
maio de 1994, na cidade de Rialma – GO (onda mé-
dia);

4 – Rádio Independência de Goiânia Ltda., a 
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Goiânia 
– GO (onda média);

5 – Sociedade Rádio Difusora de Campo Gran-
de Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de 
Campo Grande – MS (onda média);

6 – Fundação Expansão Cultural, originariamen-
te Rádio Sociedade de Manhuaçu Ltda., a partir de 
1º de maio de 1994, na cidade de Manhuaçu – MG 
(onda média);

7 – Rádio Clube de Curvelo Ltda., a partir de 1º 
de maio de 1994, na cidade de Curvelo – MG (onda 
média);

8 – ITA – Negócios e Participações Ltda., a par-
tir de 4 de maio de 1994, na cidade de Itaituba – PA 
(onda média);

9 – Rádio Oriente de Redenção Ltda., a partir 
de 16 de abril de 1994, na cidade de Redenção – PA 
(onda média);

10 – Rádio Bitury Ltda., a partir de 1º de maio de 
1994, na cidade de Belo Jardim – PE (onda média);

11 – Rádio Cultura do Nordeste S/A., a partir 
de 1º de maio de 1994, na cidade de Caruaru – PE 
(onda média);

12 – Fundação Cultural Senhor Bom Jesus Dos 
Remédios, originariamente Rádio Pajeú de Educação 
Popular Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade 
de Afogados da Ingazeira – PE (onda média);

13 – Rádio Três Rios Ltda., a partir de 1º de maio 
de 1994, na cidade de Três Rios – RJ (onda média);

14 – Empresa Jornalística Noroeste Ltda., a par-
tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Santa Rosa 
– RS (onda média);

15 – Rádio Sociedade Rondônia Ltda., a partir 
de 28 de maio de 1991, na cidade de Cacoal – RO 
(onda média);

16 – XVI – Rádio Cultura De Campos Novos Ltda., 
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Campos 
Novos – SC (onda média);

17 – Rádio Difusora São Joaquim Ltda., a par-
tir de 1º de maio de 1994, na cidade de São Joaquim 
– SC (onda média);

18 – Rádio Atalaia de Sergipe Ltda., a partir de 
11 de fevereiro de 1995, na cidade de Simão Dias –SE 
(onda média);

19 – TV Oeste do Paraná Ltda., originaria-
mente TV Carimã Ltda., a partir de 24 de dezem-
bro de 1999, na cidade de Cascavel – PR (sons e 
imagens).

Brasilia, 2 de abril de 2001. – Fernando Henri-
que Cardoso.

MC N° 17 EM

Brasília, 22 de fevereiro de ??

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o 

incluso projeto de decreto que trata renovação de con-
cessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, 
para explorar serviço radiodifusão, nas localidades e 
unidades da federação indicadas:

• AM Cidade de Fortaleza Ltda., conces-
sionária dc serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Maracanaú, Estado 
do Ceará (Processo nº 53650.000204/94);

• Fundação Padre Pelágio – Rádio Xa-
vantes de Ipamerí, concessionária de serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, na ci-
dade de Ipamerí, Estado de Goiás (Processo 
nº 53670.000109/94);

• Rádio Alvorada  de Rialma Ltda., con-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Rialma, Estado 
do Goiás (Processo nº 29670.000453/93);

• Rádio Independência de Goiânia 
Ltda., concessionária de serviço de radio-
difusão sonora em onda média, na cidade 
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de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº 

29670.000357/93);
• Sociedade Rádio Difusora de Campo 

Grande Ltda., concessionária de serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade 
de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do 
Sul (Processo nº 53700.000108/94);

• Fundação Expansão Cultural. con-
cessionária de serviço de radiodifusão so-
nora em onda média, na cidade de Manhua-
çu, Estado de Minas Gerais (Processo nº 
50710.000140/94); 

• Rádio Clube de Curvelo Ltda., con-
cessionária de serviço de radiodifusão so-
nora em onda média, na cidade de Curve-
lo, Estado de Minas Gerais (Processo nº 
50710.000136/94);

• Ita – Negócios e Participações Ltda., con-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Itaituba, Estado 
do Pará (Processo nº 53726.000175/94);

• Rádio Oriente de Redenção Ltda., con-
cessionária de serviço radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Redenção, Estado 
do Pará (Processo nº 53720.000387/94);

• Rádio Bitury Ltda., concessionária de 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Belo Jardim, Estado de Pernam-
buco (Processo nº 53103.000307/94);

• Rádio Cultura do Nordeste S/A., con-
cessionária de serviço de radiodifusão so-
nora em onda média, na cidade de Carua-
ru, Estado de Pernambuco (Processo nº 
53103.000175/94);

• Fundação Cultural Senhor Bom Jesus 
dos Remédios, concessionária de serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade 
de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernam-
buco (Processo nª 53103.000103/94);

• Rádio Três Rios Ltda., concessionária 
de serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Três Rios, Estado do Rio 
de Janeiro (Processo nº 53770.000262/94);

• Empresa Jornalística Noroeste Ltda., 
concessionária de serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Santa 
Rosa, Estado do Rio Grande do Sul (Processo 
nº 53790.000086/94);

• Rádio Sociedade Rondônia Ltda., con-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Cacoal, Estado de 
Rondônia (Processo nº 29000.002858/91);

• Rádio Cultura de Campos Novos Ltda., 
concessionária de serviço de radiodifusão so-
nora em onda média, na cidade de Campos 
Novos, Estado de Santa Catarina (Processo 
nº 50820.000061/94);

• Rádio Difusora São Joaquim Ltda., con-
cessionária de serviço de radiodifusão sono-
ra em onda média, na cidade de São Joa-
quim, Estado de Santa Catarina (Processo nº 

50820.000059/94);
• Rádio Atalaia de Sergipe Ltda., conces-

sionária de serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Simão Dias, Estado 
de Sergipe (Processo nº 53840.000229/94);

• TV Oeste do Paraná Ltda., concessioná-
ria de serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens (televisão), na cidade de Cascavel, Estado 
do Paraná (Processo nº 53740.000797/99).

2. Observo que a renovação do prazo de vigência 
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785 de 
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066 de 26 de 
janeiro de 1983, que a regulamentou.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisa-
dos pelos órgãos técnicos deste Ministério e conside-
rados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, 
demonstrando possuir as entidades as qualificações 
necessárias a renovação da concessão.

4. Nesta conformidade, e em observância ao que 
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu regulamento, 
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à su-
perior consideração de Vossa Excelência para decisão 
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em 
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro 
de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 2001

Renova concessão das entidades que 
menciona, para explorar serviços de radio-
difusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, 
da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho 
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso 
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida-

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito 
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média:
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I – AM Cidade de Fortaleza Ltda., a partir de 1º 
de maio de 1994, na cidade de Maracanaú, Estado 
do Ceará, outorgada originariamente à Rádio Cidade 
de Fortaleza Ltda., na cidade de Maranguape, Estado 
do Ceará, pela Portaria MVOP nº 738, de 6 de setem-
bro de 1955, renovada pelo Decreto nº 91.012, de 27 
de fevereiro de 1985, autorizada a transferir sua ou-
torga para a localidade de que trata este inciso, con-
forme Decreto nº 96.571, de 24 de agosto de 1988, e 
autorizada a mudar sua denominação social para a 
atual pela Portaria nº 205, de 8 de julho de 1992, do 
Secretário Nacional de Comunicações (Processo nº 
53650.000204/94);

II – Fundação Padre Pelágio – Rádio Xavantes 
de Ipamerí, a partir de 1º de novembro de 1993, na 
cidade de Ipameri, Estado de Goiás, outorgada pelo 
Decreto nº 25.838, de 16 de novembro de 1948, e re-
novada pelo Decreto nº 92.088, de 9 de dezembro de 
1985 (Processo nº 53670.000109/94);

III – Rádio Alvorada de Rialma Ltda., a partir 
de 1º de maio de 1994, na cidade de Rialma, Esta-
do de Goiás, outorgada pela Portaria MVOP nº 540, 
de 16 de novembro de 1960, e renovada pelo Decre-
to nº 90.084. de 20 de agosto de 1984 (Processo nº 

29670.000453/93);
IV – Rádio Independência De Goiânia Ltda., a 

partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Goiânia, 
Estado de Goiás. outorgada pela Portaria MVOP nº 

368, de 12 de agosto de 1960, e renovada pelo De-
creto nº  91.571, de 23 de agosto de 1985 (Processo 
nº 29670.000357/93);

V – Sociedade Rádio Difusora de Campo Gran-
de Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade 
de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, 
outorgada pela Portaria MVOP nº 268, de 5 de junho 
de 1939, e renovada pelo Decreto nº 90.348, de 23 de 
outubro de 1984 (Processo nº 53700.000108/94);

VI – Fundação Expansão Cultural, a partir de 1º 
de maio de 1994, na cidade de Manhuaçu, Estado de 
Minas Gerais, outorgada originariamente à Rádio So-
ciedade de Manhuaçu Ltda., conforme Portaria MVOP 
nº 324, de 11 de abril de 1950, renovada pelo Decre-
to nº 89.382, de 15 fevereiro de 1984, e transferida 
pelo Decreto nº 92.567. de 17 de abril de 1986, para a 
concessionária de que trata este inciso (Processo nº 

50710.000140/94):
VII – Rádio Clube de Curvelo Ltda., a partir de 

1º de maio de 1994, na cidade de Curvelo, Estado 
de Minas Gerais. outorgada pela Portaria MVOP nº 
810, de 27 de setembro de 1955, renovada pelo De-
creto nº 91.495, de 29 de julho de 1985 (Processo nº 
50710.000136/94);

VIII – ITA – Negócios e Participações Ltda., a partir 
de 4 de maio de 1994, na cidade de Itaituba, Estado do 
Pará, outorgada pelo Decreto nº 89.508, de 3 de abril 
de 1984 (Processo nº 53720.000175/94);

IX – Rádio Oriente de Redenção Ltda., a partir de 
16 de abril de 1994, na cidade de Redenção, Estado 
do Pará, outorgada pelo Decreto nº 89.475, de 23 de 
março de 1984 (Processo nº 53720.000387/94):

X – Rádio Bitury Ltda., a partir de 1º de maio de 
1994, na cidade de Belo Jardim, Estado de Pernam-
buco, outorgada pela Portaria MVOP nº 372, de 4 de 
junho de 1958, e renovada pelo Decreto nº  92.671, de 
16 de maio de 1986 (Processo nº 53103.000307/94);

XI – Rádio Cultura do Nordeste S/A., a partir de 
1º de maio de 1994, na cidade de Caruaru, Estado de 
Pernambuco, outorgada pela Portaria MVOP nº 492, 
de 6 de agosto de 1958, e renovada pelo Decreto 
nº 96.329, de 28 de setembro de 1988 (Processo nº 

53103.000175/94);
XII – Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos 

Remédios, a partir de 1º de maio de 1994, na cidade 
de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, ou-
torgada originariamente à Rádio Pajeú de Educação 
Popular Ltda., conforme Portaria MVOP nº 441, de 2 de 
outubro de 1959, renovada pelo Decreto nº 90.348, de 
23 de outubro de 1934. e transferida pelo Decreto de 7 
de agosto de 2000, para a concessionária de que trata 
este inciso (Processo nº 53103.000103/94);

XIII – Rádio Três Rios Ltda., a partir de lº de maio 
de 1994, na cidade de Três Rios, Estado do Rio de Ja-
neiro, outorgada pela Portaria MVOP nº 758, de 19 de 
agosto de 1946, e renovada pelo Decreto nº  89.631, de 
8 de maio de 1984 (Processo nº 53770.000262/94);

XIV – Empresa Jornalística Noroeste Ltda., a 
partir de 2 de maio de 1994, na cidade de Santa Rosa, 
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria 
MJNI nº 303-B, de 18 de junho de 1962, e renovada 
pelo Decreto nº  89.629, de 8 de maio de 1984 (Pro-
cesso nº 53790.000086/94);

XV – Rádio Sociedade Rondônia Ltda., a partir 
de 28 de maio de 1991, na cidade de Cacoal, Estado 
de Rondônia, outorgada pelo Decreto nº 85.905, de 14 
de abril de 1981 (Processo nº 29000.002858/91);

XVI – Rádio Cultura de Campos Novos Ltda., a 
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Campos 
Novos, Estado de Santa Catarina, outorgada pela Por-
taria MVOP nº  250, de 2 de abril de 1958, e renovada 
pelo Decreto nº 89.426, de 8 de março de 1984 (Pro-
cesso nº 50820.000061/94);

XVII – Rádio Difusora São Joaquim Ltda., a par-
tir de 1º de maio de 1994, na cidade de São Joaquim, 
Estado dc Santa Catarina, outorgada pela Portaria 
MJNI nº 301-B, de 18 de junho de 1962, e renovada 
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pelo Decreto nº 91.012. de 27 de fevereiro de 1985 
(Processo nº 50820.000059/94);

XVIII – Rádio Atalaia de Sergipe Ltda., a par-
tir de 11 de fevereiro de 1995, na cidade de Simão 
Dias, Estado de Sergipe, outorgada pelo Decreto nº 
90.647, de 10 de dezembro de 1984 (Processo nº 
52840.000229/94).

Art. 2º Fica renovada, por quinze anos. a partir de 
24 de dezembro de 1999, a concessão para explorar, 
sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão), na cidade de Casca-
vel, Estado do Paraná, originariamente outorgada à 
TV Carimã Ltda., conforme Decreto nº 90.609, de 4 
de dezembro de 1984, e transferida para a TV Oeste 

do Paraná Ltda., pelo Decreto de 7 de agosto de 2000 
(Processo nº 53740.000797/99).

Art. 3º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cujas concessões são renovadas por este Decreto, re-
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, 
leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 4º A renovação da concessão somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Consti-
tuição.

Arr. 5º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 26 de março de 2001; 180º da Indepen-
dência e 113º da República. – Fernando Henrique 
Cardoso.
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(À Comissão de Educação –  decisão Terminativa)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 359, DE 2006 

(Nº 1.961/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato gue autoriza a Associaçao 
Comunitaria Francisco de Assis Dantas a 
executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Penaforte, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria n0  90, de 23 de janeiro de 2004, que autoriza a 
Associação Comunitária Francisco de Assis Dantas a 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Penaforte, Estado do Ceara.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 549, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 90, 
de 23 de janeiro de 2004, que outorga autorização à 
Associação Comunitária Francisco de Assís Dantas a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na 
cidade de Penaforte, Estado do Ceará.

Brasília, 24 de agosto de  2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 38 EM

Brasilia, 13 de abril de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária Francisco de 
Assis Dantas, na cidade de Penaforte, Estado do Ce-
ará, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição 
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 

com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53650.000700/99, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Eunicio Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 90, DE 23 DE JANEIRO DE 2004

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53650. 000700/99 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 124/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Francisco de Assis Dantas, com sede na Rua 
Padre Cícero, s/nº – Centro, na cidade de Penaforte, 
Estado do Ceará, para executar serviço de radiodifu-
são comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar 
com o sistema irradiante localizado nas coorde-
nadas geográficas com latitude em 07º49’54”S e 
longitude em 39º04’06”W, utilizando a freqüência 
de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.
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RELATÓRIO Nº 17/2004/RADCOM/DOS/SSCE/ 
MC – Iniciais do Emissor

Referência: Processo nº 365000000/99 protocolizado 
em 16-4-1999
Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Francisco de 
Assis Dantas, localidade de Penaforte, Estado do 
Ceará.

I – Introdução

1. A Associaçâo Comunitária Francisco de Assis 
Dantas, inscrita no CNPJ sob o número 01.009.951/0001-
94, no Estado do Ceará, com sede na Rua Padre Cíce-
ro, s/nº, Centro, cidade de Penaforte, dirigiu-se ao Se-
nhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme 
requerimento datado de 8 de Abril de 1999, subscrito 
por representante legal, no qual demonstrou interesse 
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária 
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº  2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser trata-
da como requerente, baseou o seu pleito nos termos 
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial 
da União – DOU, de 9 de setembro de 1999, que 
contempla a localidade onde pretende instalar o seu 
transmissor, assim como o sistema irradiante e res-
pectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4 km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de 
outra entidade foi objeto de exame por parte do Depar-
tamento de Outorga de Serviços, vez que apresenta-
ram suas solicitações para a mesma área de interesse, 
tendo sido seus processos devidamente analisados e 
arquivados. Os motivos dos arquivamentos, bem como 
a indicação da relação constando os respectivos nomes 
e processos, se encontram abaixo explicitadas:

a) Associação Cultural de Penaforte – Processo 
nº 53650000554/99, arquivado pelos seguintes fatos e 
fundamentos: A Entidade não cumpriu as exigências 
elencadas nos oficios, ocorrentdo a perda do prazo por 
decurso do tempo, conforme comunicado à entidade 
por meio do oficio nº 7.287, datado de 16-10-2001. 
(cópia anexa.)

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 

a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 

2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98, 
de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com 
centro localizado na Rua Projetada, s/nº, na cidade de 
Penaforte, Estado do Ceará, de coordenadas geográ-
ficas em 07º49,9’,46”S de latitude e 39º04,1’,11”W de 
longitude. Ocorre que, posteriorniente, as coordena-
das foram retificadas, passando a estar em 07º49’54”S 
de latitude e 39º04’06”W de longitude consoante aos 
dados constantes do Aviso  publicado no DOU de 9-
9-1999.

6. A análise técnica desenvolvida demonstra que 
as coordenadas geográficas indicadas deveriam ser 
confirmadas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 172, denominado de “Roteiro de 
Analise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de 
outros dados, quais sejam: informações sobre geração 
de coordenadas geográficas, instruções sobre coorde-
nadas coincidentes com os levantamentos do IBGE, 
compatibilização de distanciamento do canal, situação 
da estação em faixa de fronteira, endereço proposto 
para instalação da antena; planta de armamento, en-
dereços da sede e do sistema irradiante, outros dados 
e conclusão. Vale salientar que, ao final, a entidade 
apontou novas coordenadas, o que foi objeto de análise 
e conclusão por este departamento, que constatou a 
possibilidade de aceitação dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II, III, 
V, VIII da Norma nº 2/98, comprovação de necessária 
alteração estatutária, comprovante de válida existên-
cia das entidades que manifestaram apoio à iniciativa, 
cópia do CNPJ da requerente e declaração do ende-
reço da sede. Diante da regularidade técnico-jurídica 
do processo foi solicitado a entidade a apresentação 
do projeto técnico (fls. 259 a 336).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 329, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
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conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as 
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme ob-
serva-se nas folhas 334/335. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 336, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispostos 
no Código Civil Brasileiro adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos à maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de armamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com o intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radiodi-
fusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes 
autos, após detido exame do rol de documentos, os 
quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome

Associação Comunitária Francisco de Assis Dan-
tas

• quadro diretivo

Presidente: Maria José de Jesus
Vice-Presidente: Maria Sirlene Bento de Souza
1º Secretário: Francisco Agábio Sampaio Gondim
2º Secretário: Nasília Ferreira Dantas
1º Tesoureiro: Aparecido Alves dos Santos
2º Tesoureiro: Francisco Antônio da Silva

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Projetada, s/n0, cidade de Penaforte, Esta-
do do Ceará;

• coordenadas geográficas

07º49’54” de latitude e 39º04’06” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 334/335, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 329 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Comunitária 
Francisco de Assis Dantas, no sentido de conceder-lhe 
a autorização para a exploração do serviço de radiodi-
fusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53650000700/99, de 16 de abril de 1999.

Brasília, 14 de janeiro de 2004. – Luciana Co-
elho, Chefe de Serviço/SSF, Relator da Conclusão 
Técnica – Neide Aparecida da Silva, Relatora da 
Conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 15 de janeiro de 2004. – Jayme Marques 

de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de 
Serviços de Áudio e Imagem.

De acordo.
Á consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 15 de janeiro de 2004. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga 
de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 017/2004/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 15 de janeiro de 2004. – Eugênio de 
Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comuni-
cação Eletrônica.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)
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PROJETO DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 360, DE 2006 

(Nº 2.022/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Sociocultural, Desportiva e Educacio-
nal de Pindoretama a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Pin-
doretama, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 142, de 16 de abril de 2004, que autoriza a 
Associação Sociocultural, Desportiva e Educacional de 
Pindoretama a executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Pindoretama, Estado do Ceará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 629, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art, 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 142, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Sociocultural, Desportiva e Educacional de 
Pindoretama, na cidade de Pindoretama – CE; e

2 – Portaria nº 82, de 16 de fevereiro de 2005 
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cul-
tural e Artístico de Saudades, no Município de Sau-
dades – SC.

Brasília, 26 de setembro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC 124 EM

Brasília, 5 de maio de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Sociocultural, Des-
portiva e Educacional de Pindoretama, da cidade de 
Pindoretama, Estado do Ceará, explore o serviço de 
radiodifusão comunitária, em conformidade com o ca-
put do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 

filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar 
que o grupo de trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53.650.000.280/99, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os 
trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Eunício Lopes de Oliveira.

 PORTARIA Nº 142, DE 16 DE ABRIL DE 2004

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53.650.000.280/99 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 0322 – 1.08/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação So-
ciocultural, Desportiva e Educacional de Pindoretama, 
com sede na Rua Juvenal Gondim, nº 237 – Centro, 
na cidade de Pindoretama, no Estado do Ceará, para 
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 04º01’41”S e longitude em 
38º18’20”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.
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RELATÓRIO  
Nº 052/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC-AOP

Referência: Processo nº 53.650.000.280/99, protoco-
lizado em 11 de fevereiro de 1999.
Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Sócio-Cultural, Desportiva 
e Educacional de Pindoretama, localidade de Pindo-
retama, Estado do Ceará.

I – Introdução

1. A Associação Sócio-Cultural, Desportiva e Edu-
cacional de Pindoretama, inscrita no CNPJ sob o nú-
mero 02.578.869/0001-43, no Estado do Ceará, com 
sede na Rua Juvenal Gondim nº 237, Centro, cidade 
de Pindoretama, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Esta-
do das Comunicações, conforme requerimento datado 
de 22 de janeiro de 1999, subscrito por representante 
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do 
artigo 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de 
junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do Avi-
so de Habilitação publicado no Diário Oficial da União 
– DOU. de 9 de setembro de 1999, que contempla a lo-
calidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim 
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e, ainda, 
considerando a distância de quatro km entre as inte-
ressadas nesta localidade, comunicamos que apenas a 
mencionada entidade demonstrou seu interesse na pres-
tação do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, 
em atendimento às Normas e critérios estabeleci-
dos para a regular análise dos requerimentos, pas-
sou ao exame do pleito formulado pela requerente, 
de acordo com petição de folha 01, bem como toda 
a documentação apresentada, e vem por meio des-
te relatar toda a instrução do presente processo 
administrativo, em conformidade com a legislação, 
especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Re-
gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá-
ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998, e 
Norma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 

área abrangida pelo círculo de raio igual a um km, 
com centro localizado na Rua Juvenal Gondim, 237, 
na cidade de Pindoretama, Estado do Ceará, de co-
ordenadas geográficas em 04º01’41”S de latitude e 
38º18’20”W de longitude.

6. A análise técnica desenvolvida demonstra que 
as coordenadas geográficas indicadas deveriam ser 
mantidas, pelo que se depreende da memória do do-
cumento de folhas 36 e 37, denominado de “Roteiro 
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 6.7, incisos I 
e II, da Norma nº 02/98, comprovação de necessária 
alteração estatutária, cópia do CNPJ da requerente e 
declaração do endereço da sede, cujo cumprimento 
e aplicação dos critérios estabelecidos na legislação 
específica resultaram no saneamento dos autos e 
posterior seleção da entidade, tendo sido solicitada a 
apresentação do projeto técnico (fls. 40 a 101).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 101, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-
se conformidade com a Norma nº 02/98, em especial 
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme 
observa-se nas folhas 102 e 103. Ressaltamos que 
nestes documentos constam as seguintes informa-
ções: identificação da entidade; os endereços da sede 
administrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 01 a 101 dos autos, correspon-
de ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
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• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos à maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de armamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7, incisos 
XIX e X, da Norma Complementar nº 02/98, 
bem como o Projeto Técnico conforme disposto 
no subitem 6.11 e incisos da Norma Comple-
mentar nº 02/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 02/98 e, ainda, demais de-
clarações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados.

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de 
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, 
após detido exame do rol de documentos, os quais es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

• nome

Associação Sócio-Cultural, Desportiva e Educa-
cional de Pindoretama

• quadro diretivo

Presidente: Renata Maria Costa Martins
Vice-Presidente: João Ricardo Albino Neto
1ª Tesoureira: Francisca Holanda Araújo
2º Tesoureiro: Raimundo Paulino do Nascimento
1º Secretário: José Romualdo Zuim
2º Secretário: Jorge Luiz Nogueira

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Juvenal Gondim nº 237, Centro, cidade de 
Pindoretama, Estado do Ceará.

• coordenadas geográficas

04º01’41” de latitude e 38º18’20” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 102 e 103, bem 

como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 101 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Sócio-Cultural, 
Desportiva e Educacional de Pindoretama, no senti-
do de conceder-lhe a autorização para a exploração 
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade 
pretendida, dentro das condições circunscritas no Pro-
cesso Administrativo nº 53.650.000.280/99, de 11 de 
fevereiro de 1999.

Brasília, 10 de fevereiro de 2004. – Aline Oliveira 
Prado, Relatora da Conclusão Jurídica – Regina Apa-
recida Monteiro – Relatora da Conclusão Técnica

De acordo. 
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 11 de fevereiro de 2004. – Alexandra 

Luciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 11 de fevereiro de 2004. – Carlos Al-

berto Freire Resende, Diretor do Departamento de 
Outorga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 052/2004/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. 

Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa-
me e parecer.

Brasília, 11 de fevereiro de 2004. – Carlos Al-
berto Freire Resende, Secretário de Serviços de Co-
municação Eletrônica, Substituto.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 361, DE 2006 

(Nº 2.150/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Educativa e Cultural Itauen-
se (ACECI) Itaú – RN a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itaú, 
Estado do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 29, de 15 de janeiro de 2004, que autoriza a 
Associação Comunitária Educativa ,e Cultural Itauen-
se (ACECI) Itaú – RN a executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Itaú, Estado do Rio Grande 
do Norte.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 599, 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 395, de 28 de julho de 2003 – As-
sociação de Comunicação e Educação de Marco, na 
cidade de Marco – CE;

2 – Portaria nº 29, de 15 de janeiro de 2004 – As-
sociação Comunitária Educativa e Cultural Itauense 
(ACECI) Itaú – RN, na cidade de Itaú – RN;

3 – Portaria nº 80, de 15 de fevereiro de 2005 
– Associação Cultural de Comunicação Alternativa, no 
Município de Santa Cruz do Rio Pardo – SP;

4 – Portaria nº 119, de 16 de fevereiro de 2005 
– Associação Cultural Comunitária Nova Birigui, no 
Município de Birigui – SP;

5 – Portaria nº 127, de 16 de fevereiro de 2005 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Diamante do Norte, no Município de Diamante do 
Norte – PR

6 – Portaria nº 136, de 16 de fevereiro de 2005 
– Sociedade de Radiodifusão Comunitária de São Bento 
do Una, no Município de São Bento do Una – PE;

7 – Portaria nº 155, de 16 de fevereiro de 2005 
– Associação Cultural Comunitária Camponovense, 
no Município de Campos Novos – SC; e

8 – Portaria nº 273, de 13 de junho de 2005 
– Rádio Comunidade Porciúncula, no Município de 
Porciúncula – RJ.

Brasília, 14 de setembro de 2005. 

MC 94 EM

Brasília, 13 de abril de 2004.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga 

de autorização e respectiva documentação para que a enti-
dade Associação Comunitária Educativa e Cultural Itauense 
(ACECI) – Itaú – RN, na cidade de Itaú, Estado do Rio Gran-
de do Norte, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição 
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-

neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria nº 
83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de pro-
ceder criteriosa análise dos processos pendentes, refe-
rentes à autorização de funcionamento e execução das 
Rádios Comunitárias, manifestou–se favoravelmente 
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53780.000163/02, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os 
trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Eunicio Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 29 DE 15 DE JANEIRO DE 2004

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de 
suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do art. 
9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, na 
Lei nº 9.612, de 19 fevereiro de 1998, e tendo em vista o 
que consta do Processo Administrativo nº 53780.000163/02 
e do PARECER/CONJUR/MC nº 0010/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Educativa e Cultural Itauense (ACECI) Itaú – RN 
com sede na Rua Moisés Miguel, nº 48 – Centro, na 
cidade de Itaú, Estado do Rio Grande do Norte, para 
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger–se–á pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá, operar 
com o sistema irradiante localizado nas coorde-
nadas geográficas com latitude em 05º50’16”S e 
longitude em 37º59’29”W, utilizando a freqüência 
de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua, publicação. – Miro Teixeira.
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RELATÕRIO Nº 448 /2003-DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53780000163/02, protocoli-
zado em 1–10–02.
Objeto: Requerimento  de autorização para a Explora-
ção do Serviço de Rádiodifusão Comunitária.
Interessado: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDU-
CATIVA E CULTURAL ITAUENSE (ACECI) ITAÚ -RN, 
localidade de Itaú, Estado do Rio Grande do Norte.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária Educativa e Cultural 
Itauense (ACECI) ITAÚ – RN, inscrita no CNPJ sob o nú-
mero 05.268.166/0001-07, no Estado do Rio Grande do 
Norte,  com sede na Rua Moisés Miguel nº 48, centro, ci-
dade de Itaú, dirigiu-se ao Senhor  Ministro de Estado das 
Comunicações, conforme requerimento datado de 13 de 
setembro  de 2002, subscrito por representante legal, no 
qual demonstrou interesse na exploração do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária nos termos do artigo 12, do Re-
gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 03 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da União 
– D.O.U. de 29 de agosto de 2002, que contempla a 
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, as-
sim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4 km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

 4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame 
do pleito formulado pela requerente, de acordo com 
petição de folha 01, bem como toda a  documentação 
apresentada e vem por meio deste, relatar toda a ins-
trução do presente processo administrativo, em confor-
midade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, 
de 19.02.1998, o Regulamento do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, 
de 3–3–1998 e Norma nº 02/98, de 6–8–1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam  instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com 
centro localizado na Rua Moisés Miguel nº 48, centro, 
na cidade de Itaú, Estado do Rio Grande do Norte, de 
coordenadas geográficas em 05º50’16’’S de latitude e 

37º59’29”W de longitude, conforme os dados constan-
tes do Aviso publicado no D.O.U., de 29–8–02.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que as 
coordenadas geográficas indicadas deveriam ser manti-
das, pelo que se depreende da memória do documento 
de folhas 45/46, denominado de “Roteiro de Análise Téc-
nica de RadCom”, que por sua vez trata de outros dados, 
quais sejam: informações sobre geração de coordenadas 
geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes 
com os levantamentos do IBGE, compatibilização de dis-
tanciamento do canal, situação da estação em faixa de 
fronteira, endereço proposto para instalação da antena; 
planta de arruamento, endereços da sede e do sistema 
irradiante, outros dados e conclusão.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela re-
querente, constataram-se pendências passíveis do cum-
primento das seguintes exigências: para a apresentação 
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II, III, 
IV, VIII, da Norma 02/98, comprovação de necessária al-
teração estatutária, comprovante de válida existência das 
entidades que manifestaram apoio à iniciativa, cópia do 
CNPJ da requerente e declaração do endereço da sede, 
cujo cumprimento e aplicação dos critérios estabelecidos 
na legislação específica resultou no saneamento dos au-
tos e posterior seleção da Entidade, tendo sido solicitada 
a apresentação do projeto técnico (fls. 48 a 142).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 124, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma 02/98, em especial as exi-
gências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se 
nas folhas 140 e 141. Ressaltamos que nestes docu-
mentos constam as seguintes informações: identificação 
da entidade; os endereços da sede administrativa e de 
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio; 
características técnicas dos equipamentos (transmissor) 
e acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da 
potência efetiva irradiada e intensidade de campo no 
limite da área de serviço, diagramas de irradiação do 
sistema irradiante e características  elétricas.

09. Por fim, a documentação exigida pela legis-
lação específica e contida nos autos, mais especifi-
camente no intervalo de folhas 01 a 143, dos autos, 
corresponde ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei 9612/98;

 • ata de constituição e atual ata de elei-
ção dos dirigentes, devidamente  registradas e 
em conformidade com os preceitos dispostos 
no Código  Civil Brasileiro e adequados às fi-
nalidades e requisitos da Lei 9612/98;
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• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos XIX 
e X da Norma Complementar 02/98, bem como 
o Projeto Técnico conforme disposto no subitem 
6.11 e incisos da Norma Complementar 02/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar 02/98 e ainda, demais declara-
ções e documentos requeridos com intuito de 
confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de 
interessados na exploração do serviço de radiodifusão 
comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, 
após detido exame do rol de documentos, os quais es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

• nome

Associação Comunitária Educativa e Cultural 
Itauense (ACECI) Itaú – RN;

• quadro diretivo

Presidente: Terezinha de Jesus e Silva
Vice-presidente:  Marcos Antônio da Silva
1o Secretário:  Arlindo Maia Pinheiro
2a Secretária:  Maria da Conceição de Oliveira
1a Tesoureira:  Evandia Alves Soares
2o Tesoureiro:  Eduardo Tarciano da Silva

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Moisés Miguel nº 48, centro, cidade de Itaú, 
Estado do Rio Grande do Norte;

• coordenadas geográficas

05o50’16”S de latitude e 37o59’29”W de longitu-
de, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro 
de Análise de Instalação da Estação” – fls. 140 e 141, 
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 
124 e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Comunitária Educa-
tiva e Cultural Itauense (ACECI) Itaú -RN, no sentido de 
conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço 
de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, 
dentro das condições circunscritas no Processo Adminis-
trativo nº 53780000163/02, de 1º de outubro de 2002.

Brasília, 17 de dezembro de 2003. – Cristiane 
Cavalheiro Rodrigues, Chefe de Serviço/ SSR – Re-
gina Aparecida Monteiro, Chefe de Serviço/ SSR. 

De acordo. 
À consideração do Senhor Diretor do Departamento 

de Outorga de Serviços. Brasília, de dezembro de 2003. 
– Jayme Marques de Carvalho Neto, Coordenador-Ge-
ral de Outorga de Serviços de Áudio e Imagem.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 12 de dezembro de 2003. – Carlos Al-

berto Freire Resende, Diretor do Departamento de 
Outorga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 448/2003/DOS/SSCE./MC.
Encaminhe-se à Consultoria  Jurídica para exa-

me e parecer.
Brasília, 17 de dezembro de 2003. – Eugênio 

de Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comu-
nicação Eletrônica.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
N° 362, DE 2006 

(Nº 2.165/2006, na câmara dos deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação de Apoio Institucional  ao Desen-
volvimento Científico e Tecnológico – FAI–
UFISCAR para executar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada na ci-
dade de São Carlos, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria n° 441, de 11 de outubro de 2005, que outorga 
permissão à Fundação de Apoio Institucional ao De-
senvolvimento Cientifico e Tecnológico – FAI–UFSCAR 
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci-
dade de São Carlos, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 918, DE 2005.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3°, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, permissões às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, com fins exclusivamente 
educativos, serviços de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 518, de 20 de dezembro de 2004 
– Fundação Cultural Manoel Antônio Nunes Neto, no 
Município de Icó – CE;

2 – Portaria nº 441, de 11 de outubro de 2005 
– Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento 
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Científico e Tecnológico – FAI–UFSCAR, no Município 
de São Carlos – SP; e

3 – Portaria nº 463, de 25 de outubro de 2005 
– Fundação Brasil de Arte e Cultura, no Município de 
Piraquara – PR.

Brasília, 26 de dezembro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 296 EM

Brasília 31 de outubro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo 

n° 53000.003575/2005, de interesse da Fundação de 
Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – FAI–UFSCAR, objeto de permissão para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, com fins exclusivamente educativos, no 
Município de São Carlos, Estado de São Paulo.

2. De acordo com o art. 13. § 1º, do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de de-
zembro de 1996, não dependerá de edital a outorga 
para execução de serviço de radiodifusão com fins 
exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se 
devidamente instruído, de acordo com a legislação 
aplicável, demonstrando possuir a entidade as quali-
ficações exigidas para a execução do serviço, confor-
me análise procedida pela Consultoria Jurídica deste 
Ministério.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição Federal, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido 
ato, acompanhado do processo correspondente.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 441, DE 11 DE OUTUBRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 

de suas atribuições, em conformidade com o art. 13, 
§ 1°, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro 
de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo De-
creto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo n° 
53000.003575/2005, e do PARECER/MC/CONJUR/
ABM/N° 1.543 – 1.07/2005, resolve:

Art. 1° outorgar permissão à FUNDAÇÃO DE 
APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – FAI – UFSCAR para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, o serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, com fins exclusivamente educativos, no 
Município de São Carlos, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art.  2° Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3°, da Constituição.

Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

Ao Ministério das Comunicações
Exmo. Sr. Ministro Eunício Lopes de Oliveira

Encaminhamos documentos solicitados para ou-
torga de Rádio Educativa.

I – Da Fundação

• Requerimento endereçado ao Excelen-
tíssimo Ministro das Comunicações;

• Estatuto da Fundação devidamente 
registrado;

• Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
– CNPJ;

• Inscrição Estadual;
• Inscrição Municipal;
• Prova de Regularidade relativa à Se-

guridade Social;
• Prova de Regularidade relativa ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
• Prova de Regularidade com a Fazen-

da Federal;
• Prova de Regularidade com a Fazen-

da Estadual;
• Prova de Regularidade com a Fazenda 

Municipal;
•Declaração de disponibilidade de recur-

sos necessários ao empreendimento;
• Declaração em atendimento ao disposto 

no Decreto-Lei nº 236/67;
• Declaração em atendimento ao disposto 

no artigo 21 da Lei nº 9.637/98

Dos integrantes da Administração da Fundação:

II – Dos membros do Conselho Deliberativo e Direto-
ra Executiva

Membros do Conselho Deliberativo

Prof. Dr. Oswaldo Baptista Duarte Filho
Profa Dra Maria Stella Coutinho de Alcântara Gil
Prof. Dr. Manoel Fernando Martins
Profa Dra Maria Luisa Guillaumon EmmeI
Prof. Dr.  Romeu Cardozo Rocha Filho
Profa Dra Regina Borges de Araújo
Profa Dra Maria Cristina Comunian Ferraz
Profa Dra Maria Sylvia Carvalho de Barros
Profa Dra Rosana Mattioli
Prof. Dr. Ernesto Antonio Urquieta Gonzales (*)
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Prof.Dr. Valdemir Miotello

Diretora Executiva

Profa Dra Ana Lúcia Vitale Torkomian

• Certidão do Cartório distribuidor Cível.
• Certidão do Cartório distribuidor Cri-

minal.
• Certidão do Cartório distribuidor de 

protestos de títulos dos locais de residência 
durante os últimos 5 (cinco) anos.

• Certidão de cumprimento das obriga-
ções eleitorais (*) Estrangeiro – não vota no  
Brasil).

• Relação anexa de qualificação com-
pleta

Dos Membros do Conselho Fiscal

Membros do Conselho Fiscal

Prof. Dr. Valdemar Sguissardi (**)
Prof. Dr. Modesto Souza Barros Carvalhosa
Prof. Dr. Vanderlei Belmiro Sverzut
Dr. Normando Roberto Gomes Lima
Prof. Dr. Oswaldo Luz Alves (**)
Prof. Dr. Cláudio Benedito Gomide de Lima
Prof. Dr. José Alberto Rodrigues Jordão
Prof. Dr. José Octávio Armani Paschoal
Prof. Dr. Walter Abrão Nimir

• Cópias autenticadas de Documentação de Iden-
tificação – RG e Cadastro de Pessoa Física (**) Faltam 
os documentos – CPF e RG.

• Relação anexa de qualificação completa.
Atenciosamente, Roziane Loureiro Barbosa, 

Secretária Executiva – FAI. UFSCar; Roziane Loureiro 
Barbosa, Secretária Executiva – FAI.UFSCar.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 355 a 362, 
de 2006, que acabam de ser lidos, tramitarão com prazo 
determinado de quarenta e cinco dias, de acordo com 
o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos 
do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Plenário em 25 
de março de 2003, os Projetos lidos serão apreciados 
terminativamente pela Comissão de Educação, onde 
poderão receber emendas pelo prazo de cinco dias 
úteis nos termos do art. 122, II, “b” combinado com o 
art. 375, I, ambos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Sobre a mesa, ofício que será lido pela Srª 1ª Secre-
tária em exercício, Senadora Serys Slhessarenko.

É lido o seguinte:

OFÍCIO 

DO MINISTRO DE ESTADO  
DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA

– Nº 22.154/2006, de 17 do corrente, encaminhando 
informações em resposta ao Requerimento nº 
1.043, de 2005, do Senador Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– As informações foram juntadas ao processado do 
requerimento, que se encontra à disposição do reque-
rente na Secretaria-Geral da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Esgotou-se na última sexta-feira o prazo previsto no 
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo 
Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 231, de 2000, de auto-
ria do Senador Juvêncio da Fonseca, que acrescenta 
dispositivo à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que 
dispõe sobre os planos e seguros privados de assis-
tência à saúde para coibir a exigência de realização 
de testes genéticos para a detecção de doenças;

– Projeto de Lei do Senado nº 314, de 2003, de au-
toria do Senador Aelton Freitas, que dispõe sobre 
o processo de fabricação da cal, com o objetivo de 
eliminar riscos de geração de compostos poluentes 
ao meio ambiente, e dá outras providências;

– Projeto de Lei do Senado nº 469, de 2003, de au-
toria do Senador Marcelo Crivella, que acrescenta 
inciso ao art. 157 da Consolidação das Leis do Tra-
balho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943;

– Projeto de Lei do Senado nº 16, de 2004, de auto-
ria do Senador Eduardo Azeredo, que altera a Lei nº 
8.918, de 14 de julho de 1994, para tornar obrigatória 
a colocação de tampa plástica protetora nas bebidas 
embaladas em latas de alumínio ou outro metal; e

– Projeto de Lei do Senado nº 75, de 2006, de autoria 
do Senador Gerson Camata, que denomina “Rodovia 
Engenheiro Fabiano Vivacqua” o trecho da rodovia 
BR-482 entre o entroncamento com a BR-101, no 
Espírito Santo, e a divisa com Minas Gerais. 

Tendo sido apreciados terminativamente pelas 
Comissões de Assuntos Sociais, de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e de 
Educação, os Projetos de Lei do Senado nºs 231, 
de 2000; 314, de 2003; 16, de 2004; e 75, de 2006, 
aprovados, vão à Câmara dos Deputados, e o de nº 
469, de 2003, rejeitado, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição, 
de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inqué-
rito dos Correios, criada pelo Requerimento nº 3, de 
2005-CN, que serão lidas pela Srª 1ª Secretária em 
exercício, Senadora Serys Slhessarenko.

São lidas as seguintes:
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COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA  
DE INQUÉRITO DOS CORREIOS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 33, DE 2006 

(Da Comissão Parlamentar  
Mista de Inquérito dos Correios)

Acrescenta parágrafo ao art. 107 da 
Constituição Federal.

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 art. 107 da Constituição Federal passa 
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 107. .... ...........................................
 ..............................................................
§ 4º Os Tribunais Regionais Federais 

constituirão Câmaras e varas judiciárias es-
pecializadas e com competência exclusiva 
para o julgamento dos crimes contra a Admi-
nistração Pública, contra o sistema financeiro 
nacional, de lavagem de dinheiro e ocultação 
de bens, direitos ou valores, e das ações de 
improbidade administrativa.” (NR)

Art. 2º  Esta emenda constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos 
Correios, a par de investigar as causas e conseqü-
ências de denúncias e atos delituosos praticados por 
agentes públicos na Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, também envidou esforços no sentido de 
analisar o cenário atual e sugerir modificações que 
permitissem maior eficácia das normas brasileiras no 
que concerne à prevenção, combate e erradicação 
da corrupção.

Nesse particular, uma das necessidades apon-
tadas ao longo do extenso trabalho realizado é a de 
criação de Varas e Câmaras na Justiça Federal com 
competência exclusiva e especial para o julgamento 
dos crimes contra a Administração Pública, contra o 
sistema financeiro nacional, de lavagem de dinheiro e 
ocultação de bens, direitos ou valores, bem como das 
ações de improbidade administrativa.

Sob o consenso de que a medida contribuirá 
sobremaneira para que a repressão à corrupção se 
torne mais eficiente e eficaz, de modo a incrementar 
a constante e necessária moralização da Administra-
ção Pública, apresentamos esta proposição visando 
a sua implementação.

Acreditamos que, no âmbito de sua competência, 
poderão os Tribunais Regionais Federais ministrar cursos 
oficiais ou firmar convênios a fim de permitir a especiali-
zação dos desembargadores e juízes federais integrantes 
das respectivas câmaras e varas judiciárias, permitindo-
lhes o acesso a todo e qualquer arsenal técnico necessário 
para o exame das questões que lhes serão submetidas, 
propiciando-lhes, enfim, a capacitação necessária ao 

exercício de tão especializada judicatura.

No tocante à criação das varas judiciárias, há de se 

ter em relevo que a medida, além de possibilitar o exame 

dessas causas por um juiz federal especializado na ma-

téria, permitirá que as questões ligadas diretamente às 

investigações realizadas pela Polícia Federal, bem como 

às requisições feitas pelo Ministério Público e outros ór-

gãos sejam decididas com mais agilidade e prontamente 
atendidas. Processar-se-á com mais rapidez os pedidos 
de prisão, as busca e apreensões, as quebras de sigilo, as 
escutas telefônicas e outros atos judiciais relevantes.

É de se atentar, quanto ao ponto, que, nos ter-
mos do art. 96, I, a, da Constituição Federal, compete 
privativamente aos tribunais elaborar seus regimentos 
internos, dispondo sobre a competência e o funciona-
mento dos respectivos órgãos jurisdicionais. Assina-
le-se também que o art. 96, I, d, dessa Carta dispõe 
competir privativamente aos tribunais propor a criação 
de novas varas judiciárias.

Observe-se, ainda, que ao Conselho da Justiça Fe-
deral, órgão que funciona junto ao Superior Tribunal de 
Justiça, cabe a supervisão administrativa e orçamentária 
da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, conforme 
dispõe o art. 105, parágrafo único, II, da Constituição.

Diante desses preceitos constitucionais, a fim de 
concretizar a referida medida legislativa, a CPMI dos 
Correios apresenta esta proposta de emenda à Cons-
tituição.

Contamos com o apoio dos nobres pares a fim 
de que seja aprovada, considerada a sua necessidade 
e relevância, em especial a premente necessidade de 
reprimir a corrupção no País.

Sala das Sessões, 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.... ................................................................................
Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais com-

põem-se de, no mínimo, sete juizes, recrutados, quando 
possível, na respectiva região e nomeados pelo Pre-
sidente da República dentre brasileiros com mais de 
trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo:

I – um quinto dentre advogados com mais de 
dez anos de efetiva atividade profissional e membros 
do Ministério Público Federal com mais de dez anos 
de carreira;

II – os demais, mediante promoção de juizes fe-
derais com mais de cinco anos de exercício, por anti-
güidade e merecimento, alternadamente.

§ 1º A lei disciplinará a remoção ou a permuta de 
juizes dos Tribunais Regionais Federais e determina-
rá sua jurisdição e sede. (Renumerado pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Os Tribunais Regionais Federais instalarão 
a justiça itinerante, com a realização de audiências e 
demais funções da atividade jurisdicional, nos limites 
territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de 
equipamentos públicos e comunitários. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Os Tribunais Regionais Federais poderão 
funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras 
regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do juris-
dicionado à justiça em todas as fases do processo.( 
Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
..... ...............................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA  
DE INQUÉRITO DOS CORREIOS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 34, DE 2006 

(Da Comissão Permanente Mista  
de Inquérito dos Correios)

Altera o art. 37 da Constituição Fede-
ral para conferir mais transparência à ad-
ministração pública.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, nos termos do art. 60, § 3º da Constituição Federal, 
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1º O art. 37 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art.37................................................... 

 ..............................................................
§ 13. Todo agente político ou ocupante de 

cargo da alta administração ou de cargo em co-
missão de livre nomeação e exoneração deverá 
ter divulgado na Rede Mundial de Computadores 
– Internet, pelo órgão ou entidade a que esteja 
vinculado, seu currículo, bem como sua agenda, 
atualizada diariamente, onde deverão constar:

I – os encontros e reuniões previstos para 
o dia seguinte, com horário, identificação dos 
interlocutores e assuntos a ser tratados;

II – a agenda efetivamente cumprida no 
dia anterior com horários de início e término e 
local de todos os encontros e reuniões de que 
participou, identificação dos interlocutores pre-
sentes e assuntos efetivamente tratados.”

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

Justificação

Uma das maiores dificuldades que a Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios teve para 
verificar indícios relacionados ás investigações efetua-
das, tanto nos Correios quanto nos mais diversos ór-
gãos e entidades do Poder Executivo, foi a falta de uma 
agenda organizada, ou mesmo sua total inexistência, 
dos ocupantes de cargos dos escalões mais altos.

Não faz sentido, a nosso ver, não haver divulgação 
destes dados, tendo em vista que é dever do Estado 
garantir a transparência dos atos de seus agentes, 
em especial aqueles que se encontram em cargos de 
poder, incumbidos de tomar decisões.

De forma idêntica, os ocupantes de cargos em 
comissão de livre nomeação e exoneração, indicados, 
via de regra, pelos agentes políticos e ocupantes de 
cargos da alta administração, devem ter, além de suas 
agendas, também os currículos divulgados na Internet, 
para permitir um controle público tanto de seus atos 
quanto da adequada nomeação, que deve considerar as 
atribuições do cargo em relação ao nível de formação 
acadêmica e qualificação profissional do ocupante.

Por estas razões estamos apresentando a presen-
te proposta de emenda à Constituição, a qual estamos 
certos de que contribuirá para tomar a administração 
pública brasileira mais transparente porque passível 
de controle por parte da sociedade.

Sala das Sessões, de de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUICÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.......... ..........................................................................
Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I – os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, 
na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 19, de 1998)

II – a investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a nature-
za e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para car-
go em comissão declarado em lei de livre nomeação 
e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 19, de 1998)

III – o prazo de validade do concurso público 
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período;

IV – durante o prazo improrrogável previsto no 
edital de convocação, aquele aprovado em concurso 
público de provas ou de provas e títulos será convo-
cado com prioridade sobre novos concursados para 
assumir cargo ou emprego, na carreira;

V – as funções de confiança, exercidas exclusi-
vamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, 
e os cargos em comissão, a serem preenchidos por 
servidores de carreira nos casos, condições e percen-
tuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas 
às atribuições de direção, chefia e assessoramento; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998)

VI – é garantido ao servidor público civil o direito 
à livre associação sindical;

VII – o direito de greve será exercido nos termos e 
nos limites definidos em lei específica; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

VIII – a lei reservará percentual dos cargos e em-
pregos públicos para as pessoas portadoras de defici-
ência e definirá os critérios de sua admissão;

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação 
por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público;

X – a remuneração dos servidores públicos e o 
subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão 

ser fixados ou alterados por lei específica, observada 
a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão 
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção 
de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 19, de 1998)(Regulamento)

XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes 
de cargos, funções e empregos públicos da adminis-
tração direta, autárquica e fundacional, dos membros 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de 
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os 
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, 
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as van-
tagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não 
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se 
como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito, e 
nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do 
Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio 
dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Po-
der Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do 
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte 
e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos 
membros do Ministério Público, aos Procuradores e 
aos Defensores Públicos; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, de 19-12-2003)

XII – os vencimentos dos cargos do Poder Legis-
lativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores 
aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de 
quaisquer espécies remuneratárias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por 
servidor público não serão computados nem acumu-
lados para fins de concessão de acréscimos ulterio-
res; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998).

XV – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes 
de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressal-
vado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos 
arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XVI – é vedada a acumulação remunerada de car-
gos públicos, exceto, quando houver compatibilidade 
de horários, observado em qualquer caso o disposto 
no inciso XI. (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 19, de 1998)

a) a de dois cargos de professor; (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
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b) a de um cargo de professor com outro técnico 
ou científico; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões regulamenta-
das; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
34, de 2001)

XVII – a proibição de acumular estende-se a em-
pregos e funções e abrange autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, 
suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XVIII – a administração fazendária e seus servi-
dores fiscais terão, dentro de suas áreas de competên-
cia e jurisdição, precedência sobre os demais setores 
administrativos, na forma da lei;

XIX – somente por lei específica poderá ser criada 
autarquia e autorizada a instituição de empresa públi-
ca, de sociedade de economia mista e de fundação, 
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir 
as áreas de sua atuação; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

XX – depende de autorização legislativa, em cada 
caso, a criação de subsidiárias das entidades mencio-
nadas no inciso anterior, assim como a participação 
de qualquer delas em empresa privada;

XXI – ressalvados os casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação pú-
blica que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obriga-
ções de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica in-
dispensáveis à garantia do cumprimento das obriga-
ções. (Regulamento)

XXII – as administrações tributárias da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades 
essenciais ao funcionamento do estado, exercidas por 
servidores de carreiras específicas, terão recursos prio-
ritários para a realização de suas atividades e atuarão 
de forma integrada, inclusive com o compartilhamento 
de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei 
ou convênio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19-12-2003)

§ 1° – A publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos.

§ 2º – A não observância do disposto nos inci-
sos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 
autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação 
do usuário na administração pública direta e indireta, 
regulando especialmente: (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 19, de 1998)

I – as reclamações relativas à prestação dos 
serviços públicos em geral, asseguradas a manuten-
ção de serviços de atendimento ao usuário e a ava-
liação periódica, externa e interna, da qualidade dos 
serviços; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998)

II – o acesso dos usuários a registros adminis-
trativos e a informações sobre atos de governo, obser-
vado o disposto no art. 52, X e XXXIII; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III – a disciplina da representação contra o exer-
cício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou fun-
ção na administração pública. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998).

§ 4º – Os atos de improbidade administrativa im-
portarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da 
função pública, a indisponibilidade dos bens e o res-
sarcimento ao erário, na forma e gradação previstas 
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5º – A lei estabelecerá os prazos de prescrição 
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor 
ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas 
as respectivas ações de ressarcimento.

§ 6º – As pessoas jurídicas de direito público e 
as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito 
de regresso contra o responsável nos casos de dolo 
ou culpa.

§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as res-
trições ao ocupante de cargo ou emprego da admi-
nistração direta e indireta que possibilite o acesso 
a informações privilegiadas. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e fi-
nanceira dos órgãos e entidades da administração di-
reta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, 
a ser firmado entre seus administradores e o poder 
público, que tenha por objeto a fixação de metas de 
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei 
dispor sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998);

I – o prazo de duração do contrato;
II – os controles e critérios de avaliação de de-

sempenho, direitos, obrigações e responsabilidade 
dos dirigentes;
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III – a remuneração do pessoal.
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empre-

sas públicas e às sociedades de economia mista, e 
suas subsidiárias, que receberem recursos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios 
para pagamento de despesas de pessoal ou de cus-
teio em geral (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998).

§ 10. É vedada a percepção simultânea de pro-
ventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos 
arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego 
ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis 
na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os 
cargos em comissão declarados em lei de livre nome-
ação e exoneração (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 20, de 1998).

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos 
limites remuneratórios de que trata o inciso XI do ca-
put deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório 
previstas em lei  (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 47, de 2005).

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do 
caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao 
Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emen-
da às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como 
limite único, o subsídio mensal dos desembargadores 
do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa 
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do sub-
sídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Fede-
ral, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos 
subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos 
vereadores  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
47, de 2005).

V – as funções de confiança, exercidas exclusiva-
mente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 
cargos em comissão, a serem preenchidos por servi-
dores de carreira nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atri-
buições de direção, chefia e assessoramento (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998);

VI – é garantido ao servidor público civil o direito 
à livre associação sindical;

VII – o direito de greve será exercido nos termos e 
nos limites definidos em lei específica (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998);

VIII – a lei reservará percentual dos cargos e em-
pregos públicos para as pessoas portadoras de defici-
ência e definirá os critérios de sua admissão;

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação 
por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público;

X – a remuneração dos servidores públicos e o 
subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão 

ser fixados ou alterados por lei específica, observada 
a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão 
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção 
de índices (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) (Regulamento);

XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes 
de cargos, funções e empregos públicos da adminis-
tração direta, autárquica e fundacional, dos membros 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de 
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os 
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, 
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as van-
tagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não 
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se 
como limite, nos Municípios, o subsídio do prefeito, e 
nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do 
governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio 
dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Po-
der Legislativo e o subsídio dos desembargadores do 
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte 
e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em 
espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, 
no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos 
membros do Ministério Público, aos procuradores e 
aos defensores públicos (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, de 19-12-2003);

XII – os vencimentos dos cargos do Poder Legis-
lativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores 
aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de 
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998);

XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por 
servidor público não serão computados nem acumula-
dos para fins de concessão de acréscimos ulteriores 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998);

XV – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes 
de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressal-
vado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos 
arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998);

XVI – é vedada a acumulação remunerada de car-
gos públicos, exceto, quando houver compatibilidade 
de horários, observado em qualquer caso o disposto 
no inciso XI (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 19, de 1998);

a) a de dois cargos de professor (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998);
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b) a de um cargo de professor com outro técnico 
ou científico (Incluída pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998);

c) a de dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões regulamenta-
das (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
34, de 2001);

XVII – a proibição de acumular estende-se a em-
pregos e funções e abrange autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, 
suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo Poder Público (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998);

XVIII – a administração fazendária e seus servi-
dores fiscais terão, dentro de suas áreas de competên-
cia e jurisdição, precedência sobre os demais setores 
administrativos, na forma da lei;

XIX – somente por lei específica poderá ser criada 
autarquia e autorizada à instituição de empresa públi-
ca, de sociedade de economia mista e de fundação, 
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir 
as áreas de sua atuação (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998);

XX – depende de autorização legislativa, em cada 
caso, a criação de subsidiárias das entidades mencio-
nadas no inciso anterior, assim como a participação 
de qualquer delas em empresa privada;

XXI – ressalvados os casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação pú-
blica que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obriga-
ções de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica in-
dispensáveis à garantia do cumprimento das obriga-
ções (Regulamento);

XXII – as administrações tributárias da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades 
essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por 
servidores de carreiras específicas, terão recursos prio-
ritários para a realização de suas atividades e atuarão 
de forma integrada, inclusive com o compartilhamento 
de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei 
ou convênio (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19-12-2003).

§ 1º – A publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverão ter 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos.

§ 2º – A não observância do disposto nos inci-
sos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 
autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação 
do usuário na administração pública direta e indireta, 
regulando especialmente: (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 19, de 1998);

I – as reclamações relativas à prestação dos 
serviços públicos em geral, asseguradas a manuten-
ção de serviços de atendimento ao usuário e a ava-
liação periódica, externa e interna, da qualidade dos 
serviços (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998);

II – o acesso dos usuários a registros administrati-
vos e a informações sobre atos de governo, observado 
o disposto no art. 5º, X e XXXIII (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998);

III – a disciplina da representação contra o exer-
cício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou fun-
ção na administração pública (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998).

§ 4º – Os atos de improbidade administrativa im-
portarão à suspensão dos direitos políticos, a perda da 
função pública, a indisponibilidade dos bens e o res-
sarcimento ao erário, na forma e gradação previstas 
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5º – A lei estabelecerá os prazos de prescrição 
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor 
ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas 
as respectivas ações de ressarcimento.

§ 6º – As pessoas jurídicas de direito público e 
as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito 
de regresso contra o responsável nos casos de dolo 
ou culpa.

§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as res-
trições ao ocupante de cargo ou emprego da admi-
nistração direta e indireta que possibilite o acesso 
a informações privilegiadas. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e fi-
nanceira dos órgãos e entidades da administração di-
reta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, 
a ser firmado entre seus administradores e o poder 
público, que tenha por objeto a fixação de metas de 
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei 
dispor sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998);

I – o prazo de duração do contrato;
II – os controles e critérios de avaliação de de-

sempenho, direitos, obrigações e responsabilidade 
dos dirigentes;

III – a remuneração do pessoal.
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empre-

sas públicas e às sociedades de economia mista, e 
suas subsidiárias, que receberem recursos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios 
para pagamento de despesas de pessoal ou de cus-
teio em geral (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1996).
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§ 10. É vedada a percepção simultânea de pro-
ventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos 
arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego 
ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis 
na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os 
cargos em comissão declarados em lei de livre nome-
ação e exoneração (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 20, de 1998).

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos 
limites remuneratórios de que trata o inciso XI do ca-
put deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório 
previstas em lei (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 47, de 2005).

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do ca-
put deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito 
Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às res-
pectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, 
o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo 
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e 
cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o 
disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados 
estaduais e distritais e dos vereadores (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 47, de 2005).
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– As propostas que acabam de ser lidas vão à Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, projetos de iniciativa da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios, criada 
pelo Requerimento nº 3, de 2005-CN, que serão lidos 
pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys 
Slhessarenko.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 225, DE 2006 
(Da Comissão Parlamentar Mista  

de Inquérito dos Correios) 

Altera e acrescenta dispositivos à Lei 
nº 9.613, de 3 de março de 1998, que “dispõe 
sobre os crimes de ‘lavagem’ ou ocultação 
de bens, direitos e valores; a prevenção da 
utilização do sistema financeiro para os ilí-
citos previstos nesta lei; cria o Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras – COAF, 
e dá outras providências”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera e acrescenta dispositivos à 

Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que “dispõe sobre 
os crimes de ‘lavagem’ ou ocultação de bens, direitos 

e valores; a prevenção da utilização do sistema finan-
ceiro para os ilícitos previstos nesta lei; cria o Conse-
lho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e 
dá outras providências”, com o objetivo de aprimorar 
a legislação de prevenção e combate à lavagem de 
dinheiro no País, alcançando a todos.

Art. 2º A Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, 
origem, localização, disposição, movimenta-
ção ou propriedade de bens, direitos ou valo-
res provenientes, direta ou indiretamente, de 
infração penal.

Pena: reclusão de três a dezoito anos 
e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem, para 
ocultar ou dissimular a utilização de bens, direi-
tos ou valores provenientes de infração penal:

.............................................. ................
§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena 

quem:
I – utiliza, na atividade econômica ou finan-

ceira, bens, direitos ou valores que sabe ou deveria 
saber serem provenientes de infração penal;

II – ...................................... ..................
§ 3º .....................................  .................
§ 4º A pena será aumentada de um a dois 

terços se os crimes definidos nesta lei forem 
cometidos de forma reiterada ou por intermé-
dio de organização criminosa.

§ 5º A pena poderá ser reduzida de um a 
dois terços e poderá ser cumprida em regime 
aberto ou semi-aberto, podendo o juiz deixar 
de aplicá-la ou substituí-la por pena restritiva 
de direitos, se o autor, co-autor ou participe co-
laborar espontaneamente com as autoridades, 
prestando esclarecimentos que conduzam à 
apuração das infrações penais e de sua autoria 
ou à localização dos bens, direitos ou valores 
objeto do crime.” (NR)

“Art. 2º.................................... ...............
............................................ ..................
II – independem do processo e julgamento 

das infrações penais antecedentes, ainda que 
praticados em outro país, cabendo ao juiz compe-
tente para os crimes previstos nesta lei a decisão 
sobre a unidade de processo e julgamento.

.............................................. ................
§ 1º A denúncia será instruída com indí-

cios suficientes da existência da infração penal 
antecedente, sendo puníveis os fatos previs-
tos nesta lei, ainda que desconhecido, isento 
de pena o autor ou extinta a punibilidade da 
infração penal antecedente.

§ 2º No processo por crime previsto nesta 
lei, não se aplica o disposto no art. 366 do Có-
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digo de Processo Penal, devendo o acusado 
revel ser citado por edital e ter para si nome-
ado um defensor dativo, prosseguindo o feito 
até o julgamento.

§ 3º O juízo criminal competente para 
julgar os crimes previstos nesta lei conhecerá 
dos mandados de segurança e ações relati-
vas às medidas assecuratórias e outros atos 
de administração de bens, direitos ou valores 
relacionados.” (NR)

“Art. 3º Para os crimes previstos nesta 
lei, o réu não poderá obter liberdade provisória 
mediante fiança, e também não poderá apelar 
em liberdade, ainda que seja primário e de bons 
antecedentes, se estiver configurada situação 
que autoriza a sua prisão preventiva.” (NR)

“Art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento 
do Ministério Público ou mediante represen-
tação da autoridade policial, ouvido o Ministé-
rio Público em vinte e quatro horas, havendo 
indícios suficientes de infração penal, poderá 
decretar, no curso da investigação ou da ação 
penal, medidas assecuratórias de bens, direi-
tos ou valores do investigado ou acusado, ou 
existentes em nome de interpostas pessoas, 
que sejam instrumento, produto ou proveito 
dos crimes previstos nesta lei ou das infrações 
penais antecedentes.

§ 1º As medidas assecuratórias previstas 
neste artigo serão levantadas se a ação penal 
não for proposta dentro de cento de vinte dias, 
contados da data em que restar concluída a 
diligência, podendo esse prazo ser prorroga-
do por igual período pelo juízo competente, 
mediante pedido fundamentado do Ministério 
Público ou da autoridade policial.

§ 2º O juiz determinará a liberação total 
ou parcial dos bens, direitos e valores objeto 
das medidas previstas no caput deste artigo 
quando comprovada a licitude de sua origem, 
mantendo-se a constrição dos bens, direitos 
e valores necessários e suficientes à repara-
ção dos danos e ao pagamento de prestações 
pecuniárias, multas e custas decorrentes da 
infração penal.

§ 3º Nenhum pedido de restituição será 
conhecido sem o comparecimento pessoal do 
acusado ou da interposta pessoa a que se refe-
re o caput do art. 4º, podendo o juiz determinar 
a prática de atos necessários à conservação 
de bens, direitos ou valores.

“§ 4º Poderão ser decretadas medidas 
assecuratórias sobre bens, direitos ou valores 
para reparação do dano decorrente do crime 
ou para pagamento de prestação pecuniária, 
multa e custas.” (NR)

“Art. 4º-A. Proceder-se-á a alienação an-
tecipada para preservação do valor dos bens 

sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau 
de deterioração ou depreciação, ou quando 
houver dificuldade para sua manutenção, a 
ser decretada de ofício pelo juiz, requerida 
pelo Ministério Público ou parte interessada, 
mediante petição autônoma, que será autuada 
em apartado e cujos autos terão tramitação em 
separado em relação ao processo principal.

§ 1º Não serão submetidos à alienação 
antecipada os bens que a União, por intermé-
dio do Ministério da Justiça, ou o Estado ou o 
Distrito Federal, por órgão que designar, indi-
carem para serem colocados sob uso e cus-
tódia de órgão público ou instituição privada, 
preferencialmente envolvidos nas operações 
de prevenção e repressão ao crime organizado 
e ao crime de lavagem de dinheiro.

§ 2º Excluídos os bens colocados sob uso 
e custódia das entidades a que se refere o § 
1º deste artigo, o requerimento de alienação 
deverá conter a relação de todos os demais 
bens, com a descrição e a especificação de 
cada um deles e informações sobre quem os 
detém e o local onde se encontram.

§ 3º O juiz determinará a avaliação dos 
bens nos autos apartados, intimará o Minis-
tério Público, a União, o Estado ou o Distrito 
Federal, e o interessado, este, se for o caso, 
por edital com prazo de 15 (quinze) dias.

§ 4º Feita à avaliação e dirimidas even-
tuais divergências sobre o respectivo laudo, o 
juiz, por sentença, homologará o valor atribuído 
aos bens e determinará que sejam alienados 
em leilão ou pregão, preferencialmente eletrô-
nico, por valor não inferior a 75% (setenta e 
cinco por cento) da avaliação.

§ 5º Realizado o leilão, a quantia apurada 
deve ser depositada em conta judicial remu-
nerada, conforme o disposto na Lei nº 9.703, 
de 11 de novembro de 1998.

§ 6º Serão deduzidos da quantia apu-
rada no leilão todos os tributos e multas in-
cidentes sobre o bem alienado, sem prejuízo 
de iniciativas que, no âmbito da competência 
de cada um dos entes da federação, venham 
a desonerar bens sob constrição judicial da-
queles ônus.

§ 7º Feito o depósito a que se refere o 
§ 5º, os autos da alienação serão apensados 
aos do processo principal.

§ 8º Os bens a serem colocados sob uso 
e custódia das entidades a que se refere o § 1º 
deste artigo serão igualmente avaliados.

§ 9º Terão apenas efeito devolutivo os 
recursos interpostos contra as decisões pro-
feridas no curso do procedimento previsto 
neste artigo.
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§ 10. Sobrevindo o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória, o juiz decretará 
a perda, em favor da União, do Estado ou do 
Distrito Federal, em caso de competência da 
justiça estadual, dos valores depositados na 
conta remunerada e da fiança.

§ 11. Também serão decretados perdi-
dos os eventuais bens remanescentes, inclu-
sive aqueles não reclamados no prazo de 90 
(noventa) dias após o trânsito em julgado da 
sentença condenatória, que serão levados a 
leilão, depositando-se o saldo na conta do Te-
souro da União, ou do Estado ou do Distrito 
Federal, no caso de competência da justiça 
estadual.

§ 12. O juiz determinará ao registro pú-
blico competente que emita documento de 
habilitação à circulação e utilização dos bens 
colocados sob o uso e custódia das entidades 
a que se refere o caput deste artigo.

§ 13. Os recursos decorrentes da alie-
nação antecipada de bens, direitos e valores 
oriundos do crime de tráfico ilícito de entorpe-
centes e que tenham sido objeto de dissimula-
ção e ocultação nos termos desta lei, perma-
necem submetidos à disciplina definida na Lei 
nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002.” (NR)

“Art. 4º-B. A ordem de prisão de pes-
soas ou as medidas assecuratórias de bens, 
direitos ou valores, poderão ser suspensas 
pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando 
a sua execução imediata possa comprometer 
as investigações.” (NR)

“Art. 5º Quando as circunstâncias o acon-
selharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, 
nomeará pessoa física ou jurídica qualificada 
para a administração dos bens, direitos ou 
valores sujeitos às medidas assecuratórias, 
mediante termo de compromisso.” (NR)

“Art. 6º A pessoa responsável pela ad-
ministração dos bens:”

.............................................. ................
“Parágrafo único. Os atos relativos à ad-

ministração dos bens serão levados ao conhe-
cimento do Ministério Público, que requererá 
o que entender cabível.” (NR)

“Art. 7º..................................... ..............
I – a perda, em favor da União, ou do 

Estado ou do Distrito Federal, nos casos de 
competência da justiça estadual, de todos os 
bens, direitos e valores relacionados, direta 
ou indiretamente, à prática dos crimes previs-
tos nesta lei, inclusive aqueles utilizados para 
prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado 
ou de terceiro de boa-fé.

............................................. .................
§ 1º A União, os Estados, e o Distrito 

Federal, no âmbito de suas competências, 

regulamentarão, mediante decreto, a forma 
de destinação dos bens, direitos e valores 
cuja perda houver sido declarada, garantida 
a aplicação da totalidade desses recursos 
nos órgãos encarregados da prevenção, do 
combate, da ação penal e do julgamento dos 
crimes previstos nesta lei.

§ 2º Os instrumentos do crime sem valor 
econômico, cuja perda em favor da União, de 
Estado ou do Distrito Federal for decretada, 
serão inutilizados ou doados a museu criminal 
ou a entidade pública, se houver interesse na 
sua conservação.

§ 3º Em caso de sentença absolutória 
transitada em julgado, o saldo da conta e os 
eventuais bens remanescentes serão coloca-
dos à disposição do absolvido.” (NR)

“Art. 8º O juiz determinará, na hipótese 
de existência de tratado ou convenção inter-
nacional e por solicitação de autoridade es-
trangeira competente, medidas assecuratórias 
sobre bens, direitos ou valores provenientes, 
direta ou indiretamente, de infração penal, 
conforme estabelecido no art. 1°, praticados 
no estrangeiro.

§ 2° Na falta de tratado ou convenção, 
os bens, direitos ou valores sujeitos a medidas 
assecuratórias por solicitação de autoridade 
estrangeira competente ou os recursos prove-
nientes da sua alienação serão repartidos entre 
o Estado requerente e o Brasil, na proporção 
de metade, ressalvado o direito do lesado ou 
de terceiro de boa-fé. (NR)

CAPÍTULO V 
Das Pessoas Sujeitas à Obrigação  

de Identificar Clientes, Manter Registros  
e Comunicar Operações. (NR)

Art.9°......................................................
...................... .................................................

XII – as pessoas físicas ou jurídicas que 
comercializem, ou intermedeiem a comercia-
lização, de bens de luxo ou de alto valor ou 
exerçam atividades que envolvam grande vo-
lume de recursos em espécie;

XIII – as juntas comerciais e os registros 
públicos;

XIV – as pessoas físicas ou jurídicas que 
prestem, mesmo que eventualmente, serviços 
de assessoria, consultoria, contadoria, audito-
ria, aconselhamento ou assistência, de qual-
quer natureza, em operações:

a) de compra e venda de imóveis, estabe-
lecimentos comerciais ou industriais ou partici-
pações societárias de qualquer natureza;

b) de gestão de fundos, valores mobiliá-
rios ou outros ativos;
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c) de abertura ou gestão de contas ban-
cárias, de poupança, investimento ou de va-
lores mobiliários;

d) de criação, exploração ou gestão de 
sociedades de qualquer natureza, fundações, 
fundos fiduciários ou estruturas análogas;

e) financeiras, societárias ou imobiliá-
rias;

f) de alienação ou aquisição de direitos 
sobre contratos relacionados a atividades des-
portivas ou artísticas profissionais.

XV – pessoas físicas ou jurídicas que 
atuem na promoção, intermediação, comer-
cialização, agenciamento ou negociação de 
direitos de transferência de atletas, artistas ou 
feiras, exposições ou eventos similares;

XVI – as empresas de transporte e guar-
da de valores;

XVII – as pessoas físicas ou jurídicas que 
comercializem, ou intermedeiem a comerciali-
zação, de bens de alto valor de origem rural;

XVIII – as dependências no exterior das 
entidades mencionadas neste artigo, por meio 
de sua matriz no Brasil, relativamente a resi-
dentes no País.” (NR)

“Art.10....................................................
..................... ..................................................

II – devem manter registro de toda transa-
ção em moeda nacional ou estrangeira, títulos 
e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, 
ou qualquer ativo passível de ser convertido 
em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela 
autoridade competente e nos termos de ins-
truções por esta expedidas;

III – devem adotar políticas, procedimen-
tos e controles internos, compatíveis com seu 
porte e volume de operações, que lhe permi-
tam atender o disposto nos arts. 10 e 11, na 
forma das instruções expedidas pelas autori-
dades competentes;

IV – devem cadastrar-se e manter seu 
cadastro atualizado junto à competente auto-
ridade fiscalizadora ou reguladora, na forma 
e condições por ela estabelecidas.

V – devem atender, no prazo fixado, as 
requisições formuladas pelo Conselho de Con-
trole de Atividades Financeira – COAF na for-
ma por ele determinada, sendo que as infor-
mações prestadas serão classificadas como 
confidenciais, nos termos do parágrafo 10, 
do art. 23 da Lei n° 8.159, de 08 de janeiro de 
1991. “(NR)

“Art. 11. ..................................................
............................................................... ........

II – comunicarão ao Conselho de Con-
trole das Atividades Financeiras – COAF, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
proposta ou realização:

a) de todas as transações constantes do 
inciso II do art. 10 que ultrapassarem limite fixa-
do, para esse fim, pela autoridade reguladora 
ou fiscalizadora competente e nas condições 
por ela estabelecidas;

b) das operações previstas no inciso I 
deste artigo.

III – devem comunicar à autoridade regu-
ladora ou fiscalizadora competente, na periodi-
cidade, forma e condições por ela estabeleci-
das, a não ocorrência de propostas, transações 
ou operações passíveis de serem comunicadas 
ao Conselho de Controle de Atividades Finan-
ceiras – COAF nos termos do inciso II;

 ..............................................................
§ 3° O COAF disponibilizará as comuni-

cações recebidas com base no inciso II deste 
artigo às autoridades competentes para a fis-
calização ou regulação das respectivas pes-
soas a que se refere este artigo.

§ 4° As pessoas referidas no art. 9° desta 
Lei abster-se-ão de dar aos clientes ciência das 
comunicações feitas ao Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras – COAF.” (NR)

“Art. 11–A As transferências internacio-
nais e os saques em espécie deverão ser pre-
viamente comunicados à instituição financeira, 
nos termos, limites, prazos e condições fixados 
pelo Banco Central do Brasil.” (NR)

“Art. 12. Ás pessoas e administradores 
das pessoas jurídicas relacionados, respecti-
vamente, nos arts. 9º e 12, caput, que deixem 
de cumprir as obrigações previstas nos arts. 
10 e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou 
não, pelas autoridades competentes, as se-
guintes sanções:

.......... ....................................................
II – multa pecuniária variável, de 1% (um 

por cento) até o dobro do valor da operação, ou 
até 200% (duzentos por cento) do lucro obtido 
ou que presumivelmente seria obtido pela re-
alização da operação, ou, ainda, multa de até 
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais);

III – inabilitação temporária, pelo pra-
zo de até 10 (dez) anos, para o exercício do 
cargo de administrador das pessoas jurídicas 
referidas no art. 90;

.......... ....................................................
§ 2° A multa será aplicada sempre que as 

pessoas referidas no art. 9°, por culpa ou dolo:
.......... ....................................................
II – não cumprirem o disposto nos incisos 

I a IV do art. 10;
III – deixarem de atender, no prazo, a 

requisição formulada nos termos do inciso V 
do art. 10;
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IV – descumprirem a vedação ou dei-
xarem de fazer as comunicações a que se 
refere o art. 11.

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

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

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

Justificação

Quando um criminoso pratica um delito com a 
finalidade de obter vantagens financeiras, é neces-
sário que os recursos assim obtidos possam estar 
disponíveis para seu posterior usufruto. A lavagem de 
dinheiro é o instrumento para recolocar na economia 
formal os valores ilícitos.

Combater a lavagem de dinheiro é retirar do cri-
minoso a possibilidade de utilização do produto do 
crime. Assim, não há como negar a importância de 
um arcabouço legal eficiente e consistente que, em 
conjunto com um aparato repressor diligente e tecni-
camente bem formado, irão reduzir consistentemente 
a criminalidade.

Uma das principais conclusões a que chegou 
esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito no 
transcorrer de suas atividades foi: a necessidade de 
imediata reforma da atual Lei nº 9.613, de 3 de mar-
ço de 1998.

Resultado de sugestões de praticamente todos 
os depoentes, a mencionada Lei foi alvo das mais va-
riadas propostas que, após cuidadosa análise e dis-
cussão foi transformado no Projeto de Lei que ora será 
apresentado nos seus principais pontos.

Dentre as críticas mais recorrentes à Lei nº 9.613, 
de 1998, encontra-se aquela relativa à curta lista de 
crimes considerados antecedentes para a configuração 
da lavagem de dinheiro. Dado que, originalmente, as 
leis visando coibir a transformação de recursos ilícitos 
em lícitos tinham como alvo principal o combate ao 
crime de tráfico de entorpecentes, convencionou-se 
denominar de “primeira geração” as leis que tratavam 
de prever punições apenas para quem lavasse dinheiro 
originário daquela prática criminosa. A lei de “segun-
da geração”, por sua vez, relaciona os crimes antece-
dentes, enquanto a de “terceira geração” criminaliza a 
prática de lavagem de dinheiro independentemente do 
crime que deu origem aos recursos “lavados”.

Tendo em conta que a Lei em vigor é classifica-
da como de “segunda geração”, a primeira alteração 
implementada pelo presente PL diz respeito a elevá-la 
à classificação de “terceira geração”.

A pena máxima prevista para o crime de lavagem 
ou ocultação de bens direitos e valores também foi 
aumentada como forma de igualar esta pena àquela 
relativa ao crime previsto no art. 16 da Lei nº 6.368/76, 
tendo em vista que ambas as condutas devem ter as 
penas equiparadas, dada a própria origem da Lei nº 
9.613, de 1998.

A proposição reestrutura o tratamento dado aos 
bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, 
ou existentes em nome de interpostas pessoas, que 
sejam instrumento, produto ou proveito de infração pe-
nal objeto de medidas assecuratórias decretadas pelo 
judiciário. Com destaque para a possibilidade de utili-
zação dos bens pelo Estado, no combate ao crime ou 
em ações voltadas à sua prevenção e à possibilidade 
de proceder-se a alienação antecipada para preserva-
ção do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos 
a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou 
quando houver dificuldade para sua manutenção.

Foram incluídas, no Projeto de Lei, várias novas 
pessoas sujeitas às obrigações de identificação de 
clientes e informação de operações da Lei nº 9.613, 
de 1998, dentre as quais:

I – as juntas comerciais e os registros públicos;
II – as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, 

mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, 
consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou 
assistência, de qualquer natureza, em determinadas 
operações;

III – pessoas físicas ou jurídicas que atuem na pro-
moção, intermediação, comercialização, agenciamento 
ou negociação de direitos de transferência de atletas, 
artistas ou feiras, exposições ou eventos similares;

IV – as empresas de transporte e guarda de va-
lores;

V – as pessoas físicas ou jurídicas que comer-
cializem, ou intermedeiem a comercialização, de bens 
de alto valor de origem rural;

VI – as dependências no exterior das entidades 
mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no 
Brasil, relativamente a residentes no País.

Outra inovação do PL é a comunicação prévia das 
transferências internacionais e dos saques em espécie 
realizados em instituições financeiras.

Ficará a cargo do Banco Central do Brasil o es-
tabelecimento dos termos, limites, prazos e condições 
para a comunicação.

Foi proposta, ainda, a majoração da multa má-
xima de R$200.000,00 (duzentos mil reais), para até 
RS20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

Registramos, por fim, a contribuição dos Srs. 
Deputado Colbert Marfins, Deputado Lobbe Neto, Depu-
tada Ann Pontes, Deputado Capitão Wayne, Deputado 
Alberto Fraga, Deputado Zarattini, Deputado Eduardo 
Valverde, Senador Antero Paes de Barros, Senador 
Pedro Simon, Senador Ney Suassuna e dos técnicos 
do Poder Executivo, cuja proposta de alteração da Lei 
9.613, de 1998, em audiência pública na página do 
Ministério da Justiça na Internet, também foi utilizada 
nessa proposição legislativa.

Sala das Sessões,   de   de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 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.

....................................................................................
Art. 1° Ocultar ou dissimular a natureza, origem, 

localização, disposição, movimentação ou proprieda-
de de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 
indiretamente, de crime:

I – de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes 
ou drogas afins;

II – de terrorismo e seu financiamento (Redação 
dada pela Lei n° 10.701, de 9-7-2003);

III – de contrabando ou tráfico de armas, muni-
ções ou material destinado à sua produção;

IV – de extorsão mediante seqüestro;
V – contra a Administração Pública, inclusive a 

exigência, para si ou para outrem, direta ou indireta-
mente, de qualquer vantagem, como condição ou preço 
para a prática ou omissão de atos administrativos;

VI – contra o sistema financeiro nacional;
VII – praticado por organização criminosa;
VIII – praticado por particular contra a administra-

ção pública estrangeira (arts. 337–B, 337-C e 337–D 
do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal) (Inciso incluído Pela Lei n° 10.467, 
de 11-6-2002).

Pena: reclusão de três a dez anos e multa.
§ 1° Incorre na mesma pena quem, para ocultar 

ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores 
provenientes de qualquer dos crimes antecedentes 
referidos neste artigo:

I – os converte em ativos lícitos;
II – os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou 

recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movi-
menta ou transfere;

III – importa ou exporta bens com valores não 
correspondentes aos verdadeiros.

§ 2° Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I – utiliza, na atividade econômica ou financeira, 

bens, direitos ou valores que sabe serem provenien-
tes de qualquer dos crimes antecedentes referidos 
neste artigo;

II – participa de grupo, associação ou escritório 
tendo conhecimento de que sua atividade principal 
ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos 
nesta lei.

§ 3° A tentativa é punida nos termos do parágrafo 
único do art. 14 do Código Penal.

§ 4° A pena será aumentada de um a dois terços, 
nos casos previstos nos incisos I a VI do caput deste 
artigo, se o crime for cometido de forma habitual ou 
por intermédio de organização criminosa.

§ 5° A pena será reduzida de um a dois terços e 
começará a ser cumprida em regime aberto, poden-
do o juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la por pena 
restritiva de direitos, se o autor, co-autor ou participe 
colaborar espontaneamente com as autoridades, pres-
tando esclarecimentos que conduzam à apuração das 
infrações penais e de sua autoria ou à localização dos 
bens, direitos ou valores objeto do crime.
....................................................................................

DECRETO-LEI N° 3.689,  
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Código de Processo Penal.

....................................................................................
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não com-

parecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos 
o processo e o curso do prazo prescricional, podendo 
o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 
preventiva, nos termos do disposto no art. 312 (Reda-
ção dada pela Lei n° 9.271, de 17-4-1996).

§ 1° As provas antecipadas serão produzidas na 
presença do Ministério Público e do defensor dativo 
(Incluído pela Lei n° 9.271, de 17-4-1996).

§ 2° Comparecendo o acusado, ter-se-á por cita-
do pessoalmente, prosseguindo o processo em seus 
ulteriores atos (Incluído pela Lei n° 9.271, de 17-4-
1996).
....................................................................................

LEI N° 9.703, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1998

Dispõe sobre os depósitos judiciais 
e extrajudiciais de tributos e contribuições 
federais.

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

LEI N° 10.409 DE 11 DE JANEIRO DE 2002

Dispõe sobre a prevenção, o tratamen-
to, a fiscalização, o controle e a repressão 
à produção, ao uso e ao tráfico ilícitos de 
produtos, substâncias ou drogas ilícitas 
que causem dependência física ou psíquica, 
assim elencados pelo Ministério da Saúde, 
e dá outras providências.
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PROJETO DE LEI DO SENADO N° 226, DE 2006 
(Da Comissão Parlamentar Mista  

de Inquérito dos Correios)

Acrescenta dispositivos ao Decreto-
Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Có-
digo Penal e à Lei n° 1.579, de 18 de março 
de 1952, que dispõe sobre as Comissões 
Parlamentares de Inquérito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei acrescenta dispositivos ao Decre-

to-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, e à Lei nº 11.579, de 18 de março de 1952, a 
fim de tipificar as condutas de fazer afirmação falsa ou 
negar a verdade, na condição de indiciado ou acusado, 
em inquéritos, processos ou Comissões Parlamenta-
res de Inquérito.

Art. 2º O art. 342 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 342 Fazer afirmação falsa, ou negar 
ou calar a verdade como testemunha, perito, 
contador, tradutor ou intérprete em processo 
judicial ou administrativo, em inquérito policial, 
civil ou administrativo, ou em juízo arbitral.

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

Perjúrio

§ 3° Incorre nas mesmas penas aquele 
que, na condição de indiciado ou acusado, fizer 
afirmação falsa ou negar a verdade em proces-
so judicial ou administrativo, ou em inquérito 
policial, civil ou administrativo.” (NR)

Art. 3º O art. 4º da Lei nº 1.579, de 18 de março 
de 1952, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º .......... ........................................  
 .......................................................................

III – fazer afirmação falsa ou negar a ver-
dade como depoente, investigado ou acusado, 
perante Comissão Parlamentar de Inquérito:

Pena – A do art. 342 do Código Penal.” 
(NR)

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificativa

Quando da realização dos trabalhos da CPMI dos 
Correios, inúmeros investigados e testemunhas convidados 
a depor recorreram ao Supremo Tribunal Federal a fim de 
que lhes fosse assegurado o direito de depor sem que lhes 
fosse exigida a assinatura de termo para que prestassem 
compromisso de dizer a verdade sobre os fatos que lhes 
fossem perguntados. O direito, ao final, terminou por lhes 
ser assegurado pela mais alta Corte do País.

Como resultado prático da medida, pode-se per-
ceber que a decisão impossibilitou que muitos fatos 

fossem esclarecidos com a profundidade necessária e 
a verdade fosse efetiva e totalmente alcançada.

Este “regime especial” atualmente concedido pelo 
Supremo Tribunal Federal aos indiciados ou acusados em 
decorrência da interpretação jurisprudencial dada ao art. 
52, inciso LXIII, da Constituição Federal, não se verifica 
apenas nas Comissões Parlamentares de Inquérito, mas 
em todos os processos administrativos ou judiciais e in-
quéritos de natureza penal, civil ou administrativa.

Atualmente nos encontramos em delicado mo-
mento social. A sociedade clama pela apuração das 
denúncias realizadas e constantemente noticiadas. 
É tempo de se resgatar a transparência das institui-
ções públicas e de se consolidar o respeito à ética e 
à verdade.

É certo que a Constituição Federal abriga, em 
seu art. 5°, inciso LVII, o princípio da presunção de 
inocência, ao dispor que “ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória“.

A Magna Carta também assegura o direito ao 
silêncio no art. 5°, inciso LXIII, ao estabelecer que “o 
preso será informado de seus direitos, entre os quais 
o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a as-
sistência da família e de advogado”. Essa norma se 
inspira no direito romano, que abriga o brocardo nemo 
tenetur edere contra se (ninguém é obrigado a pro-
duzir prova contra si).

Por fim, cite-se o art. 186 do Código de Processo 
Penal, com redação dada pela Lei n° 10.792, de 10 
de dezembro de 2003, cuja norma nesse insculpida é 
no sentido de que “depois de devidamente qualificado 
e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado 
será informado pelo juiz, antes de iniciar o interroga-
tório, do seu direito de permanecer calado e de não 
responder perguntas que lhe forem formuladas”. Do 
parágrafo único desse dispositivo consta que “o silên-
cio, que não importará em confissão, não poderá ser 
interpretado em prejuízo da defesa”.

Esses princípios também são encontrados na le-
gislação supranacional. Cite-se, a respeito, a Conven-
ção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San 
Jose da Costa Rica (art.8º), a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem (art. XI), a Declaração Americana 
dos Direitos e Deveres do Homem (art. XXVI) e a Con-
venção Européia para Proteção dos Direitos Humanos 
e das Liberdades Fundamentais (art.6°).

É de se ter em mente, contudo, que o direito ao 
silêncio e o princípio da presunção de inocência não 
podem ser interpretados de maneira tão dilatada pelo 
Supremo Tribunal Federal de modo a permitir a acla-
mação jurídica do direito de mentir, o que se afere pela 
atual jurisprudência consolidada sobre a questão.

A presunção de inocência garantida pelo ordena-
mento jurídico é relativa, na medida em que as provas 
constantes dos autos podem apontar para a verdadeira 
e efetiva culpabilidade do acusado.

JULHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL282     



24964 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2006

A manutenção do direito de mentir, da forma em 
que assegurado pelas reiteradas decisões proferidas 
pelo Supremo Tribunal Federal constitui duro golpe con-
tra o interesse público e avilta o direito dos cidadãos e 
da sociedade de acesso à verdade real.

O direito ao silêncio não pode ser equiparado ao 
direito atualmente conferido de se negar a verdade ou 
mentir deliberadamente em inquéritos, processos ou 
em comissões parlamentares de inquérito.

Não podemos permitir que o indiciado ou acusa-
do se valha de subterfúgio tão repudiável para inventar 
histórias, iludir ouvintes, gerar expectativas falaciosas 
e comprometer a busca da verdade.

A autêntica interpretação a ser dada ao art. 5°, 
LXIII, da Constituição Federal é a no sentido de que 
qualquer pessoa tem o direito de ficar calada para 
não produzir prova capaz de incriminá-la, mas que, se 
resolver falar e não falar a verdade, ou negá-la, será 
punido pela prática dessa conduta.

Por esta razão, a Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito apresenta este projeto de lei e conta com 
o apoio dos nobres deputados para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 2006. – Comissâo Parlamen-
tar Mista de Inquérito dos Correios.
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LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848,  
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal.

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

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar 
a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor 
ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, 
inquérito policial, ou em juízo arbitral: (Redação dada 
pela Lei nº 10.268, de 28-8-2001)

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um 

terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se 
cometido com o fim de obter prova destinada a pro-
duzir efeito em processo penal, ou em processo civil 
em que for parte entidade da administração pública 
direta ou indireta. (Redação dada pela Lei nº 10.268, 
de 28-8-2001)

§ 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sen-
tença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente 
se retrata ou declara a verdade. (Redação dada pela 
Lei nº 10.268, de 28-8-2001)
.................................. ..................................................

LEI Nº 1.579, DE 18 DE MARÇO DE 1952

Dispõe sobre as Comissões Parlamen-
tares de Inquérito.

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

Art. 4º Constitui crime:
I – Impedir, ou tentar impedir, mediante violência, 

ameaça ou assuadas, o regular funcionamento de Co-
missão Parlamentar de Inquérito, ou o livre exercício 
das atribuições de qualquer dos seus membros.

Pena – A do art. 329 do Código Penal.
II – fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a ver-

dade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, 
perante a Comissão Parlamentar de Inquérito:

Pena – A do art. 342 do Código Penal.
.................................. ..................................................

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 227, DE 2006 
(Da Comissão Parlamentar Mista de  

Inquérito dos Correios)

Altera dispositivos da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e 10.520, de 17 de julho 
de 2002, ampliando o âmbito de aplicação 

do pregão eletrônico e melhorando meca-
nismos de controle.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, passam a viger com a seguinte 
redação:

“Art. 1º Para aquisição de bens e servi-
ços em geral, poderá ser adotada a licitação 
na modalidade pregão, que será regida por 
esta lei.

Parágrafo único. Excetuam-se da abran-
gência desta lei as licitações cujos objetos 
demandem uma análise detida de aspec-
tos técnicos, notadamente quando se trate 
das hipóteses de ‘melhor técnica’ e ‘técnica e 
preço’.(NR)”

“Art. 3º...................... .............................
II – a definição do objeto deverá ser preci-

sa, suficiente e clara, nela contida o código do 
gênero do bem ou serviço, conforme definido 
pelas autoridades competentes, vedadas es-
pecificações que, por excessivas, irrelevantes 
ou desnecessárias, limitem a competição;

 ..................... ................................(NR)”
“Art. 4º........................ ...........................
VIII – no curso da sessão, o autor da ofer-

ta de valor mais baixo e os das ofertas com 
preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor. 
Na hipótese do § 1º deste artigo, seguirão para 
a etapa de lances o autor da oferta de maior 
pontuação e os das ofertas com pontuações 
até 20%  menores.

.............................. ................................
X – para julgamento e classificação das 

propostas, será adotado o critério de menor 
preço, salvo na hipótese do § 1º  deste artigo, 
observados os prazos máximos para forne-
cimento, as especificações técnicas e parâ-
metros mínimos de desempenho e qualidade 
definidos no edital;

................................ ..............................
§ 1º O órgão licitante poderá adotar, para 

julgamento e classificação das propostas, o 
critério da oferta mais vantajosa, hipótese em 
que deverá tornar claro no edital convocatório 
como se dará a composição da pontuação fi-
nal, integrada pelas avaliações de qualidade 
e preço.
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§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, 
durante todo o processo de pregão eletrônico 
deverá ser utilizada a formulação matemáti-
ca proposta no edital para balizar, em tem-
po real, a pontuação obtida com cada lance 
regressivo”.(NR)

Art. 2º A Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
passa a viger acrescida do seguinte art. 4º-A:

“Art. 4º-A. Nos casos de comprovada ur-
gência, poderá a entidade licitante, mediante 
decisão de sua maior autoridade, abrir pro-
cesso de pregão eletrônico de urgência, que 
deverá ser concluído no prazo de 48 horas, 
atendendo às seguintes diretrizes:

I – Será dispensada a publicação prévia 
do edital no Diário Oficial impresso, o mesmo 
não se aplicando ao extrato do contrato após 
a adjudicação. Será entretanto imprescindível 
a disponibilização integral do edital no ende-
reço eletrônico da entidade licitante ou de sua 
delegatária para tais fins;

II – Todos os licitantes cadastrados como 
fornecedores do gênero de bens ou serviços 
a serem licitados deverão ser comunicados 
por correio eletrônico ou fac-símile em prazo 
não superior a duas horas da divulgação do 
edital no endereço eletrônico autorizado e não 
inferior a vinte e duas horas do encerramento 
da recepção de ofertas;

III – Os eventuais recursos serão ale-
gados e decididos de plano pelo pregoeiro, 
não tendo em qualquer hipótese caráter sus-
pensivo.

IV – A utilização indiscriminada do pregão 
de urgência sujeitará a autoridade responsável 
por sua autorização às penas previstas na Lei 
nº 8.429, de 2 de junho de 1992, por impro-
bidade administrativa, bem como, se cabível, 
à hipótese do § 2º do art. 25 da Lei 8.666, de 
21 de junho de 1993.”

Art. 3º Os arts. 24, 25 e 45 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, passam a viger com a seguinte 
redação:

“Art. 24 ...................... ...........................
 ........................... ...................................
IV – nos casos de emergência ou de 

calamidade pública, quando caracterizada ur-

gência de atendimento de situação que deva 
ser necessariamente sanada em menos de 
48 horas, sob pena de ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públi-
cos ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emer-
gencial ou calamitosa e para as parcelas de 
obras e serviços que possam ser concluídas 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocor-
rência da emergência ou calamidade, vedada 
a prorrogação dos respectivos contratos;

............... ........................... ...........(NR)”
“Art. 25. ............ .....................................
.......................... ....................................
II – para a contratação de serviços técni-

cos enumerados no art. 13 desta lei, de nature-
za singular, com profissionais ou empresas de 
notória especialização, vedada a inexigibilidade 
para quaisquer dos serviços mencionados no 
§ 2º do artigo anterior.

........................... ...................................
 .......................... ...........................(NR)”
“Art. 45. ............. ....................................
V – a de proposta mais vantajosa.
....................... .......................................
 .............................. .......................(NR)”

Art. 4º A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
passa a viger acrescida dos seguintes arts. 25-A e 
46-A:

“Art. 25-A. Os casos de dispensa ou de 
inexigibilidade de licitação que não se enqua-
drem nas hipóteses do art. 24, incisos I e II, 
deverão ser comunicados ao Tribunal de Con-
tas e ao órgão de controle interno, se existen-
te, que sobre eles deverão manifestar-se num 
prazo de até 15 (quinze) dias, sem prejuízo da 
continuidade do certame.

Parágrafo único. Nenhum órgão ou en-
tidade poderá realizar contratos por meio de 
dispensa ou inexigibilidade de licitação quan-
do já houver comprometido através desses 
mecanismos mais de 20% (vinte por cento) 
de sua dotação orçamentária anual, salvo na 
hipótese do art. 24, inciso IV.”

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

......................... .....................................
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“Art. 46-A. O tipo de licitação ‘proposta 
mais vantajosa’ será utilizado quando se de-
sejar somar ao critério de preço uma avaliação 
do desempenho do licitante em contratos an-
teriores, ponderando diversos critérios como 
qualidade, valor técnico, características esté-
ticas e funcionais, características ambientais 
e sociais, custo de utilização, rendimento e 
economicidade, assistência técnica e serviço 
pós-venda, prazo de entrega ou de execução, 
pontualidade, dentre outros.

§ 1º No caso do caput deste artigo, a en-
tidade licitante especificará no edital convoca-
tório a ponderação relativa que atribui a cada 
um dos critérios escolhidos para determinar a 
proposta economicamente mais vantajosa.

§  2º Sempre que, no entender da entida-
de licitante, a ponderação não for possível por 
razões demonstráveis, indicar-se-á, no edital 
convocatório um intervalo de variação para a 
ponderação de cada critério ou sua ordem de 
importância.”

Art.  5º Os arts. 24 e 89 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, passam a vigorar acres-
cidos dos seguintes § 2º, sendo renumerados 
seus parágrafos únicos como § 1º:

“Art. 24. ...................... ...........................
.................................... ..........................
§ 1º ............................. ..........................
.................................... ..........................
§ 2º Não poderão ser objeto de dispensa 

de licitação os contratos relativos a:
I – publicidade, propaganda e divulga-

ção;
II – obras arquitetônicas para melhoria 

visual de instalações;
III – atividades de lazer, turismo ou aqui-

sição de passagens e hospedagens;
IV – aquisição de jornais e revistas;
V – aluguel de veículos;
VI – serviços gráficos, salvo aqueles pre-

vistos no inciso XVI deste artigo;
VII – serviços de telecomunicações;
VIII – serviços de segurança;
IX – serviços de limpeza e manuten-

ção;
X – serviços de prestação contínua, as-

sim considerados aqueles de que o órgão 
faça uso por período superior a 60 (sessenta) 
meses.

“Art. 89. ....................... ..........................

..................................... .........................
§ 1º .............................. .........................
..................................... .........................
§ 2º Incorre no dobro da pena prevista 

neste artigo, sem prejuízo da adequada res-
ponsabilização por improbidade administrati-
va aquele que, por negligência, imprevisão ou 
conluio, dispensar licitação com base no art. 
24, inciso IV, quando as condições autorizati-
vas para tal dispensa fossem evitáveis.”

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

Justificação

A legislação e o sistema eletrônico de pregão 
eletrônico brasileiro é um dos mais avançados do mun-
do. No entanto, necessita ter seu escopo de aplicação 
ampliado, bem como carece que algumas melhorias 
lhe sejam acrescidas, limitando os espaços para cor-
rupção que se encontram hoje abertos justamente em 
virtude do ainda estreito rol de aplicação do pregão 
eletrônico.

lnicialmente, é necessário acabar com o conceito 
de bens ou serviços “comuns”, abrindo o pregão para 
licitar qualquer tipo de bens ou serviços. Na hipótese 
de ser necessária uma etapa de qualificação técnica, e 
quando as informações existentes no sistema Integra-
do de Fiscalização e Acompanhamento de Contratos 
– SIFAC, fruto de outra proposição legislativa desta 
CPMI, não supram as necessidades da Administra-
ção, tal avaliação poderá ser feita antecipadamente, e 
a pontuação das licitantes já aplicada a uma equação 
matemática que, atribuindo-se os valores dos preços 
oferecidos no leilão às variáveis adequadas, retomará, 
em tempo real, o valor da média ponderada de pontos 
que levará à escolha do licitante vencedor.

A imposição feita pela normativa brasileira de 
comprar pelo menor preço freqüentemente faz com 
que o administrador público compre mal. Computa-
dores, material de escritório, contratação de serviços 
terceirizados, entre outros, são freqüentemente adqui-
ridos de fornecedores de segunda linha, rotineiramen-
te impedindo que a Administração Pública funcione a 
contento.

Para solucionar tais problemas, o administrador 
costuma seguir por um de três caminhos: ou enxerta 
no edital cláusulas que restrinjam a competitividade 
do certame, de modo a comprar um produto melhor 
(e que enseja anulação pelo Judiciário, causando a 
lentidão do processo e por vezes a responsabilização 
do administrador), fraciona o contrato em quantidades 
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menores de modo a permitir-se a compra direta ou 
dirigida por convite, ou ainda dispensa a licitação sob 
o argumento de urgência.

Todas essas soluções fazem com que o adminis-
trador fuja ao que seria uma concepção mais moderna 
a respeito do funcionamento do estado, perca o tempo 
no manejo da atividade-meio, ao passo que perde o 
foco na atividade-fim do estado.

Pensando nisso, propõe-se a criação de um novo 
critério de julgamento das propostas dos licitantes, ba-
tizado de “oferta mais vantajosa”. Esse critério, consa-
grado recentemente pela normativa da União Européia 
e integrante há décadas da normativa americana, per-
mite ao órgão licitante adicionar um juízo de qualida-
de baseado em experiências anteriores com aquele 
mesmo fornecedor.

Esse critério diferencia-se da licitação de “técnica 
e preço”, uma vez que na idéia de proposta mais van-
tajosa está a remissão à experiência anterior, utilizável 
em qualquer tipo de contrato, enquanto a “técnica e 
preço” realiza seu juízo de valor sobre a capacidade 
técnica do licitante no curso do processo, baseando-se 
tão-somente na documentação apresentada, e, mes-
mo assim, somente pode ser aplicado a um rol muito 
específico de contratos, quais sejam aqueles de “ser-
viços de natureza predominantemente intelectual, em 
especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscali-
zação, supervisão e gerenciamento e de engenharia 
consultiva em geral e, em particular, para a elaboração 
de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e 
executivos” (art. 46 da Lei n° 8.666/93).

Com o novo tipo de licitação, o administrador pú-
blico poderia beneficiar-se das experiências na exe-
cução de contratos anteriores para que instruíssem 
a valoração da “proposta mais vantajosa”, quanto ao 
cumprimento dos prazos para entrega, da qualidade 
da assistência técnica, da durabilidade e rendimento 
dos produtos, eventualmente até mesmo certificações 
de qualidade 180, e outros. O julgamento de qualidade 
poderá ser realizado por técnicos ou pelos usuários 
dos bens ou serviços que, amparados em consulta 
estatística, responderão objetivamente a formulários 
nos quais será preservada a identidade daquele que 
o preencheu.

Igualmente, será possível beneficiar empresas 
com responsabilidade social, que busquem a preser-
vação do meio ambiente, a contratação de deficientes 
físicos, o apoio a programas sociais, etc., fazendo com 
que sejam beneficiadas nas licitações em que partici-
pem, o que é impossível na atual normativa.

Tais avaliações, que poderiam ser armazenadas 
nas bases de dados do Sifac ou em outros sistemas 
construídos para esse fim, seriam multiplicados pelos 
pesos proporcionais conferidos a cada item pelo ad-
ministrador público, em razão de sua importância para 
cada licitação específica e então seriam somados ao 
critério de preço definido no subsistema de pregão 
eletrônico para eleger a proposta mais vantajosa. Para 
as empresas novas, que ainda não possuam avaliação 
no subsistema de qualidade, será aplicado um artifício 
matemático que lhes atribuiria uma oportunidade de 
competição, calculando-se uma média entre os demais 
concorrentes enquanto a empresa não atinja suas cin-
co primeiras avaliações, por parte de pelo menos dois 
órgãos diferentes.

Ainda, para fins de diminuir drasticamente a dis-
pensa de licitação por urgência, fruto de inúmeros 
relatos de favorecimento ilegal de empresas ligadas 
a governantes, cria-se um pregão de urgência, com 
prazos ainda mais reduzidos e com envio de convite 
eletrônico aos licitantes cadastrados, dispensando a 
publicação em D.O.U dos atos e reduzir o tempo ne-
cessário para contratação em casos prementes para 
a Administração.

A dispensa de licitação por urgência passa a ser 
admissível apenas quando a autoridade afirmar, em 
despacho fundamentado, que a contratação necessa-
riamente deverá dar-se em menos de 48h, hipótese 
em que o controle judicial seria muito mais eficiente 
e objetivo do que apreciar o que e, abstratamente, 
“urgente”.

Por fim, são propostas modificações à Lei nº 
8.666, de 1993, a fim de limitar ainda mais eventuais 
“brechas” para fugir ao controle ora proposto, multi-
plicando os casos em que será vedada a utilização 
dos institutos da dispensa e da inexigibilidade de li-
citação.

Isto posto, submetemos a presente proposição à 
apreciação dos nobres parlamentares, certos de que 
sua aprovação contribuirá em muito para a promoção 
dos valores éticos e democráticos em nosso País.

Sala das Sessões, 2006. 
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.520,. DE 17 DE JULHO DE 2002

Institui, no âmbito da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, nos termos 
do art. 37, inciso XXI, da Constituição Fe-
deral, modalidade de licitação denominada 
pregão, para aquisição de bens e serviços 
comuns, e dá outras providências.

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

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, 
poderá ser adotada a licitação na modalidade de pre-
gão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços 
comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam 
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado.
.................................. ..................................................

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará 
o seguinte:

I - a autoridade competente justificará a neces-
sidade de contratação e definirá o objeto do certame, 
as exigências de habilitação, os critérios de aceitação 
das propostas, as sanções por inadimplemento e as 
cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos pra-
zos para fornecimento;

II – a definição do objeto deverá ser precisa, 
suficiente e clara, vedadas especificações que, por 
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem 
a competição;

III – dos autos do procedimento constarão a justi-
ficativa das definições referidas no inciso I deste artigo 
e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais 
estiverem apoiados, bem como o orçamento, elabora-
do pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos 
bens ou serviços a serem licitados; e

IV – a autoridade competente designará, dentre 
os servidores do órgão ou entidade promotora da lici-
tação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja 
atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das pro-
postas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua 
classificação, bem como a habilitação e a adjudicação 
do objeto do certame ao licitante vencedor.

§ 1º A equipe de apoio deverá ser integrada em 
sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo 
ou emprego da administração, preferencialmente per-
tencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade 
promotora do evento.

§ 2º No âmbito do Ministério da Defesa, as fun-
ções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio 
poderão ser desempenhadas por militares

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada 
com a convocação dos interessados e observará as 
seguintes regras:

I – a convocação dos interessados será efetua-
da por meio de publicação de aviso em diário oficial 
do respectivo ente federado ou, não existindo, em jor-
nal de circulação local, e facultativamente, por meios 
eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal 
de grande circulação, nos termos do regulamento de 
que trata o art. 2º;

II – do aviso constarão a definição do objeto da 
licitação, a indicação do local, dias e horários em que 
poderá ser lida ou obtida a integra do edital;

III – do edital constarão todos os elementos de-
finidos na forma do inciso I do art. 3º, as normas que 
disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, 
quando for o caso;

IV – cópias do edital e do respectivo aviso serão 
colocadas à disposição de qualquer pessoa para con-
sulta e divulgadas na forma da Lei nº 9.755, de 16 de 
dezembro de 1998;

V – o prazo fixado para a apresentação das pro-
postas, contado a partir da publicação do aviso, não 
será inferior a 8 (oito) dias úteis;

VI – no dia, hora e local designados, será reali-
zada sessão pública para recebimento das propostas, 
devendo o interessado, ou seu representante, identi-
ficar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos 
necessários poderes para formulação de propostas e 
para a prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame;

VII – aberta a sessão, os interessados ou seus 
representantes, apresentarão declaração dando ciência 
de que cumprem plenamente os requisitos de habilita-
ção e entregarão os envelopes contendo a indicação 
do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua 
imediata abertura e àverificação da conformidade das 
propostas com os requisitos estabelecidos no instru-
mento convocatório;

VIII – no curso da sessão, o autor da oferta de 
valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% 
(dez por cento) superiores àquela poderão fazer no-
vos lances verbais e sucessivos, até a proclamação 
do vencedor;

IX – não havendo pelo menos 3 (três) ofertas 
nas condições definidas no inciso anterior, poderão 
os autores das melhores propostas, até o máximo de 
3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos;
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X – para julgamento e classificação das propostas, 
será adotado o critério de menor preço, observados 
os prazos máximos para fornecimento, as especifica-
ções técnicas e parâmetros mínimos de desempenho 
e qualidade definidos no edital;

XI – examinada a proposta classificada em pri-
meiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pre-
goeiro decidir motivadamente a respeito da sua acei-
tabilidade;

XII – encerrada a etapa competitiva e ordenadas 
as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólu-
cro contendo os documentos de habilitação do licitante 
que apresentou a melhor proposta, para verificação do 
atendimento das condições fixadas no edital;

XIII – a habilitação far-se-á com a verificação 
de que o licitante está em situação regular perante a 
Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e as Fazen-
das Estaduais e Municipais, quando for o caso, com 
a comprovação de que atende às exigências do edital 
quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e 
econômico-financeira;

XIV – os licitantes poderão deixar de apresentar 
os documentos de habilitação que já constem do Sis-
tema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
– Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Esta-
dos, Distrito Federal ou Municípios, assegurado aos 
demais licitantes o direito de acesso aos dados nele 
constantes;

XV – verificado o atendimento das exigências fi-
xadas no edital, o licitante será declarado vencedor;

XVI – se a oferta não for aceitável ou se o licitan-
te desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessi-
vamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

XVII – nas situações previstas nos incisos Xl e 
XVI, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor;

XVIII – declarado o vencedor, qualquer licitante 
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 
(três) dias para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

XIX – o acolhimento de recurso importará a in-
validação apenas dos atos insuscetíveis de aprovei-
tamento;

XX – a falta de manifestação imediata e motiva-
da do licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 
pregoeiro ao vencedor;

XXI – decididos os recursos, a autoridade com-
petente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 
licitante vencedor;

XXII – homologada a licitação pela autoridade 
competente, o adjudicatário será convocado para as-
sinar o contrato no prazo definido em edital; e

XXIII – se o licitante vencedor, convocado dentro 
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI.
.................................. ..................................................

LEI Nº 8,429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enri-
quecimento ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências.

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

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências.

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

Art. 24. É dispensável a licitação:
I – para obras e serviços de engenharia de va-

lor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alí-
nea a, do inciso 1 do artigo anterior, desde que não 
se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço 
ou ainda para obras e serviços da mesma natureza 
e no mesmo local que possam ser realizadas conjun-
ta e concomitantemente; (Redação dada pela Lei nº 
9.648, de 1998)

II – para outros serviços e compras de valor até 
10% (dez por cento) do limite previsto na alínea ‘a, do 
inciso II do artigo anterior e para alienações, nos ca-
sos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

III – nos casos de guerra ou grave perturbação 
da ordem;

IV – nos casos de emergência ou de calamidade 
pública, quando caracterizada urgência de atendimen-
to de situação que possa ocasionar prejuízo ou com-
prometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, 
e somente para os bens necessários ao atendimento 
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da situação emergencial ou calamitosa e para as par-
celas de obras e serviços que possam ser concluidas 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias con-
secutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos;

V – quando não acudirem interessados à licitação 
anterior e esta, justificadamente, não puder ser repeti-
da sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste 
caso, todas as condições preestabelecidas;

VI – quando a União tiver que intervir no domí-
nio econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento;

VII – quando as propostas apresentadas consig-
narem preços manifestamente superiores aos pratica-
dos no mercado nacional, ou forem incompativeis com 
os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em 
que, observado o parágrafo único do art. 48 desta lei 
e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação 
direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao 
constante do registro de preços, ou dos serviços;

VIII – para a aquisição, por pessoa jurídica de di-
reito público interno, de bens produzidos ou serviços 
prestados por órgão ou entidade que integre a Admi-
nistração Pública e que tenha sido criado para esse 
fim específico em data anterior à vigência desta lei, 
desde que o preço contratado seja compatível com 
o praticado no mercado; (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994)
IX – quando houver possibilidade de comprome-

timento da segurança nacional, nos casos estabeleci-
dos em decreto do Presidente da República, ouvido o 
Conselho de Defesa Nacional;

X – para a compra ou locação de imóvel destinado 
ao atendimento das finalidades precípuas da adminis-
tração, cujas necessidades de instalação e localização 
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja 
compatível com o valor de mercado, segundo avaliação 
prévia; (Redação dada pela Lei nº 8.883. de 1994)

XI – na contratação de remanescente de obra, 
serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão 
contratual, desde que atendida a ordem de classificação 
da licitação anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao 
preço, devidamente corrigido;

XII – nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e 
outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para 
a realização dos processos licitatórios corresponden-
tes, realizadas diretamente com base no preço do dia; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIII – na contratação de instituição brasileira in-
cumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, 
do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de 

instituição dedicada à recuperação social do preso, 
desde que a contratada detenha inquestionável re-
putação ético-profissional e não tenha fins lucrativos; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIV – para a aquisição de bens ou serviços nos 
termos de acordo internacional específico aprovado 
pelo Congresso Nacional, quando as condições ofer-
tadas forem manifestamente vantajosas para o Poder 
Público; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XV – para a aquisição ou restauração de obras 
de arte e objetos históricos, de autenticidade certifica-
da, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades 
do órgão ou entidade;

XVI – para a impressão dos diários oficiais, de 
formulários padronizados de uso da administração, e 
de edições técnicas oficiais, bem como para prestação 
de serviços de informática a pessoa jurídica de direito 
público interno, por órgãos ou entidades que integrem 
a Administração Pública, criados para esse fim espe-
cífico; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XVII – para a aquisição de componentes ou pe-
ças de origem nacional ou estrangeira, necessários à 
manutenção de equipamentos durante o período de 
garantia técnica, junto ao fornecedor original desses 
equipamentos, quando tal condição de exclusividade 
for indispensável para a vigência da garantia; (Incluído 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

XVIII – nas compras ou contratações de serviços 
para o abastecimento de navios, embarcações, unida-
des aéreas ou tropas e seus meios de deslocamen-
to quando em estada eventual de curta duração em 
portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas 
sedes, por motivo de movimentação operacional ou de 
adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais 
puder comprometer a normalidade e os propósitos das 
operações e desde que seu valor não exceda ao limite 
previsto na alínea a do incico II do art. 23 desta Lei: 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIX – para as compras de material de uso pelas 
Forças Armadas, com exceção de materiais de uso 
pessoal e administrativo, quando houver necessidade 
de manter a padronização requerida pela estrutura de 
apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, 
mediante parecer de comissão instituída por decreto; 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XX – na contratação de associação de porta-
dores de deficiência física, sem fins lucrativos e de 
comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da 
Admininistração Pública, para a prestação de serviços 
ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mer-
cado. (Incluído pela Lei nº 8.883 de 1994)
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XXI – Para a aquisição de bens destinados ex-
clusivamente a pesquisa científica e tecnológica com 
recursos concedidos pela Capesi Finep, CNPq ou ou-
tras instituições de fomento a pesquisa credenciadas 
pelo CNPq para esse fim especifico. (Incluído pela Lei 
nº 9.648, de 1998)

XXII – na contratação de fornecimento ou supri-
mento de energia elétrica e gás natural com conces-
sionário, permissionário ou autorizado, segundo as 
normas da legislação específica; (Incluído pela Lei nº 
9.648, de 1998)

XXIII – na contratação realizada por empresa pú-
blica ou sociedade de economia mista com suas subsi-
diárias e controladas, para a aquisição ou alienação de 
bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o 
preço contratado seja compatível com o praticado no 
mercado. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

XXIV – para a celebração de contratos de pres-
tação de serviços com as organizações sociais, quali-
ficadas no âmbito das respectivas esferas de governo, 
para atividades contempladas no contrato de gestão. 
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

XXV – na contratação realizada por Instituição 
Científica e Tecnológica - ICT ou por agência de fomen-
to para a transferência de tecnologia e para o licencia-
mento de direito de uso ou de exploração de criação 
protegida. (Incluído pela Lei nº 10.973, de 2004)

XXVI – na celebração de contrato de programa 
com ente da Federação ou com entidade de sua ad-
ministração indireta, para a prestação de serviços pú-
blicos de forma associada nos termos do autorizado 
em contrato de consórcio público ou em convênio de 
cooperação. (Incluído pela Lei nº 11.107. de 2005)

XXVII – para o fornecimento de bens e serviços, 
produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumu-
lativamente, alta complexidade tecnológica e defesa 
nacional, mediante parecer de comissão especialmente 
designada pela autoridade máxima do órgão. (Incluído 
pela Lei nº 11.196, de 2005)

Parágrafo único. Os percentuais referidos nos 
incisos I e II do caput deste artigo serão 20% (vinte 
por cento) para compras, obras e serviços contratados 
por consórcios públicos, sociedade de economia mis-
ta, empresa pública e por autarquia ou fundação qua-
lificadas, na forma da lei, como Agências Executivas. 
(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial:

I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou 
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada 
a preferência de marca, devendo a comprovação de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido 

pelo órgão de registro do comércio do local em que 
se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, 
ainda, pelas entidades equivalentes:

II – para a contratação de serviços técnicos enu-
merados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização, 
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade 
e divulgação;

III – para contratação de profissional de qualquer 
setor artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela critica especia-
lizada ou pela opinião pública.

§ 1º Considera-se de notória especialização o 
profissional ou empresa cujo conceito no campo de 
sua especialidade, decorrente de desempenho ante-
rior, estudos, experiências, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades, permita inferir que 
o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§ 2º Na hipótese deste artigo e em qualquer dos 
casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, 
respondem solidariamente pelo dano causado à Fazen-
da Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e 
o agente público responsável, sem prejuízo de outras 
sanções legais cabíveis.
....................................... .............................................

Art. 45. O julgamento das propostas será objeti-
vo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável 
pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos 
de licitação, os critérios previamente estabelecidos no 
ato convocatório e de acordo com os fatores exclusi-
vamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua 
aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, constituem tipos 
de licitação, exceto na modalidade concurso: (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I – a de menor preço – quando o critério de sele-
ção da proposta mais vantajosa para a Administração 
determinar que será vencedor o licitante que apresentar 
a proposta de acordo com as especificações do edital 
ou convite e ofertar o menor preço;

II – a de melhor técnica;
III – a de técnica e preço;
IV – a de maior lance ou oferta – nos casos de 

alienção de bens ou concessão de direito real de uso. 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 2º No caso de empate entre duas ou mais pro-
postas, e após obedecido o disposto no § 2º do art. 3º 
desta lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes 
serão convocados, vedado qualquer outro processo.

JULHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL300     



24982 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2006

§ 3º No caso da licitação do tipo “menor preço”, 
entre os licitantes considerados qualificados a clas-
sificação se dará pela ordem crescente dos preços 
propostos, prevalecendo, no caso de empate, exclusi-
vamente o critério previsto no parágrafo anterior. (Re-
dação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 4º Para contratação de bens e serviços de 
informática, a administração observará o disposto 
no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, 
levando em conta os fatores especificados em seu 
parágrafo 2º e adotando obrigatoriamento o tipo de 
licitação “técnica e preço”, permitido o emprego de 
outro tipo de licitação nos casos indicados em de-
creto do Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994)
§ 5º É vedada a utilização de outros tipos de li-

citação não previstos neste artigo.
§ 6º Na hipótese prevista no art. 23, § 7º, serão 

selecionadas tantas propostas quantas necessárias 
até que se atinja a quantidade demandada na licitação. 
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das 
hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as 
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibili-
dade:

Pena – detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, 
e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele 
que, tendo comprovadamente concorrido para a con-
sumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa 
ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o 
Poder Público.

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 228, DE 2006 
(Da Comissão Parlamentar  

Mista de Inquérito dos Correios)

Institui o Programa de Incentivo a Re-
velações de Interesse Público e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
a) O Programa de incentivo a Revelações de In-

teresse Público compõe-se do conjunto de medidas 
previstas nesta lei para a proteção e compensação da 
pessoa que, em prol do interesse público, proceda à re-
velação de informações de que tenha conhecimento.

Art. 2º Para os efeitos desta lei, considera-se re-
velação de interesse público a delação, notícia ou o 
fornecimento de qualquer peça de informação, dado, 
referência, indício ou prova capaz de ensejar ou auxi-
liar a apuração, processamento e julgamento de ação 
ou omissão que configure ato de improbidade admi-
nistrativa ou crime:

I – de tortura;
II – de tráfico ilícito de substâncias entorpecen-

tes e drogas afins;
III – de contrabando ou tráfico de armas, muni-

ções ou material destinado à sua produção;
IV – hediondo;
V – de terrorismo;
VI – de responsabilidade;
VII – de abuso de autoridade;
VIII – contra o sistema financeiro nacional;
IX – contra a administração pública;
X – contra a ordem tributária, a ordem econômica 

e a previdência social;
XI – de lavagem de dinheiro ou ocultação de 

bens, direitos e valores;
XII – praticado por organização criminosa;
XIII – contra a saúde pública;
XIV – contra a fé pública;
XV – eleitoral;
XVI – falimentar;
XVII – contra o meio ambiente;
XVIII – militar.
Art. 3º Qualquer pessoa, por ato voluntário e 

espontâneo, pode revelar informações de interesse 
público, devendo fazê-lo perante uma autoridade po-
licial ou administrativa, o Ministério Público ou o juiz 
competente. Parágrafo único. Os agentes públicos são 
obrigados a revelar informações de interesse público 
de que tenham conhecimento e guardem relação di-
reta ou indireta com a prática de ato ou omissão, por 
outro agente público, que se enquadre em qualquer 
das condutas descritas no art. 2º.

Art. 4º A revelação de interesse público poderá 
ser apresentada por escrito ou oralmente, devendo ser 
reduzida a termo e assinada, e conterá:

I – a qualificação do autor da revelação;
II – a intenção, propósito, motivo ou razões para 

a revelação das informações;
III – a descrição das ações ou omissões objeto 

da revelação e a indicação de provável autoria;
IV – informações detalhadas sobre os fatos re-

velados;
V – a indicação das provas de que tenha conhe-

cimento.
§ 1º A autoridade a qual a revelação de interes-

se público for apresentada a rejeitará, em despacho 
fundamentado, se esta não obedecer as formalidades 
estabelecidas neste artigo.

§ 2º O autor da revelação poderá condicioná-
la à execução das medidas de proteção necessárias 
para assegurar a sua integridade física e estabilidade 
profissional.
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§ 3º Caso o autor decida pela apresentação oral 
da revelação, poderá requerer que tal se faça perante 
um representante do Ministério Público, hipótese em 
que a autoridade competente solicitará a sua presen-
ça, designando data e hora para audiência especial 
com esse fim.

Art. 5º Atendidos os requisitos do artigo anterior, 
a autoridade a qual a revelação foi apresentada, consi-
derando a relevância, gravidade e possível repercussão 
dos fatos revelados ou na iminência de sê-lo:

I – determinará a sua apuração ou tomará as 
providências necessárias para tanto;

II – se for o caso, comunicará ao Ministério Público 
as medidas de proteção requeridas pelo autor;

III – encaminhará ao Ministério Público as infor-
mações objeto da revelação;

IV – compartilhará as informações com outras 
autoridades ou órgãos públicos.

Art. 6º O compartilhamento de informações entre 
os órgãos ou autoridades que receberem revelações 
de interesse público é obrigatório, se dará de ofício ou 
a requerimento do interessado, e observará, sempre 
que possível:

I – a competência para apuração dos fatos re-
velados;

II – a relevância das informações requeridas;
III – a necessidade ou utilidade das informações 

para a descoberta e apuração de outros ilícitos ou ir-
regularidades.

Parágrafo único. A autoridade ou órgão público 
com a qual as informações reveladas foram compar-
tilhadas deverá notificar o autor da revelação a fim de 
comunicá-lo do ato de compartilhamento.

Art. 7° O agente ou órgão público que receba reve-
lação de interesse público ou dela tome conhecimento 
fica proibido de divulgar informações que permitam a 
identificação pessoal de seu autor, salvo quando:

I – o autor da revelação consentir por escrito na 
sua identificação;

II – a identificação do autor da revelação seja es-
sencial para a efetiva apuração dos fatos revelados, 
ou para prevenir ou evitar ofensa à saúde pública, à 
segurança pública ou ao meio ambiente.

§ 1° Na hipótese do inciso II, a autoridade deverá 
requerer autorização para divulgação da identidade do 
autor da revelação, devendo o juiz competente decidir 
após a oitiva do Ministério Público.

§ 2° O agente público responderá civil, penal e 
administrativamente pela divulgação indevida de infor-
mações sobre as revelações de interesse público de 
que tome conhecimento.

§ 3° A vedação constante deste artigo se aplica 
aos agentes públicos após o exercício do mandato, 
cargo, emprego ou função pública.

Art. 8° Ninguém será submetido a qualquer ato de 
retaliação, represália, discriminação ou punição, pelo 
fato ou sob o fundamento de ter apresentado uma re-
velação de informações de interesse público.

Parágrafo único. Ao autor da revelação é asse-
gurado o direito à reparação dos danos morais ou 
materiais sofridos em decorrência da prática dos atos 
descritos no caput.

Art. 9° A pessoa que, na iminência de fazer uma 
revelação de interesse público, após tê-la feito, ou 
ainda, que, no curso de investigação, procedimento 
ou processo instaurado a partir de revelação apre-
sentada, esteja coagida ou exposta a grave ameaça, 
poderá requerer a execução das medidas de proteção 
previstas na Lei n° 9.807, de 13 de julho de 1999, que 
lhe sejam aplicáveis.

§ 1° O Ministério Público deliberará sobre a neces-
sidade e utilidade das medidas de proteção solicitadas 
pelo autor da revelação, requerendo ao juiz comperente 
o deferimento das que entender apropriadas.

§ 2° Para a adoção das medidas de proteção, 
considerar-se-á, dentre outros aspectos, a gravidade 
da coação ou da ameaça à integridade fÍsica ou psi-
cológica, a dificuldade de preveni-las ou reprimi-las 
pelos meios convencionais e a sua importância para 
a produção de provas.

§ 3° Em caso de urgência e levando em consi-
deração a procedência, gravidade e a iminência da 
coação ou ameaça, o juiz competente, de ofÍcio ou a 
requerimento do Ministério Público, determinará que 
o autor da revelação seja colocado provisoriamente 
sob a custódia de órgão policial, até que o conselho 
deliberativo decida sobre a sua inclusão no programa 
de proteção.

§ 4° Quando entender necessário, o juiz compe-
tente, de ofício, a requerimento do Ministério Público 
ou por solicitação do órgão deliberativo, concederá as 
medidas cautelares direta ou indiretamente relaciona-
das com a eficácia da proteção.

Art. 10. Ao servidor público que proceda à reve-
lação de informações de interesse público são asse-
gurados os seguintes direitos:

I – proibição de remoção ou redistribuição de 
ofício por até dois anos, podendo esse prazo ser pror-
rogado pelo juiz competente, a requerimento do Mi-
nistério Público;

II – alteração de lotação, com ou sem modifica-
ção de sede ou quadro, quando indispensável à ma-
nutenção de sua integridade física e psicológica e ao 
exercício de suas funções;
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III – impossibilidade de aplicação de qualquer 
penalidade que caracterize discriminação, retaliação, 
represália ou punição pelo fato ou sob o fundamento 
da revelação de informações de interesse público.

Parágrafo único. Pelo fato ou sob o fundamento 
de haver revelado informações de interesse público, 
o servido público não será prejudicado:

I – em avaliação de desempenho para o cargo 
ou emprego público, na hipótese de servidor público 
em estágio probatório;

II – em procedimento de avaliação periódica de 
desempenho previsto no art. 41, III, da Constituição 
Federal, na hipótese de servidor público estável;

III – em avaliação especial de desempenho para 
aquisição da estabilidade, na hipótese de servidor pú-
blico não estável.

Art. 11. Ao ocupante de cargo em comissão ou fun-
ção de confiança que pelo fato ou sob o fundamento de 
haver revelado informações de interesse público, haja 
sido exonerado de ofício pela autoridade competente, 
é assegurada a percepção dos proventos relativos ao 
cargo ou função ocupados por até dois anos, poden-
do esse prazo ser prorrogado pelo juiz competente, a 
requerimento do Ministério Público.

Parágrafo único. O ex-ocupante continuará a 
exercer as atribuições relativas ao cargo ou função 
durante o período assinalado, devendo a sua lotação 
ser determinada pela autoridade competente.

Art. 12. A pessoa que, na condição de emprega-
do, regido pela Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, 
de entidade pública ou privada cujos representantes, 
membros, sócios, acionistas, cotistas, diretores, par-
ticipantes ou associados de qualquer espécie este-
jam envolvidos com a prática de ilícito constante do 
art. 2°, for demitida pelo fato ou sob o fundamento de 
haver revelado informações de interesse público, são 
assegurados:

I – o direito à demissão sem justa causa, com 
todos os efeitos legais dela decorrentes;

II – o direito à percepção de multa no importe de 
dez vezes o valor da maior remuneração que tenha 
percebido na entidade, a ser paga pelo empregador.

Art. 13. Na sentença, o juiz se manifestará ffin-
damentadamente sobre:

I – o atendimento aos requisitos objetivos e subje-
tivos necessários à proteção do autor da revelação;

II – as medidas de proteção requeridas pelo 
autor da revelação e as efetivamente atendidas, as 
suas condições e prazos de duração, e as restrições 
impostas;

III – a inclusão do autor da revelação nos pro-
gramas previstos na Lei n° 9.807, de 13 de julho de 

1999, determinando ao órgão executor as medidas e 
providências necessárias.

Art. 14. A pessoa que, por meio da revelação de 
interesse público, tenha colaborado efetiva, espontâ-
nea e voluntariamente com a investigação e o proces-
so relativo aos ilícitos previstos no art. 2° tem direito 
às compensações estabelecidas nesta lei, desde que 
dessa colaboração tenha resultado:

I – a identificação, localização e apreensão dos 
bens, direitos ou valores acrescidos ao patrimônio do 
agente público ou de terceiro benefícios tratando-se 
de ato de improbidade administrativa por enriqueci-
mento ilícito;

II – a identificação, apuração e integral ressarci-
mento do dano pelo agente público ou pelo terceiro, 
tratando-se de ato de improbidade administrativa por 
lesão ao patrimônio público;

III – na identificação, localização e apreensão de 
bens, direitos ou valores que constituam produto de in-
fração penal ou proveito auferido com a sua prática.

§ 1º Na hipótese do inciso I, a compensação con-
siste em recompensa de até 10% sobre o montante 
total dos bens, direitos e valores efetivamente vertidos 
aos cofres públicos por força da revelação.

§ 2º Na hipótese do inciso II, a compensação 
consiste em recompensa de até 10% sobre o valor 
total dos danos efetivamente reparados por força da 
revelação.

§ 3° Na hipótese do inciso III, a compensação 
consiste em recompensa de até 10% sobre o valor to-
tal do produto do crime ou dos proveitos efetivamente 
recuperados por força da revelação.

§ 4° Se da apuração dos fatos revelados houver 
conclusão no sentido de que o agente público autor de 
revelação de interesse público seja co-autor ou parti-
cipe de qualquer dos ilícitos previstos no art. 22, o juiz 
competente reduzirá, de acordo com as circunstâncias 
do caso, o valor de qualquer recompensa a que fizer 
jus, ou vedará o seu pagamento.

Art. 15. O juiz competente, de ofício ou a reque-
rimento da autoridade policial ou administrativa, ou 
do Ministério Público, determinará o registro de elo-
gio nos assentos individuais do servidor público que 
colaborar efetivamente para a apuração e repressão 
de ilícitos por meio da revelação de informações de 
interesse público, ressaltando a sua colaboração para 
a manutenção da probidade, moralidade e transpa-
rência na Administração Pública e para o combate 
ao crime.

Art. 16. Se a revelação de interesse público levar 
à descoberta da prática de ação ou omissão prevista 
no art. 2º desta lei pelo próprio autor da revelação, a 
sua pena pode ser reduzida de um a dois terços no 
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caso de condenação, desde que colabore da forma 
prevista no art. 14 desta lei.

Parágrafo único. A redução também se aplica, no 
que couber, às penalidades a que se sujeitar o servidor 
público autor da revelação.

Art. 17. O pedido de compensação pela revelação 
de informações de interesse público será feito pelo seu 
autor em petição fundamentada e devidamente instru-
ída, no bojo dos autos do processo penal ou civil no 
qual os fatos oriundos da revelação são apurados.

§ 1º O pedido de compensação conterá a quali-
ficação de seu autor, exporá os fundamentos de fato 
e de direito que ensejam o seu pagamento, demons-
trará a efetiva colaboração para a o ressarcimento de 
danos, a restauração do patrimônio público ou para a 
recuperação dos produtos e proventos de ilícito penal, 
indicando também as provas que evidenciam o direito 
à compensação.

§ 2º Instaurado o incidente de compensação, o juiz 
competente mandará processá-lo em separado e sem 
suspensão da causa, cabendo ao relator processá-lo 
e julgá-lo nos tribunais.

§ 3º Após a oitiva do Ministério Público, o juiz 
decidirá fundamentadamente sobre o pedido de com-
pensação, em observância estrita aos critérios de pa-
gamento definidos nesta lei.

Art. 18. O direito a qualquer compensação previs-
ta nesta lei decai em dois anos, a contar da data em 
que os bens, direitos ou valores aos quais se refiram 
tenha retomado ao Poder Público.

Art. 19. O pagamento das compensações previs-
tas nesta lei se dará da seguinte forma:

I – na hipótese de improbidade administrativa por 
lesão ao patrimônio público, os valores das recompen-
sas devidas serão deduzidos do montante total relativo 
aos valores a serem vertidos ao Poder Público a título 
de reparação de danos por força da revelação;

II – na hipótese de improbidade administrativa 
por enriquecimento ilícito, os valores das recompensas 
devidas serão deduzidos do montante total relativo aos 
bens, direitos ou valores recuperados a serem devolvi-
dos ao Poder Público por força da revelação;

III – na hipótese de crime previsto no art. 2º, o 
juiz decretará a perda dos bens, direitos ou valores 
que constituam produto da infração penal ou proveito 
auferido com a sua prática e que tenham efetivamente 
recuperados por força da revelação, e de seu montante 
total deduzirá os valores das recompensas, dando-lhe, 

a seguir, a destinação prevista no Código Penal ou em 
legislação especial.

§ 1º O juiz determinará o cálculo do valor das re-
compesas devidas e determinará depósito da quantia 
necessária ao seu pagamento em conta judicial.

§ 2º Transitada em julgado a decisão que arbitrou 
a compensação, o juiz determinará a expedição de 
mandado de pagamento em nome do requerente.

§ 3º Se necessário, o juiz determinará o leilão de 
tantos bens, direitos ou valores cuja perda tenha sido 
decretada quantos forem necessários ao pagamento 
das recompensas arbitradas.

§ 4º A devolução dos valores recuperados ao 
órgão público lesado ou a sua destinação por força 
do Código Penal ou da legislação especial só ocorre-
rá após a liquidação das compensações devidas nos 
termos desta lei.

Art. 20. Sob pena de responsabilidade, as medi-
das e providências previstas nesta lei serão adotadas, 
executadas e mantidas em sigilo pelos protegidos e 
pelos agentes envolvidos em sua execução.

Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O objetivo desta proposição é introduzir, no or-
denamento jurídico brasileiro, instrumentos jurídicos 
capazes de fomentar a revelação de informações em 
prol interesse público, a fim de permitir ou facilitar a 
apuração de atos de improbidade administrativa e de 
certos ilícitos penais.

Para tanto, cria o Programa de Incentivo a Reve-
lações de Interesse Público, instituindo medidas para 
a sua proteção e compensação.

A iniciativa não é nova no direito comparado. 
Países como Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova 
Zelândia, África do Sul, Estados Unidos, Coréia do 
Sul e Israel, dentre outros, possuem em sua legis-
lação mecanismos para a proteção de pessoas que 
revelem informações dessa sorte, como atos ou omis-
sões lesivos ao Poder Público e atos de corrupção 
em geral.

Apesar de concebido inicialmente com o objetivo 
de estabelecer medidas para incrementar e facilitar a 
descoberta e punição de atos de corrupção, acredi-
tamos que a contribuição deste projeto de lei não se 
limitará à repressão de alguns poucos ilícitos penais, 
mas de inúmeros e deletérios ilícitos de natureza pe-
nal e administrativa.

O projeto de lei propõe medidas que abrangem 
desde a proteção física, psicológica e profissional da 
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pessoa que proceder a uma revelação de interesse 
público, quanto a garantia de confidencialidade das 
informações reveladas, a obrigatoriedade de seu com-
partilhamento entre autoridades públicas e a proibição 
de divulgação da identidade do autor da revelação.

Esses instrumentos, além de encorajar indivídu-
os a fazerem revelações de interesse público, visam 
estabelecer e disseminar a crença de que a pessoa 
que faz a revelação pode confiar em um sistema que 
lide de modo eficiente, confiável e integral com a in-
formação revelada.

No que guarda pertinência com a proteção física 
e psicológica, assinale-se que a Lei n° 9.807, de 1999, 
que estabelece normas para a organização e manu-
tenção de programas especiais de proteção a vítimas 
e a testemunhas ameaçadas, limita a proteção a es-
sas pessoas, deixando de lado aquele que, embora 
não seja vítima ou testemunha, pode e deve, por ato 
espontâneo e voluntário, colaborar para a elucidação 
de um ilícito penal.

Essa proteção há de ser estendida ao autor de 
uma revelação qualificada como de interesse público 
nos termos do projeto de lei. O autor da revelação há 
de ser considerado mais como uma testemunha do que 
como um delator. Mais valor há dado ao ato de revelar 
a informação de interesse público que ao estigma de 
ser o autor da revelação taxado como “dedo-duro”.

A proposição também dispõe sobre um regime de 
proteção especial contra atos de discriminação, retalia-
ção, represália ou punição praticados pelo fato ou sob 
o fundamento da revelação de interesse público.

Engloba garantias específicas aos servidores 
públicos para incentivá-los a revelar informações de 
interesse público, como a inamovibilidade temporária 
(proibição de remoção ou redistribuição de ofício), a 
possibilidade de modificação de lotação, caso seja 
necessário para assegurar a sua integridade física e 
o exercício de suas funções, e a imunidade contra pe-
nalidades fundadas no ato da revelação.

Direitos especiais são assegurados tanto ao ser-
vidor público efetivo quanto ao ocupante de cargo ou 
função de confiança para fornecer-lhes o ambiente 
propício à revelação. Ao empregado pelo regime da 
CLT também é garantida proteção contra a dispensa 
motivada pela revelação de informações de interesse 
público.

Com a medida, impediremos que arbitrariedades 
dessa sorte sejam cometidas contra as pessoas que 
fizerem as revelações, em especial contra servidores 
públicos.

Sobreleve-se que a eficácia de um sistema que 
incentive a realização de revelações de interesse pú-
blico depende da proteção do autor em razão da re-
velação apresentada.

A fim de que as pessoas se sintam seguras para 
fazer revelações relativas a agentes públicos ou contra 
seus próprios empregadores, elas precisam ter certeza 
de que não sofrerão qualquer espécie de represália.

Ademais, se não houver a devida repressão aos 
atos de represália contra o autor da revelação, o sis-
tema de proteção às revelações de interesse público 
perde legitimidade.

O projeto também estabelece medidas para a 
compensação pecuniária das pessoas que, por força 
das revelações que apresentarem, permitir a locali-
zação e recuperação de bens, direitos e valores fruto 
de enriquecimento ilícito, o ressarcimento do dano na 
hipótese de lesão ao patrimônio público e/ou a recu-
peração do produto de infração penal ou do proveito 
auferido com sua prática.

No que guarda pertinência com tal sistemática, 
assinale-se que a inserção da medida ao ordenamento 
brasileiro equiparará o Brasil a países como o Canadá, 
a Coréia do Sul e os Estados Unidos, onde medidas 
semelhantes já foram adotadas e mostraram-se efica-
zes no combate a ilícitos e irregularidades.

Nesse particular, a lei estabelece tanto o proce-
dimento para a obtenção das compensações quanto a 
forma de seu custeio. Trata-se de medida que, além de 
não trazer qualquer ônus ao Poder Público, estimulará 
a restauração do patrimônio público lesado.

Por todo o exposto, a Comissão Parlamentar Mista 
dos Correios apresenta este projeto de lei como fru-
to de seu extenso trabalho, clamando pelo apoio dos 
nobres pares para a sua aprovação.

Assim sendo, sob o consenso de que as medidas 
de proteção e compensação objeto deste projeto de 
lei contribuirão para o combate a ilícitos penais e aos 
atos de improbidade administrativa de notável impor-
tância, esta Comissão Parlamentar de Inquérito apre-
senta projeto de lei com a finalidade de incorporá-las 
ao Direito brasileiro.

Sala das Sessões,  de de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº  9.807, DE 13 DE JULHO DE 1999

Estabelece normas para a organização 
e a manutenção de programas especiais de 
proteção a vítimas e a testemunhas ameaça-
das, institui o Programa Federal de Assistên-
cia a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas 
e dispõe sobre a proteção de acusados ou 
condenados que tenham voluntariamente 
prestado efetiva colaboração à investigação 
policial e ao processo criminal.

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

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

....................................................................................
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 229,  

DE 2006-COMPLEMENTAR 
(Da Comissão Parlamentar Mista de  

Inquérito dos Correios)

Altera a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, a fim de estabelecer 
uma melhor fiscalização sobre os fundos 
de previdência complementar.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 2º e 7º da Lei Complementar nº 

105, de 10 de janeiro de 2001, passam a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 2º ............................................. ....
..............................................................
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se 

aos órgãos fiscalizadores das entidades de 
previdência complementar, quando se tratar 
de operações envolvendo tais entidades, e à 
Comissão de Valores Mobiliários, quando se 
tratar de fiscalização de operações e serviços 
no mercado de valores mobiliários, inclusive 
nas instituições financeiras que sejam compa-
nhias abertas. (NR)

§ 4º........................................................
..............................................................
I – com outros órgãos públicos fiscali-

zadores de instituições financeiras e com os 
órgãos fiscalizadores  da previdência comple-
mentar, objetivando a realização de fiscaliza-
ções conjuntas, observadas as respectivas 
competências; (NR)

.................................. ............................
Art. 7º Sem prejuízo do disposto no § 3º 

do art. 2º, a Comissão de Valores Mobiliários 
e os órgãos fiscalizadores das entidades de 
previdência complementar, instaurado inquérito 
administrativo, poderão solicitar à autoridade 
judiciária competente o levantamento do sigilo 

junto às instituições financeiras de informações 
e documentos relativos a bens, direitos e obri-
gações de pessoa física ou jurídica submetida 
ao seu poder disciplinar. (NR)

Parágrafo único. O Banco Central do Bra-
sil, a Comissão de Valores Mobiliários e os ór-
gãos fiscalização da previdência complementar, 
manterão permanente intercâmbio de informa-
ções acerca dos resultados das inspeções que 
realizarem, dos inquéritos que instaurarem e 
das penalidades que aplicarem, sempre que 
as informações forem necessárias ao desem-
penho de suas atividades”. (NR)

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

Justificação

Os planos de beneficios da previdência comple-
mentar em nosso país acumulam ativos garantidores 
dos beneficios da ordem de R$400 bilhões, abrangendo 
um universo de aproximadamente 14 milhões de brasi-
leiros. E está em franco desenvolvimento, fazendo com 
que seja necessária a implementação de mecanismos 
cada vez mais eficientes de fiscalização.

Este projeto de lei complemantar foi elabora-
do a partir do minucioso trabalho desenvolvido pela 
Sub-Comissão de Fundos de Pensão da CPMI dos 
Correios, a cargo do Deputado Antônio Carlos Ma-
galhães Neto. O projeto ora apresentado visa a dotar 
os órgãos fiscalizadores da previdência complemen-
tar da prerrogativa de também investigar diretamente 
as operações financeiras realizadas com os recursos 
dos planos de beneficios, assim como hoje ocorre em 
relação ao Banco Central do Brasil e à Comissão de 
Valores Mobiliários no âmbito das entidades que com-
põem o sistema financeiro nacional.

Tal proposta impede, por um lado, que os adminis-
tradores dos recursos dos planos de beneficios possam 
se opor à fiscalização dos órgãos de fiscalização da 
previdência complementar alegando sigilo e, por outro, 
que tais órgãos possam firmar convênios com o Banco 
Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários 
para realizar investigações em conjunto. Também fica 
garantido o necessário intercâmbio entre os respecti-
vos órgãos fiscalizadores.

É de se ressaltar que todos os demais dispositivos 
da Lei Complementar nº 105/01 ficam mantidos na íntegra, 
dentre os quais o dever da manutenção do necessário 
sigilo pelos agentes públicos que tenham acesso aos da-
dos, como já ocorre hoje, sob pena de responsabilização 
civil e criminal. Trata-se da garantia de que o direito fun-
damental à preservação da intimidade não seja ferido.

Entendemos que dotar os órgãos federais res-
ponsáveis pela fiscalização e regulação da previdên-
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cia complementar de tais prerrogativas é implemen-
tar fator de maior segurança para todo o sistema, que 
terá a seu dispor mecanismos mais ágeis e eficazes 
de atuação.

Isto posto, submetemos a presente proposição à 
apreciação dos nobres parlamentares, certos de que 
sua aprovação contribuirá em muito para a promoção 
dos valores éticos e democráticos em nosso país.

Sala das Sessões, de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 105,  
DE 10 DE JANEIRO DE 2001

Dispõe sobre o sigilo das operações 
de instituições financeiras e dá outras pro-
vidências.

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

Art. 2º O dever de sigilo é extensivo ao Banco 
Central do Brasil, em relação às operações que reali-
zar e ás informações que obtiver no exercício de suas 
atribuições.

§ 1º O sigilo, inclusive quanto a contas de de-
pósitos, aplicações e investimentos mantidos em ins-
tituições financeiras, não pode ser oposto ao Banco 
Central do Brasil:

I – no desempenho de suas funções de fiscaliza-
ção, compreendendo a apuração, a qualquer tempo, de 
ilícitos praticados por controladores, administradores, 
membros de conselhos estatutários, gerentes, manda-
tários e prepostos de instituições financeiras;

II – ao proceder a inquérito em instituição finan-
ceira submetida a regime especial.

§ 2º As comissões encarregadas dos inquéritos 
a que se refere o inciso II do § 1º poderão examinar 
quaisquer documentos relativos a bens, direitos e obri-
gações das instituições financeiras, de seus controla-
dores, administradores, membros de conselhos esta-
tutários, gerentes, mandatários e prepostos, inclusive 
contas correntes e operações com outras instituições 
financeiras.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se à Comissão 
de Valores Mobiliários, quando se tratar de fiscaliza-
ção de operações e serviços no mercado de valores 
mobiliários, inclusive nas instituições financeiras que 
sejam companhias abertas.

§ 4º O Banco Central do Brasil e a Comissão de 
Valores Mobiliários, em suas áreas de competência, 
poderão firmar convênios:

I – com outros õrgãos públicos fiscalizadores de 
instituições financeiras, objetivando a realização de 
fiscalizações conjuntas, observadas as respectivas 
competências;

II – com bancos centrais ou entidades fiscaliza-
doras de outros países, objetivando:

a) a fiscalização de filiais e subsidiárias de ins-
tituições financeiras estrangeiras, em funcionamento 
no Brasil e de filiais e subsidiárias, no exterior, de ins-
tituições financeiras brasileiras;

b) a cooperação mútua e o intercâmbio de infor-
mações para a investigação de atividades ou opera-
ções que impliquem aplicação, negociação, ocultação 
ou transferência de ativos financeiros e de valores 
mobiliários relacionados com a prática de condutas 
ilícitas.

§ 5º O dever de sigilo de que trata esta Lei Com-
plementar estende-se aos órgãos fiscalizadores men-
cionados no § 4º e a seus agentes.

§ 6º O Banco Central do Brasil, a Comissão de 
Valores Mobiliários e os demais órgãos de fiscalização, 
nas áreas de suas atribuições, fornecerão ao Conse-
lho de Controle de Atividades Financeiras — COAF, 
de que trata o art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março 
de 1998, as informações cadastrais e de movimento 
de valores relativos às operações previstas no inciso 
I do art. 11 da referida Lei.
.................................. ..................................................

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A tramitação dos projetos que acabam de ser lidos 
obedecerá ao disposto nos arts. 142 e 143 do Regi-
mento Interno. Os projetos serão incluídos em Ordem 
do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys 
Slhessarenko.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N° 848, DE 2006

Em conformidade com o disposto no art. 43, § 
6°, do Regimento Interno do Senado Federal, com a 
redação dada pela Resolução nº 30, de 2006, requei-
ro seja considerada como licença à adotante os dias 
23, 24, 25, 30 e 31 de maio; 1, 13, 14, 20, 21 e 22 de 
junho; 10, 11 e 12 de junho de 2006.

Sala das Sessões, 24 de julho de 2006. – Sena-
dora Patrícia Saboya Gomes.

REQUERIMENTO N° 849, DE 2006

Em conformidade com o disposto no art. 43, § 
6º, do Regimento Interno do Senado Federal, com a 
redação dada pela Resolução n° 30, de 2006, requeiro 
seja concedida licença à adotante de 46 (quarenta e 
seis) dias a partir de 13 de julho de 2006.

Sala das Sessões, 24 de julho de 2006. – Sena-
dora Patrícia Saboya Gomes.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos vão à 
publicação e serão apreciados oportunamente.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Há oradores inscritos.

Com a palavra o Senador José Jorge.
V. Exª dispõe de quinze minutos para o seu pro-

nunciamento.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, em campanha de 
reeleição, o Presidente Lula esteve no último fim de 
semana em Recife. No sábado, fez um comício em 
Brasília Teimosa, bairro de nossa capital, e depois es-
teve em Olinda para um encontro de natureza técnica 
sobre o Nordeste.

Como sempre, Sr. Presidente, em suas palavras, 
o Presidente Lula foi totalmente incoerente com aquilo 
que vem fazendo em seu Governo.

Primeiro, ele disse que o Brasil precisa de uma 
ampla reforma política e que, se reeleito, faria uma 
ampla reforma política.

Ora, nós, V. Exª, eu, os demais Senadores e a 
população brasileira, todos nós que acompanhamos 
o dia-a-dia do Congresso Nacional verificamos que o 
Presidente Lula não fez, durante os seus três anos e 
meio de mandato, nenhum esforço para realizar qual-
quer tipo de reforma política.

Todos conhecemos a forma como se elegem os 
Deputados Federais, esse sistema proporcional que 
aumenta muito os custos da campanha. Verificamos, 
em matéria feita por um jornal de circulação nacional, 
que as estimativas – é verdade que são estimativas 
máximas – do custo da campanha foram aproxima-
damente de R$18 bilhões, o que, evidentemente, não 
vai se confirmar. Mesmo sendo estimativa, trata-se de 
um número altíssimo, que deveria pesar sobre nos-
sas cabeças para que pensemos em como resolver 
a questão.

Aparentemente, só há uma forma de diminuir es-
ses custos de forma radical, que é exatamente a elei-
ção por lista ou, pelo menos, por outro tipo de sistema 
que retire um pouco dessa individualidade. Há hoje 
aproximadamente 20 mil candidatos: cada um deve 
ter um orçamento; cada um deve ter um CNPJ; cada 
um deve ter uma conta. Evidentemente, qualquer valor 
multiplicado por 20 mil vai dar sempre uma quantidade 
de recursos muito grande.

O Presidente Lula foi lá e prometeu fazer uma re-
forma política se fosse reeleito, o que é pura mentira. 
Mesmo as reformas políticas mais simples que foram 
feitas, como essa lei que pretende diminuir o custo da 
campanha, foi iniciativa do Presidente do PFL, Sena-

dor Jorge Bornhausen – inclusive fui Relator dessa lei 
por duas vezes no Congresso. E a Base do Governo, 
principalmente na Câmara, fez de tudo para que ela 
não fosse aprovada.

Já outra questão referente à reforma política, 
a chamada “cláusula de barreira”, foi aprovada anos 
atrás.

Na realidade, o Presidente passou três anos e 
meio e não tomou nenhuma iniciativa em relação à re-
forma política. Agora, perto das eleições, ele vem dizer 
que vai fazer uma reforma política se for reeleito. Ora, 
se ele achava que deveria fazer uma reforma política, 
deveria ter, pelo menos, proposto alguma coisa para 
ser feita agora, no seu primeiro mandato.

É mais uma enganação, uma empulhação, com 
a qual ele tenta enganar aqueles que não estão acom-
panhando essa questão política de uma maneira mais 
próxima.

Em segundo lugar, ele também disse que vai 
fazer um plano para o Nordeste. Outra coisa sobre a 
qual não existe nada, praticamente. Ele passou três 
anos e meio no Governo – isso poderia até ter sido 
feito antes – e não tem nenhuma idéia sobre o Nor-
deste, e não há nada que tenha sido proposto por ele 
para o Nordeste.

Prometeu recriar a Sudene, não o fez. Mandou 
um primeiro projeto para a Câmara, em regime de 
urgência e, depois, retirou o regime de urgência. O 
projeto ficou meio sem pai nem mãe durante esse 
período todo, até que, finalmente, foi aprovado na 
Câmara, na primeira versão, e veio para o Senado. 
Com o esforço da Bancada do Nordeste, do Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães, do Senador Tasso 
Jereissati, com o nosso esforço e de outros que não 
são do Nordeste, conseguimos aprovar uma versão 
melhor, que foi para a Câmara e está novamente 
engavetada.

Esta foi uma promessa explícita, Senador Alva-
ro Dias: recriar a Sudene. Ele agora está prometendo 
de novo.

Outra questão sobre o Nordeste foi a transposi-
ção do rio São Francisco.

Todos sabemos que esse é um projeto polêmico, 
que divide a região. Três Estados são fundamental-
mente contrários: Sergipe, Bahia, Alagoas. Outros 
três são favoráveis: Paraíba, Rio Grande do Norte 
e Ceará. O Estado de Pernambuco fica numa situa-
ção intermediária, mas lutou contra a forma como o 
projeto estava sendo realizado, sem que fosse feito 
um estudo mais aprofundado, sem que fossem veri-
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ficados todos os problemas que o rio São Francisco 
tem hoje. O São Francisco é um rio de vazão mui-
to pequena; então, a sua utilização deve ser muito 
racionalizada.

O Presidente Lula, durante todo o seu primeiro 
mandato, não apresentou idéia alguma para o Nordes-
te. Os programas principais que o Governo Federal, no 
tempo do Presidente Fernando Henrique, realizava no 
Nordeste ou foram paralisados ou estão a passo de 
tartaruga, como é o caso da duplicação da BR-101, 
cuja licitação não se conseguiu fazer. Mandaram que 
o Exército fizesse essa duplicação, mas o Exército 
não tem estrutura para fazer uma obra tão sofisticada 
como essa.

É outra história para enganar novamente. O Pre-
sidente Lula, em seu primeiro mandato, não deu priori-
dade alguma ao Nordeste. Diga-se de passagem que 
deveria tê-lo feito, por ser nordestino. É verdade que 
é um nordestino aculturado, está em São Paulo há 
muito tempo e não se comporta mais como um nor-
destino. Ele se comporta como um paulista. Ele olha 
o Nordeste distante.

Ele disse uma série de absurdos. Vou até ler algo 
que ele falou:

Muitas vezes eu vi o Nordeste perder coi-
sas porque os Deputados da região votaram 
em posição que não favorecia o Nordeste. Não 
consigo entender como é que, no momento 
em que o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Regional está para ser votado no Congresso 
Nacional e é destinado para que a gente te-
nha uma Sudene funcionando de verdade, os 
Governadores conseguem convencer os Par-
lamentares a não votar, porque querem que 
o Fundo seja partilhado um pouquinho para 
cada Estado, para ser jogado no caixa único 
e ser gasto sem funcionalidade.

É uma declaração que considero inconseqüente, 
porque ele está acusando os Deputados, os Parlamen-
tares do Nordeste e os Governadores do Nordeste de 
trabalharem contra os interesses do Nordeste, o que 
não se explica, o que é um absurdo.

Ele continuou falando uma série de coisas, tanto 
no comício quanto na comissão técnica, que não têm 
relação com a realidade e significam apenas um dis-
curso de boca para fora, para que as pessoas pensem 
que ele realmente quer uma reforma política, o que ele 
não quer. Não quis e não quer.

Diz ainda que quer elaborar um plano para o 
desenvolvimento do Nordeste, o que ele também não 
quer.

Por último, ele disse que a Oposição tem dito 
coisas de que ele não gosta e que, por isso, alguns 
oposicionistas deveriam lavar a boca com desinfe-
tante.

Enquanto isso, na revista ISTOÉ desta semana, 
há uma declaração do Ministro Tarso Genro de que a 
campanha deveria ser de alto nível e de que deveria 
ser feito um acordo para se melhorar o nível dela.

Ora, o Presidente Lula, o principal responsável 
pela condução política, econômica e social do País, 
vai a um comício para acusar a Oposição.

Normalmente, num regime democrático, Sena-
dor Heráclito Fortes, é à Oposição que cabe atacar 
o Governo, porque este é o papel constitucional da 
Oposição: criticar aquilo que o Governo faz. Para isso, 
existe a Oposição. Para isso, num regime democrático, 
existe o Governo. Quando perdemos a eleição, vamos 
para a Oposição.

Nós perdemos a eleição para o Presidente Lula, 
viemos para a Oposição e vamos, pouco a pouco, 
mostrando aquilo que o Governo fez de errado. Essa 
é a nossa obrigação. Ao Presidente Lula cabe expli-
car-se.

Há muitos escândalos, como o “mensalão”, o 
dólar na cueca, os vampiros no Ministério da Saú-
de, os sanguessugas, a quebra de sigilo do casei-
ro. E o Presidente Lula sempre diz que não sabia 
de nada.

Na verdade, Senador Alvaro Dias, se nós olhar-
mos com certo detalhe, verificaremos que a lingua-
gem mais pesada contra o Governo não foi utilizada 
por nós da Oposição, mas pelo Procurador-Geral da 
República, naquela denúncia dos 40 ladrões. A lin-
guagem mais pesada foi usada pela OAB, na notícia-
crime que fez contra o Presidente Lula. A linguagem 
mais pesada foi utilizada pelo Tribunal de Contas, 
quando examinou as contas do Presidente Lula no 
ano passado. Nós, da Oposição, apenas repercutimos 
aqueles fatos que foram pouco a pouco acontecendo, 
sobre os quais o Presidente Lula sempre dizia que 
não sabia nada.

Se verificarmos, por exemplo, o que aconteceu 
durante todo esse período, veremos que o Governo do 
Presidente Lula tinha dois tripés: o tripé formado por 
três Ministros, que eram o Ministro José Dirceu, o Mi-
nistro Gushiken e o Ministro Palocci, que formavam a 
base da estrutura governamental do Presidente Lula. 
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Esses três Ministros, todos eles, foram colocados para 
fora do Governo por corrupção: um porque quebrou o 
sigilo bancário do caseiro, confessadamente; o outro, 
porque foi tido como chefe do mensalão; e o terceiro, 
o Ministro Gushiken, por uma série de irregularidades 
na questão das propagandas.

Então, o Governo ficou sem sua estrutura prin-
cipal do ponto de vista administrativo e, hoje, tem 
cerca de 36, 37 ou 39 Ministros – nem me lembro 
mais –, e nós não sabemos sequer os nomes. Ima-
gino que, se fizermos um concurso, o Senador He-
ráclito Fortes seja talvez um dos Senadores mais 
informados da Casa, mas nem S. Exª sabe o nome 
de cinco Ministros. Talvez saiba de cinco, mas acho 
que não sabe de dez. Então, ninguém conhece es-
ses Ministros.

A estrutura governamental acabou. A base da 
estrutura governamental foi dilacerada pela corrup-
ção, e a estrutura partidária também, já que, quan-
do o Governo Lula assumiu, adotou um Governo 
de Partido, um Governo do PT. Os outros Partidos 
entraram marginalmente, mas, na verdade, era um 
Governo do PT. O PT tinha três dirigentes importan-
tes – tinha outros, mas três importantes: o Deputado 
José Genoíno, Silvinho Pereira e Delúbio Soares, que 
mandavam no PT, evidentemente sob o comando 
do Ministro José Dirceu. E o que aconteceu com os 
três? O Presidente do Partido foi obrigado a sair, a 
renunciar, por conta, inclusive, do caso do dólar na 
cueca e outros como os empréstimos do valerioduto, 
etc; o Silvinho foi pego recebendo propina de uma 
empreiteira, um carro Land Rover; e o Delúbio, esse 
nem precisa dizer o que fez: foi ele quem comandou 
toda essa lambança.

Então, toda a estrutura do ponto de vista parti-
dário acabou. Acabou a estrutura do Governo e aca-
bou a estrutura partidária, e o Presidente Lula ficou 
somente na garganta – muita conversa e pouca ação. 
Por uma certa capacidade de falar, principalmente para 
a população menos informada do País, ele consegue 
transmitir algumas mensagens. Mas, na realidade, se 
ele for eleito – e não vai ser –, seu segundo governo 
será muito pior do que foi o primeiro, que já foi ruim, 
por que ele não tem mais aquela estrutura que tinha 
antes, não tem mais nada em torno dele que lhe possa 
ajudar a governar. Ele está só com Ministros de se-
gundo nível, de segundo escalão e que não têm como 
responder às necessidades do País.

Ele foi ao Nordeste exatamente para responder 
a essas acusações, de forma agressiva. Em vez de 

responder àquilo que o povo quer saber sobre o que 
aconteceu exatamente no Governo, ele resolve agredir 
a Oposição e escolheu o Nordeste, porque ele acha 
que é no Nordeste onde tem o maior percentual de 
apoio, que pouco a pouco está diminuindo e vai dimi-
nuir ainda mais. Vai chegar o momento em que vamos 
ganhar a eleição, não só na Região Sul, onde já esta-
mos na frente nas pesquisas, ou no Sudeste, onde já 
estamos também na frente, ou no Centro-Oeste. Nós 
vamos ganhar as eleições em todo o Brasil, inclusive 
no Nordeste. Ele acredita que, só porque as pessoas 
são mais pobres, não vão se incomodar com a corrup-
ção. Esse é um raciocínio completamente equivocado. 
Os pobres também se preocupam em ter um governo 
honesto, competente e verdadeiro.

Sr. Presidente, nós todos ficamos muito de-
cepcionados com a presença do Presidente Lula 
em Pernambuco. Ele deveria ter aproveitando esse 
momento importante em que inicia a sua campanha 
para dizer a verdade, para mostrar aquilo que fez, 
para reconhecer aquilo que não fez, para que, as-
sim, ganhasse um crédito para propor alguma coisa 
nova para o futuro.

Vamos continuar nessa campanha, juntamente 
com os outros candidatos a Presidente, a Deputados 
Federais, a Senadores e a Governadores, para exata-
mente esclarecer à população brasileira, que, cada vez 
mais, está tomando conhecimento do que efetivamen-
te aconteceu no Governo Lula, que foi um governo da 
mentira, da incompetência e da corrupção.

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

– Muito obrigado, Senador José Jorge.
Concedo a palavra ao Senador Heráclito For-

tes.
V. Exª dispõe de 15 minutos ou mais para o seu 

pronunciamento, Senador.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de mais nada, 
com a devida permissão do Senador José Jorge, saú-
do uma delegação de jovens de Santa Catarina e de 
Pernambuco que se encontra nas galerias assistindo 
à sessão do Congresso.

Sr. Presidente, quero tratar de um assunto, hoje, 
por considerá-lo urgente. É necessário que o Gover-
no intervenha de maneira direta, sem subterfúgios, 
e que, depois, não venha o Presidente da República 
dizer que não sabia. São dois os fatos, que, embora 
sejam semelhantes, exigem ações de setores distin-
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tos. Trata-se de brasileiros que se encontram fora do 
País neste momento.

O primeiro caso diz respeito aos que estão no 
cenário conflituoso no Oriente Médio. Há 15 dias, o 
Governo leva este assunto com a barriga.

Na semana passada, pelo noticiário da TV Ban-
deirantes, ouvi um diplomata dizer que a lei não per-
mitia que o Governo brasileiro fizesse o fretamento 
de jatos para o transporte dos que estão lá. Senador 
Alvaro Dias, esse fato não é verdadeiro. Lembro-me 
de que, há cerca de dez ou quinze anos, houve um 
conflito semelhante no Iraque. E, naquela época, o 
Embaixador do Brasil na Inglaterra, Paulo Tarso Fle-
xa de Lima, designado pelo Governo brasileiro, foi ao 
Iraque e de lá acionou, imediatamente, companhias 
aéreas da região, tirando, o mais rápido possível, os 
brasileiros que ali se encontravam.

O Itamaraty tem recursos para repatriamento. 
Se não tiver, o Presidente da República, que usa e 
abusa de medidas provisórias, pode remanejar verbas 
com esse objetivo. Temos já identificados mais de 1,6 
mil brasileiros. E a ida e volta do Sucatão, pela sua 
pouca autonomia, demora, pelo menos, quatro dias. 
O avião comporta apenas 110, 112 pessoas. É uma 
brincadeira!

É preciso que o Governo gaste um pouco menos 
com propaganda oficial e se preocupe um pouco mais 
com seres humanos, brasileiros que se encontram em 
situação de desespero no cenário desse conflito.

Isso não é admissível, Senador Alvaro Dias! Es-
cutamos os depoimentos e as entrevistas dos encar-
regados do Governo, que dizem que, terça, quarta ou 
quinta-feira, vão voltar a discutir a transferência dos 
brasileiros. Ora, isso é uma brincadeira! A situação de 
quem está lá é de desespero total. Basta observar, na 
televisão, a entrevista dos familiares, o desespero das 
famílias tentando manter contato. E esses contatos, a 
cada dia, tornam-se mais difíceis. Israel está bombar-
deando todas as linhas de comunicação possíveis, da 
televisão à telefonia. Não se pode tratar este assunto 
com a lentidão com que o Governo está tratando.

Hoje, já se fala em fretamento de um avião bra-
sileiro. Mas, Sr. Presidente, creio que seria muito mais 
prático se fossem utilizados aviões que se encontram 
nas proximidades. Pela rapidez.

Esta questão não pode ser tratada com a tran-
qüilidade e com a morosidade com que vem sendo 
tratada.

O segundo assunto está relacionado aos brasi-
leiros que estão fora do País. Mas, neste caso, trata-se 
de uma questão diferente.

Vimos hoje – e, ao longo dos últimos dias, isto se 
tem repetido – o desespero de brasileiros que estão 
fora do País, que têm passagens da Varig para voltar, 
mas que, pelo fato de a empresa ter sido leiloada, não 
poderem retornar ao Brasil.

Pergunta-se: a Anac foi omissa, displicente ou 
conivente, quando, no leilão, permitiu que a empre-
sa arrematadora cancelasse vôos ao seu bel-prazer? 
Onde está o compromisso, onde está a contrapartida 
de garantir o retorno aos que estavam lá fora?

Hoje, o caso apresentado é pontual: refere-se 
aos brasileiros que estão na Espanha.

Foram fazer cursos, são universitários de Goiás 
e de Minas Gerais – apenas dois ou três aparecem, 
porque têm oportunidade de conceder uma entrevista, 
mas o fato ocorre com centenas de brasileiros.

Em relação aos passageiros que estão lá, ouvimos 
alguém da Anac aconselhá-los a procurar uma com-
panhia que aceitasse o endosso da passagem. Além 
de brincadeira, isso é tentar fazer de besta o pobre 
brasileiro que se encontra naquela situação! Quem vai 
endossar a passagem de uma companhia que já não 
existe? Ou, pelo menos, não existe na circunstância 
em que o contrato de transporte foi feito?

Senador José Jorge, ninguém sabe o que 
será da Varig, porque um dos objetivos do leilão 
era manter o funcionamento da empresa. Mas, 
para surpresa nossa, a partir do momento em que 
a nova companhia tomou posse da Varig, a sua pri-
meira providência foi suspender os vôos nacionais e 
manter apenas – por ser do seu interesse – quatro 
vôos da ponte aérea.

É muito estranho que uma discussão como essa, 
que durou meses a fio, não tenha sido motivo, por parte 
da atual controladora de aviação, a Anac, de cuidado 
com salvaguardas para os usuários.

O caso que envolve o vôo dessa empresa espa-
nhola é um pouco mais grave, porque se trata de um 
code-share, um acordo. Simplesmente não se está 
honrando o que foi previamente acertado, e não se 
ouve do Governo nenhuma posição enérgica nesse 
sentido.

Aliás, uma das primeiras providências que deve-
riam ter sido tomadas para que o leilão fosse realizado 
da maneira como foi era a empresa arrematadora obri-
gatoriamente ter trazido de volta todos os passageiros 
que estão lá fora.
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Senador Alvaro Dias, há uma faixa da nossa so-
ciedade cujo turismo é feito com poucos recursos. O 
turista viaja com dinheiro contado, com a economia 
que fez durante um ou dois anos. Muitas vezes, ele 
não tem condições de arcar com despesas que fogem 
da sua programação. Ficar em aeroportos por três, 
quatro ou cinco dias, por exemplo, é penoso, porque 
esses passageiros, muitas vezes, já esgotaram suas 
economias. Portanto, não têm condições de permane-
cer mais tempo lá fora.

Os aeroportos estão cheios de brasileiros aguar-
dando solução.

Há cerca de duas semanas, o Ministro da Defesa 
aconselhou aos que não estavam conseguindo embar-
car na Varig que fossem para casa dormir! Nenhum 
tratamento de sonoterapia conseguiria fazer com que 
esses passageiros aguardassem tanto tempo!

É uma insensibilidade! É uma irresponsabilidade! 
Empresa de transporte aéreo é uma concessão. Ela 
tem deveres para com o Governo; e o Governo, para 
com a opinião pública e para com a sociedade.

É lamentável que não haja, por parte do atual 
Governo, nenhum gesto concreto de solidariedade a 
esses brasileiros que estão passando por essas difi-
culdades.

Vemos também, Senador José Jorge, nos aero-
portos brasileiros, o caos provocado por aqueles que 
compraram passagens com bastante antecedência, 
com o objetivo de usá-las exatamente agora, nas fé-
rias, nesse período de recesso escolar, quando as 
famílias programam os seus roteiros. E o que se vê 
é exatamente isto: os aviões das outras companhias 
completamente lotados; as passagens subindo de pre-
ço, porque aquelas tarifas mais acessíveis sumiram do 
mercado. E a Anac fica a dever a todos nós esclareci-
mentos sobre isso.

É inaceitável, é inadmissível que esses fatos 
ocorram.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – V. Exª me per-
mite um aparte?

O Sr. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Com 
o maior prazer, Senador José Jorge.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Herá-
clito, creio que V. Exª está abordando um tema sobre 
o qual, nós, aqui, no Congresso, já nos debruçamos 
diversas vezes: o problema da Varig. E o que se verifi-
cou, durante estes três anos e meio do Governo Lula, 
foi uma incompetência total no trato deste problema. 
Efetivamente, desde o início do Governo, quando ain-
da mandava o todo-poderoso Ministro José Dirceu, 

o Presidente Lula e membros do Governo tentaram 
equacionar o problema da Varig, mas nunca consegui-
ram tomar nenhuma decisão a respeito. Nós também 
nunca fomos favoráveis ao uso do dinheiro público de 
forma irresponsável para salvar uma empresa priva-
da. Mas, pela história da Varig e pelo papel que ela 
ainda desempenhava quando este Governo assumiu, 
o Governo tinha de ter alguma estratégia para tratar 
do assunto – mas, na verdade, ele não tinha. Quando 
mudava um Ministro, mudava-se a forma de se tratar 
o assunto. No fim, chegamos a essa situação de fa-
lência, em que o Governo do Presidente Lula é um 
dos principais culpados e um dos principais agentes. 
V. Exª tem razão quando diz que o transporte aéreo é 
uma concessão, um serviço público. No mundo intei-
ro, os Governos analisam problemas como este com 
competência, porque sabemos da dificuldade que é 
manter uma empresa aérea, pelos seus altos custos 
e por sua grande responsabilidade frente à sociedade. 
Portanto, V. Exª tem absoluta razão quando diz que o 
Governo do Presidente Lula mostra, neste caso es-
pecífico da Varig, a incompetência com que todas as 
questões nacionais foram tratadas, desde a agricultu-
ra, a saúde, à própria educação, sobre a qual não se 
fez nada. Muito obrigado.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agra-
deço-lhe, Senador José Jorge.

Lembro a V. Exª que, na semana passada, quando 
a televisão mostrava o ato de arrematação da Varig, 
em um hangar, salvo engano no Rio de Janeiro, nós 
víamos a euforia e a emoção dos funcionários daque-
la companhia, que, por muitos anos, na sua grande 
maioria, dedicaram suas vidas àquela empresa. Uma 
senhora, que pelo traje deve ser uma comissária, es-
tava aos prantos, acreditando que, naquele momento, 
estava sendo encontrada uma solução para o drama 
que viviam. Mas a surpresa é que, ato contínuo, além 
da suspensão dos vôos, anunciou-se a demissão de 
funcionários da empresa.

Ora, Senador Alvaro Dias, o Governo do Partido 
dos Trabalhadores permitir que, sob o seu comando, 
haja um desrespeito dessa natureza é inadmissível! 
E V. Exª foi preciso. Para que se arrastou tanto tempo 
o problema na tentativa de uma solução, se o objetivo 
não era exatamente o de preservar a companhia no 
que tem de mais essencial, que são os funcionários? 
Funcionários que deram a vida pela empresa, que 
honraram o nome do Brasil pelo mundo afora, e agora 
estão vivendo essa situação humilhante.
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Hoje, noticia-se que alguns dos aviões com a ban-
deira Varig já se encontram naquele famoso deserto 
de Mojave, onde são deixadas aeronaves para serem 
revendidas ou sucateadas – no jargão aeronáutico: 
canibalizadas.

Não foi para isso que a Comissão de Infra-Es-
trutura se reuniu e chamou as partes interessadas na 
questão para discutir exaustivamente o assunto. O ob-
jetivo era encontrar uma solução na qual o povo brasi-
leiro não sofresse prejuízos. Mas o que vemos é uma 
insensibilidade, principalmente no que diz respeito à 
questão dos funcionários, dos trabalhadores.

O brasileiro, tenho certeza, esperava, nesse mo-
mento, que um Partido que tinha como bandeira a 
sua classe, a sua categoria, fosse pelo menos mais 
solidário com as suas causas. Mas tem sido assim: o 
trabalhador brasileiro, neste Governo, teve o seu sigilo 
violado, suas contas abertas, e foi ameaçado.

O trabalhador brasileiro que morreu na Inglaterra 
vítima de erro em uma caçada policial não teve por 
parte do Governo energia para discutir com o Gover-
no inglês a apuração mais detalhada da questão. O 
brasileiro que morreu no Iraque vítima de uma em-
boscada, quando lá trabalhava e defendia empresa 
com as cores do Brasil, não teve por parte de nosso 
Governo uma apuração para o esclarecimento de fa-
tos ou, pelo menos, para prestar satisfações a seus 
familiares. Empresa de trabalhadores brasileiros, 
na Bolívia, cuja bandeira é a Petrobras, que honra 
a Nação há mais de 50 anos de serviços, teve suas 
dependências invadidas, e não houve uma voz mais 
firme por parte do Governo. A empresa brasileira foi 
obrigada a se retirar quando instalava um parque in-
dustrial naquele País, e nada se fez. É lamentável que 
o ócio que toma conta dos governantes não permita 
que questões como essas sejam levadas a sério, e 
com mais rigor.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
faço aqui este registro na certeza e na esperança de 
que o Governo brasileiro tome providências urgentes 
no sentido de acudir os brasileiros que se encontram 
no Oriente Médio, precisando de ajuda para retornar 
a sua terra, e dos que se encontram também pelos 
diversos pontos do mundo, que viajaram com bilhetes 
Varig e agora estão entregues à própria sorte.

Espero que o Governo acorde para esses fa-
tos.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Muito obrigado, Senador Heráclito Fortes.

Consulto V. Exª se pode assumir a Presidência.

 O Sr. Alvaro Dias, suplente de Secre-
tário, deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Heráclito Fortes. 

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Alvaro Dias, 
que dispõe de pelo menos 15 minutos para o seu pro-
nunciamento.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO DO 
DIA 24 DE JULHO, DE 2006, QUE, RETIRA-
DO PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

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

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o 
Sr. Heráclito Fortes, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Amir Lando.

O Sr. Amir Lando, deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias, 
suplente de Secretário.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez obrigo-
me a assumir essa tribuna para reivindicar a favor de 
Rondônia, meu Estado, a favor, sobretudo, da nossa 
população.

O Estado de Rondônia precisa de um plano de 
desenvolvimento, porque Rondônia cresceu, sobretudo, 
no processo de colonização, ocasião em que milhares 
e milhares de brasileiros para lá se dirigiram em busca 
de um pedaço de terra para plantar.

Assim, na década de 70, quando não tinha uma 
população superior a 70 mil almas, Rondônia cresceu 
a níveis os mais elevados do País. E cada um que che-
gou, recebeu um pedaço de terra, semeou e colheu. 
E, sobretudo, pôde, mais do que o fruto do trabalho, 
recolher a esperança.

Hoje, a situação é diferente. Há um processo mi-
gratório que, em verdade, busca outros páramos, para, 
mais uma vez, reviver a esperança. Acontece que não 
podemos deixar de registrar a angústia, o sofrimento, 
o desespero de que é possuída parte da população, 
hoje, do nosso Estado.
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Visitando a região da BR-421, região central 
do Estado, sobretudo os Municípios de Montenegro, 
Campo Novo e Buritis, deparamos com algumas situ-
ações que merecem reflexão. Em primeiro lugar, não 
posso deixar de registrar a angústia, repito, de cerca 
de trezentas famílias de pequenos produtores que, 
atendendo orientação de uma política agrícola do Go-
verno, realizou a implantação de projetos de plantio de 
cacau por meio de financiamento do FNO, executado 
pelo Basa.

Essas famílias receberam o financiamento, mas 
uma das cláusulas contratuais dizia respeito exata-
mente à prestação de assistência técnica pela Ceplac. 
Sr. Presidente, cerca de dois anos depois, a Ceplac 
fechou as portas e as famílias ficaram desprovidas de 
assistência técnica. Conseqüentemente, doenças como 
a vassoura-de-bruxa e outras atacaram os plantios de 
cacau. A par disso, o preço do cacau no mercado in-
ternacional desceu a níveis imprevistos, que não com-
portaram sequer o pagamento da colheita. E o Basa, 
hoje, faz uma pressão irresistível para a cobrança das 
parcelas dessas dívidas. Até esse ponto é normal, mas 
sucede que o projeto foi à bancarrota, sobretudo por 
falta de assistência técnica.

E mais, Sr. Presidente, hoje o Basa ameaça 
executar esses agricultores, que estão na iminência 
de perderem os seus lotes. Eles percorrem o cami-
nho difícil de abrir sendas no meio da floresta, en-
frentando toda sorte de endemias rurais tais como 
malária, dengue e outras doenças, que hoje não é 
exclusiva da região. Depois de todo esse sofrimento, 
estão prestes a perder o único bem que possuem: o 
pedaço de terra.

É importante registrar que há uma posição dura, 
áspera, há uma falta de sensibilidade, sobretudo na 
análise dos contratos, cujas condições devem ser obser-
vadas, desde que mantidas as pactuadas à época. Uma 
delas era a assistência técnica, outra era exatamente a 
perspectiva do valor do cacau, que hoje está contado 
em níveis muito abaixo da média dos anos anteriores. 
Isso significa que não há condições de se pagar. O 
Basa, por meio das ações políticas de Governo, deve 
flexibilizar esses contratos porque simplesmente exigir 
o cumprimento significa entregar a terra e perder toda 
a esperança e a perspectiva de sobrevivência.

Eu tenho dito, no Estado de Rondônia, que fal-
ta uma política de desenvolvimento, sobretudo em 
Campo Novo, que tinha o traçado da BR-421, que foi 
desviado. Essa rodovia que eu chamo de rodovia da 
produção, que sai de Cabixi, passa necessariamen-

te por essa região de Campo Novo e deve chegar a 
Alto Paraíso e dali até Triunfo, vai cortar uma região 
de terras boas, terras ricas, terras propícias não só à 
mecanização, mas também à pequena produção da 
propriedade familiar.

Hoje não podemos realizar o caminho inverso da 
década de 70, a década do progresso, da esperança, 
do Eldorado, pela década atual, do inferno, da falta de 
perspectiva e do caminho de volta. Tenho dito: Rondônia 
necessita passar por um processo de industrialização; 
deve ter um programa capaz de atrair investimentos, 
de revitalizar o setor madeireiro, inclusive com a des-
tinação de módulos para os toreiros, madeireiros nas 
reservas estaduais, tudo legalmente realizado, tudo 
dentro dos estritos dispositivos legais. Realmente, 
hoje temos dez mil desempregados no setor madei-
reiro. Mas por que não se realiza uma política agora, 
de emergência, para propiciar a extração da matéria-
prima, tão necessária à indústria madeireira: um plano 
sustentável, um projeto de realização daquilo que é o 
ciclo vital da floresta: as árvores em ponto de abate 
e a reposição? Isso é uma política de bom senso, de 
racionalidade que não deixará esmorecer, e por que 
não dizer desaparecer, o setor madeireiro.

A indústria madeireira tem um papel especial no 
Estado de Rondônia e tem ainda uma perspectiva se 
propiciarmos o acesso à matéria-prima. Isso pode ser 
realizado. O que falta é vontade política local, sobretu-
do no sentido de disponibilizar as reservas estaduais, 
que são cerca de 56.

Por isso, Sr. Presidente, se venho aqui para trazer 
o apelo dessa gente e para dizer ao País que a União 
tem que se sensibilizar para melhor atender ao povo 
de Rondônia é porque a situação é grave, é gravíssi-
ma. É realmente preocupante porque tudo foi aposta-
do numa determinada cultura, como é a cacaueira, e 
agora não há perspectiva, não há assistência médica, 
assistência social, não há nada; há hoje uma neces-
sidade brutal para comprar víveres, roupas; hoje não 
há dinheiro para se deslocar. Compareceram a Cam-
po Novo cerca de 300 produtores que vieram muitos 
caminhando uma longa estrada, alguns 10 km, 20 km 
ou 30 km. Essa é a situação desses homens e mu-
lheres colocados à margem do processo produtivo e 
que não têm nenhuma perspectiva de melhoria na sua 
condição de vida.

Por isso quero fazer um apelo ao Presidente do 
Basa, no sentido de que mande um representante à 
região e ofereça alternativas que não sejam simples-
mente o despejo, a retomada dos lotes.
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Mais do que isso, Rondônia precisa de alguém 
que a represente com a força da grandeza, do brio e, 
sobretudo, da esperança do seu povo. Rondônia pre-
cisa de alguém que venha e discuta essas questões 
em Brasília de igual para igual com as autoridades 
federais.

O Ibama hoje está realizando uma operação 
de despejo na Gleba Rio Pardo. Há uma proposta do 
Deputado Confúcio Moura de se respeitarem as ocu-
pações dessa reserva, que é federal; há espaço em 
terras públicas para ampliá-la e compensar a região 
comprometida com ocupações algumas delas supe-
riores a dez anos.

Por que não se opera com o bom senso? Por 
que não se opera com a racionalidade? Mas, não! É 
o rigor da forma sem olhar o conteúdo humano, sem 
olhar o conteúdo dessa gente que ali está querendo 
plantar e colher.

Sr. Presidente, é lamentável que eu tenha que 
vir a esta tribuna para reivindicar uma posição de ra-
cionalidade. Assim ocorre com a Reserva Biológica 
do Jaru, para a qual já pedi uma revisão desta tribu-
na. Essa reserva foi criada pelo Decreto nº 83.716, 
de 11 de julho de 1979, e hoje é ampliada com mais 
sessenta mil hectares também por decreto recente do 
Presidente da República.

Sr. Presidente, não podemos admitir essa am-
pliação com o decreto sem número de 02 de maio de 
2006. Com isso, são 600 famílias ameaçadas de des-
pejo. Ora, se não há terra para receber...

Lembro-me, Sr. Presidente, de que, na década de 
70, esses produtores rurais chegavam do Paraná, de 
Santa Catarina, do Mato Grosso, do Espírito Santo, de 
Minas Gerais, enfim, de todas as Unidades da Federa-
ção para receber um pedaço de terra. Hoje, por falta de 
perspectiva – isso que é mais grave –, não há condições 
para oferecer uma educação de qualidade.

O Governo do Estado já poderia ter propiciado 
ao menos uma universidade de ensino a distância, 
uma universidade virtual, disponibilizando o curso no 
meio rural. Basta um professor para ministrar a aula, 
um telão, acesso ao satélite, um monitor, e os alunos 
terão a oportunidade de freqüentar um curso superior 
gratuito. Sobretudo para as pessoas de baixa renda. 
Isso é democratizar o ensino, é alcançar a possibi-
lidade da evolução econômica e social. Mas, não. A 
educação não é tratada com seriedade; e, sobretudo, 
os nossos jovens não têm perspectiva de trabalho. Só 
um processo de industrialização, a indústria madeirei-

ra, a destinação das terras ainda disponíveis a novos 
assentamentos...

Rondônia está morrendo. Rondônia está asfixiada 
porque não se dá a mínima atenção, porque não há 
sensibilidade. Aqui, o despejo na Reserva Biológica do 
Jaru; lá, o despejo na Reserva Rio Pardo; e, naquela 
região, o despejo que se dá pela execução de dívidas 
com o Basa e com recursos do FNO.

Sr. Presidente, Rondônia merece mais. Rondônia 
representou a perspectiva de futuro, de progresso, de 
desenvolvimento, de inclusão social, mas hoje o que 
se vê é o retorno. Os filhos vão embora por falta de 
um posto de trabalho; os agricultores permanecem, 
mas já sem a força de trabalho dos jovens. Temos 
uma população que envelhece. O caminho de volta 
para outros centros, outras metrópoles do País está 
sendo feito, no primeiro momento, pelos filhos, mas 
amanhã os pais irão atrás dos filhos. E Rondônia, em 
vez de se desenvolver, de crescer, de ser novamente 
um Estado da esperança num País de crescimento e 
desenvolvimento, tornar-se-á um cemitério de todas 
as aspirações da nossa gente.

É isso que me revolta. É isso que me faz vir a 
esta tribuna e reclamar pelos produtores de cacau da 
região de Campo Novo, pelos ocupantes da reserva 
biológica. Vamos ser racionais e colocar uma linha di-
visória, respeitando as ocupações antigas e não per-
mitindo que novas aconteçam. Sou contra a ocupação 
de reserva. O Governo Federal poderá ampliar essas 
reservas em outros pontos disponíveis, ainda não afe-
tados pela ocupação.

Para concluir, quero, mais uma vez, dizer que já 
encaminhei requerimentos à Srª Ministra de Estado 
do Meio Ambiente e à Casa Civil, pedindo a revisão 
da Reserva Biológica do Jaru e da Reserva Biológica 
do Rio Pardo.

O apelo que faço é para que não deixem os produ-
tores de cacau da região de Campo Novo entregarem 
seus lotes e caminharem como retirantes do desespe-
ro, da miséria, da fome e do sofrimento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR AMIR LANDO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Matéria referida:
“Ofício sobre a “Ampliação dos limites territoriais 

da Reserva Biológica do Jaru”.

    325ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2006 



Julho de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 25007 JULHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL326     



25008 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2006

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Muito obrigado, Senador Amir Lando. V. Exª será 
atendido na forma regimental.

Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Sérgio Guerra, Antero Paes de 

Barros, João Tenório, Luiz Pontes, Alvaro Dias e Lúcia 
Vânia enviaram discursos à Mesa para serem publica-
dos na forma do disposto no art. 203, combinado com 
o art. 210, inciso I e o § 2º, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o 
registro do artigo intitulado “Espero estar completamente 
errado”, de autoria do jornalista Arnaldo Jabor, publicado 
no jornal O Globo de 20 de junho do corrente.

O artigo alerta que os indícios do novo programa 
do PT para o País são alarmantes. Segundo o autor, 

a declaração do presidente do PT, Ricardo Berzoini, 
sobre um “novo programa” com a “participação da 
sociedade”, disfarçam a falta de projetos concretos e 
visam adiar os problemas e a dar a impressão de “hu-
mildade democrática”.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que o re-
ferido artigo passe a integrar os Anais do Senado 
Federal. 

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Matéria referida:
“Espero estar completamente errado”; O Globo.
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada “Cresceu 98,5%”, 
publicada na revista Veja em sua edição de 12 de ju-
lho do corrente.

A matéria destaca que o patrimônio do Presidente 
Lula duplicou em quatro anos de mandato, “graças ao seu 
esforço de poupar e a política de juros do seu governo”.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-
ferida matéria passe a integrar os Anais do Senado 
Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Matéria referida:
“Cresceu 98,5%”;Veja.
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O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar a matéria intitulada “Tucanos pedem à Receita 
que investigue Bastos”, publicada no O Globo do dia 
22 de junho do corrente. 

A matéria destaca que Senador Antero Paes de 
Barros do PSDB/MS, compara o Ministro da Justiça a 
Hitler e diz que governo conseguiu derrubar no plenário 
da Câmara o pedido de convocação de Bastos.

Por fim, Sr. Presidente, requeiro que a referida 
matéria passe a integrar este pronunciamento, a fim 
de que conste dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOÃO TENÓRIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Matéria referida:
“Tucanos pedem à Receita que investigue Bas-

tos”; O Globo.
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O SR. LUIZ PONTES (PSDB – CE. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para re-
gistrar a matéria intitulada “Petista terá de indenizar ex-
prefeitos de Campinas”, publicada no jornal O Estado 
de S. Paulo do dia 22 de junho do corrente. 

A notícia destaca a decisão do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo que condenou o Presidente Lula 
a pagar indenização a ex-prefeitos de Campinas por 
danos morais. Segundo a matéria, ele teria dito, em 
2001, ao jornal Correio Popular, que a cidade foi “as-
saltada pelas pessoas que a governaram desde 1993” 
e que “por culpa delas o município devia mais do que 
arrecadava”. 

A decisão faz justiça ao ex-prefeito, o saudoso 
tucano José Roberto Magalhães Teixeira, seu vice, 

Edivaldo Orsi e Chico Amaral, o prefeito que os su-
cedeu.

Sr. Presidente, nesse contexto requeiro que a re-
ferida matéria passe a integrar este pronunciamento, a 
fim de que conste dos Anais do Senado Federal. 

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR LUIZ PONTES EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Matéria referida:
“Petista terá de indenizar ex-prefeitos de Campi-

nas”; O Estado de S. Paulo.
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “Segundo a PF, dinhei-
ro de caseiro é legal”, publicada no jornal Folha de 
S.Paulo de 4 de julho do corrente.

A matéria destaca o resultado das investigações 
da Polícia Federal sobre os depósitos feitos ao caseiro 
Francenildo dos Santos Costa. Conforme a Polícia Fe-
deral não houve nada de irregular, o dinheiro é legal. 

Como segundo assunto, gostaria de fazer o regis-
tro da matéria intitulada “Crise no agronegócio e câmbio 
afeta otimismo das empresas”, publicada pelo jornal 
O Estado de S. Paulo em sua edição de 11 de julho 
do corrente. segundo a matéria, dados de pesquisa da 
Serasa indicam que caiu o número de empresários que 
acreditam em crescimento do país ainda este ano. Além 
de suas perspectivas, nada otimistas, os empresários 
crêem que a inadimplência aumentará.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Matérias referidas:
“Segundo a PF, dinheiro de caseiro é legal”; Fo-

lha de S.Paulo.
“Crise no agronegócio e câmbio afeta otimismo 

das empresas”; O Estado de S. Paulo.
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A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, 

Brasília, 24 de julho de 2006
Senhor presidente, senhoras e senhores sena-

dores:
O Jornal Correio Braziliense publica, nesta se-

gunda-feira, 24 de julho, artigo do vice-presidente 
sênior da Oracle para a América Latina, Luiz Meisler, 
intitulado “Capacitação Tecnológica, mola propulsora 
do crescimento econômico”.

O texto é um alerta para o atual governo. E digo 
alerta porque traz dados atuais e preocupantes sobre 
o lugar que o Brasil ocupa no ranking internacional 
tecnológico.

De acordo com o último estudo do Fórum Econô-
mico Mundial, que mede a capacidade de 115 países 
usarem a tecnologia da informação para incentivar a 
competitividade global, o Brasil já foi superado pela Chi-
na, Índia e África do Sul, e se encontra em 52° lugar.

Segundo Luiz Meisler, entre as causas do proble-
ma, a falta de um bom sistema educacional em nosso 
país é um dos principais, porque “mina o potencial do 
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país de criar um ambiente de inovação tecnológica”, 
conforme o estudo do Fórum Econômico Mundial.

A análise do Vice-presidente da Oracle para a 
América Latina não poderia vir em melhor momento. 
O Brasil está em péssimos lugares nas avaliações in-
ternacionais dos sistemas de ensino. O nosso ensino 
médio encontra-se defasado e nossos alunos terminam 
o curso com uma formação totalmente inadequada 
para buscar uma vaga no mercado de trabalho ou nas 
universidades. Raros são os que conseguem chegar 
ao terceiro grau.

É preciso investir em educação em todos os ní-
veis, e, pelo visto, investir em capacitação tecnológica 

deve ser prioridade para nosso país que não quer e não 
pode ficar atrás das grandes potências mundiais.

Senhor presidente, requeiro que o referido artigo 
seja incorporado ao meu pronunciamento.

Obrigada.
Senadora Lúcia Vânia.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRª SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Matéria referida:
“Capacitação tecnológica, mola propulsora do 

crescimento econômico.”

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encer-
rar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Sena-
dores que amanhã, terça-feira, dia 25 de julho, haverá 
sessão não deliberativa ordinária, a realizar-se às 14 
horas, no plenário do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 46 
minutos.)

(O.S.: 14560/06
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 52ª LEGISLATURA 
 

Bahia Rio Grande do Sul Amazonas 
PFL – Rodolpho Tourinho* S PMDB – Pedro Simon* PMDB – Gilberto Mestrinho* 
PFL – Antonio Carlos Magalhães ** BLOCO-PT – Paulo Paim** PSDB – Arthur Virgílio** 
PFL – César Borges** PTB – Sérgio Zambiasi** PDT – Jefferson Péres** 
   

Rio de Janeiro Ceará Paraná 
BLOCO-PT – Roberto Saturnino* PSDB – Luiz Pontes* PSDB – Alvaro Dias * 
PRB – Marcelo Crivella** BLOCO-PSB – Patrícia Saboya Gomes** BLOCO-PT – Flávio Arns** 
PMDB – Sérgio Cabral** PSDB – Tasso Jereissati** PDT – Osmar Dias** 

   

Maranhão Paraíba Acre 
PMDB – João Alberto Souza *  PMDB – Ney Suassuna *  BLOCO-PT – Tião Viana* 
PFL – Edison Lobão** PFL – Efraim Morais** PMDB – Geraldo Mesquita Júnior** 
PFL – Roseana Sarney ** 

 PMDB – José Maranhão ** BLOCO-PT – Sibá Machado** S 

   

Pará Espírito Santo Mato Grosso do Sul 
PMDB – Luiz Otávio* PSDB – João Batista Motta* S PSDB – Juvêncio da Fonseca* 
BLOCO-PT – Ana Júlia Carepa** PSDB – Marcos Guerra**S PTB – Antônio João **S 
PSDB – Flexa Ribeiro** S BLOCO-PL – Magno Malta** PMDB – Ramez Tebet** 
   

Pernambuco Piauí Distrito Federal 
PFL – José Jorge* PMDB – Alberto Silva* PTB – Valmir Amaral* S 
PFL – Marco Maciel** PFL – Heráclito Fortes** PDT – Cristovam Buarque ** 
PSDB – Sérgio Guerra** PMDB – Mão Santa ** PFL – Paulo Octávio ** 
   

São Paulo Rio Grande do Norte Tocantins 
BLOCO-PT – Eduardo Suplicy* PTB – Fernando Bezerra* PSDB – Eduardo Siqueira Campos* 
BLOCO-PT – Aloizio Mercadante** PMDB – Garibaldi Alves Filho** BLOCO-PL – João Ribeiro **  

PFL – Romeu Tuma** PFL – José Agripino** PC do B – Leomar Quintanilha** 
   

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

Goiás Alagoas Rondônia 
PMDB – Iris de Araújo* S P-SOL – Heloísa Helena* PMDB – Amir Lando* 
PFL – Demóstenes Torres ** PMDB – Renan Calheiros** BLOCO-PT – Fátima Cleide** 

PSDB – Lúcia Vânia** PSDB – João Tenório** S PMDB – Valdir Raupp** 
   

Mato Grosso Sergipe Roraima 
PSDB – Antero Paes de Barros * PFL – Maria do Carmo Alves * PTB – Mozarildo Cavalcanti* 
PFL – Jonas Pinheiro **  PMDB – Almeida Lima** PDT – Augusto Botelho** 
BLOCO-PT – Serys Slhessarenko** BLOCO-PSB – Antônio Carlos Valadares** PMDB – Romero Jucá**  
------------------------------------ 

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



COMISSÕES TEMPORÁRIAS 
 

 
1) Comissão Externa, composta de oito Senhores Senadores e Senhoras Senadoras, com a 

finalidade de acompanhar as investigações sobre o assassinato da missionária norte-
americana naturalizada brasileira Dorothy Stang, que vêm sendo desenvolvidas pela 
Polícia Federal e pela Polícia Militar do Estado do Pará. 

 
(Ato do Presidente nº 8, de 2005) 

 
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa – PT/ PA 
Vice-Presidente: Senador Flexa Ribeiro – PSDB/PA 

Relator: Demóstenes Torres – PFL/GO 
 

Ana Júlia Carepa – PT/ PA 
Eduardo Suplicy – PT/SP 
Fátima Cleide – PT/RO 

Flexa Ribeiro – PSDB/PA 
Luiz Otávio – PMDB/PA 

Demóstenes Torres – PFL/GO 
Serys Slhessarenko – PT/MT 

Sibá Machado – PT/AC 
Prazo Final: 18.3.2005 

Designação: 16.2.2005 
 
 



COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE 
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Luiz Otávio – PMDB 

Vice-Presidente: Senador Romeu Tuma - PFL 
 

TITULARES 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. Demóstenes Torres – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. José Jorge – PFL 
Romeu Tuma – PFL 6. Roseana Sarney – PFL 
Arthur Virgílio – PSDB 7. João Batista Motta – 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. Teotonio Vilela Filho – PSDB 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Ney Suassuna 
Luiz Otávio 2. Romero Jucá 
Garibaldi Alves Filho 3. Wellington Salgado de Oliveira  
Mão Santa 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Maguito Vilela 
Gilberto Mestrinho 6. Gerson Camata 
Valdir Raupp 7. Almeida Lima 
José Maranhão 8. Gilvam Borges 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aloizio Mercadante – PT 1. Ideli Salvatti – PT 
Ana Júlia Carepa – PT 2. Aelton Freitas – PL 
Delcídio Amaral – PT 3. Antônio Carlos Valadares – PSB 
Eduardo Suplicy – PT 4. Roberto Saturnino – PT 
Fernando Bezerra – PTB 5. Flávio Arns – PT 
João Ribeiro - PL 6. Sibá Machado – PT 
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 7. Serys Slhessarenko – PT 

PDT 
Osmar Dias 1. Jefferson Péres 

(1) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(2)

 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS MUNICIPAIS 

(9 titulares e 9 suplentes) 
Presidente: Senador Garibaldi Alves Filho - PMDB 
Vice-Presidente: Senador Heráclito Fortes - PFL 

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. César Borges – PFL 
José Jorge – PFL 2. Jonas Pinheiro – PFL (4) 
Sérgio Guerra – PSDB 3. Arthur Virgílio – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 4. Lúcia Vânia – PSDB 

PMDB 
Mão Santa 1. Valdir Raupp 
Garibaldi Alves Filho 2. (vago) (3) 
Ney Suassuna (1) 3. Serys Slhessarenko (1) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. Delcídio Amaral – PT 
Sibá Machado – PT 2. Roberto Saturnino – PT 

PDT 
  

(1) 
Vaga decidida em comum acordo entre o PMDB e o Bloco de Apoio ao Governo. 

(2) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(3)

 O Senador Hélio Costa afastou-se do exercício do mandato em 8.7.2005 para assumir o cargo de Ministro de Estado das Comunicações. 
(4) O Senador Jonas Pinheiro retornou ao exercício do cargo em 9.12.2005 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Sala nº 19 – Ala Sen. Alexandre Costa. 

Telefones: 3311-3255, 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

 



 
1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE MINERAÇÃO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 

Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho - PFL 
Relator: 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Rodolpho Tourinho - PFL 1. (vago) 
Edison Lobão – PFL 2. Almeida Lima – PMDB (4) 
Sérgio Guerra – PSDB 3. Eduardo Azeredo – PSDB 

PMDB 
Luiz Otávio 1. (vago) (3) 
Sérgio Cabral 2. Gerson Camata 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. Delcídio Amaral – PT 
Aelton Freitas – PL 2. (vago) (1) 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

(1) 
Vago, em virtude de o Senador Cristovam Buarque não mais pertencer à Comissão de Assuntos Econômicos. 

(2) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(3)

 O Senador Hélio Costa afastou-se do exercício do mandato em 8.7.2005 para assumir o cargo de Ministro de Estado das Comunicações. 
(4)

 O Senador Almeida Lima comunicou que passou a integrar a bancada do PMDB a partir de 18.8.2005 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 9:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
 

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A  
ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS 

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

Presidente: Senador César Borges - PFL 
Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra - PTB 

Relator: Senador Ney Suassuna - PMDB 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
César Borges – PFL 1. Jonas Pinheiro – PFL (3) 
Paulo Octávio – PFL 2. José Jorge – PFL 
Sérgio Guerra – PSDB 3. Lúcia Vânia - PSDB 

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valdir Raupp 
Pedro Simon 2. Gerson Camata 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Roberto Saturnino – PT 1. Eduardo Suplicy – PT 
Fernando Bezerra – PTB 2. Aelton Freitas – PL 
Delcídio Amaral – PT 3. Antônio Carlos Valadares – PTB 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 4. Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 

PDT 
  

Obs: em 19.11.2003 a Subcomissão aprovou o Relatório Final, que será submetido à apreciação da 
Comissão de Assuntos Econômicos, nos termos do art. 73, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal. 
(1) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(2)

 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 
 (3) O Senador Jonas Pinheiro retornou ao exercício do cargo em 9.12.2005

 

 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 18:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - LIQUIDAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente: Senador Aelton Freitas - PL 

Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra - PTB 
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Edison Lobão – PFL 1. César Borges – PFL 
Romeu Tuma – PFL 2. (vago) (2) 

Sérgio Guerra – PSDB 3. Alvaro Dias – PSDB 
PMDB 

Romero Jucá 1. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 2. Maguito Vilela 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aelton Freitas – PL 1. Ideli Salvatti – PT 
Fernando Bezerra – PTB 2. Delcídio Amaral – PT 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS 

(21 titulares e 21 suplentes) 
 

Presidente: Senador Antônio Carlos Valadares - PSB 
Vice-Presidente: Senadora Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Marco Maciel – PFL 1. Heráclito Fortes – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 2. José Jorge – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 3. Demóstenes Torres – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 4. Romeu Tuma – PFL 
Flexa Ribeiro – PSDB 5. Eduardo Azeredo – PSDB 
Leonel Pavan – PSDB 6. Papaléo Paes 
Lúcia Vânia – PSDB 7. Teotonio Vilela Filho – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 8. Sérgio Guerra – PSDB 

PMDB 
Ney Suassuna 1. Wellington Salgado de Oliveira  
Romero Jucá 2. Ramez Tebet 
Valdir Raupp 3.José Maranhão 
Mão Santa 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Maguito Vilela 

(vago) (3) 6. Gerson Camata 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 

Antônio Carlos Valadares – PSB 1. Delcídio Amaral – PT 
Flávio Arns – PT 2. Magno Malta – PL 
Ideli Salvatti – PT 3. Eduardo Suplicy – PT 
Marcelo Crivella – PMR (4) 4. Fátima Cleide – PT 
Paulo Paim – PT 5. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 6. (vago) (5) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Cristovam Buarque 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 

(3)
 O Senador Papaléo Paes deixou de integrar a comissão a partir de 26.10.2005, de acordo com o Ofício GLPMDB nº 405/2005. 

(4)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

(5)
 O Senador João Capiberibe deixou de integrar o Senado Federal em 26.10.2005, nos termos do Ofício nº 1.236, de 21.10.2005, do Supremo Tribunal 

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

 
Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 

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

 
 



 
2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

(5 titulares e 5 suplentes) 
Presidente: Senador Paulo Paim - PT 

Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella – PMR (2) 
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Lúcia Vânia – PSDB 1. Leonel Pavan - PSDB 
PMDB 

Mão Santa 1. (vago) 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 

Marcelo Crivella – PMR (2) 1. (vago) (3) 
Paulo Paim - PT 2. Flávio Arns – PT 

PDT 
Augusto Botelho 1. (vago) 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

(3)
 O Senador João Capiberibe deixou de integrar o Senado Federal em 26.10.2005, nos termos do Ofício nº 1.236, de 21.10.2005, do Supremo Tribunal 

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

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

 



 
2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA DA SAÚDE 

(5 titulares e 5 suplentes) 
Presidente: Senador Papaléo Paes - PSDB 

Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho - PDT 
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Eduardo Azeredo – PSDB 1. Flexa Ribeiro - PSDB 
 2. Romeu Tuma - PFL 

PMDB 
Papaléo Paes (3)

  1. (vago) (2) 
Mão Santa  

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Flávio Arns – PT 1. Paulo Paim - PT 

PDT 
Augusto Botelho  

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(3)
 O Senador Papaléo Paes comunicou que passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 1.9.2005 

 
 

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



 
2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

(5 titulares e 5 suplentes) 
Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB 

Vice-Presidente: Senador Flávio Arns - PT 
Relator:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Eduardo Azeredo – PSDB 1. Lúcia Vânia – PSDB 
(vago) (4) 2. Demóstenes Torres – PFL 

PMDB 
Papaléo Paes (3) 1. Mão Santa 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Flávio Arns – PT 1. Paulo Paim – PT 
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2)  

PDT 
 1. Augusto Botelho 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 

 (3)
 O Senador Papaléo Paes comunicou que passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 1.9.2005 

(4)
 O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 

 
 
 

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

 



 
3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador Antonio Carlos Magalhães - PFL 
Vice-Presidente: (vago) (2) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Antonio Carlos Magalhães – PFL 1. Romeu Tuma – PFL 
César Borges – PFL 2. Maria do Carmo Alves – PFL 
Demóstenes Torres – PFL  3. José Agripino – PFL 
Edison Lobão – PFL 4. Jorge Bornhausen – PFL 
José Jorge – PFL 5. Rodolpho Tourinho – PFL 
João Batista Motta - PSDB 6. Tasso Jereissati – PSDB 
Alvaro Dias – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 8. Leonel Pavan – PSDB 
Juvêncio da Fonseca – PSDB (4) 9. Geraldo Mesquita Júnior – Sem partido (6) (cedida pelo 

PSDB) 
PMDB 

Ramez Tebet 1. Luiz Otávio 
Ney Suassuna 2. Gilvam Borges  
José Maranhão 3. Sérgio Cabral 
Romero Jucá 4. Almeida Lima 
Amir Lando 5. Leomar Quintanilha – PC do B (5) (cedida pelo PMDB) 
Pedro Simon 6. Garibaldi Alves Filho 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aloizio Mercadante – PT 1. Delcídio Amaral – PT 
Eduardo Suplicy – PT 2. Paulo Paim – PT 
Fernando Bezerra – PTB 3. Sérgio Zambiasi – PTB 
Magno Malta – PL 4. Patrícia Saboya Gomes - PSB 
Ideli Salvatti – PT 5. Sibá Machado – PT 
Antônio Carlos Valadares – PSB 6. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Serys Slhessarenko – PT 7. Marcelo Crivella – PMR (3) 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2) 
O Senador Maguito Vilela encontrava-se licenciado do cargo durante o período de 17.8.2005 a 13.1.2006, tendo sido substituído pelo Senador Romero 

Jucá. O Senador retornou ao exercício do cargo em 16.12.2005. 
(3)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(4)

 O Senador Juvêncio da Fonseca comunicou que passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 30.9.2005. 
(5)

 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 
(6) O Senador Geraldo Mesquita Júnior comunicou, da Tribuna, em 26.10.2005, que deixou de integrar o P-SOL. 

 
Secretária: Gildete Leite de Melo 

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

 



 
3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ASSESSORAR A PRESIDÊNCIA DO SENADO EM 

CASOS QUE ENVOLVAM A IMAGEM E AS PRERROGATIVAS DOS PARLAMENTARES E DA 
PRÓPRIA INSTITUIÇÃO PARLAMENTAR 

(5 membros) 
 
 

 
3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  
Relator: Geral:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Demóstenes Torres – PFL 1. (vago) 
César Borges – PFL 2. (vago) 
Tasso Jereissati – PSDB 3. Leonel Pavan – PSDB 

PMDB 
Pedro Simon 1. (vago) 
Garibaldi Alves Filho 2. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Serys Slhessarenko – PT 1. Sibá Machado – PT 
(vago) 2. Fernando Bezerra – PTB 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3311-3972 Fax: 3311-4315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 
 



 
4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE 

(27 titulares e 27 suplentes) 
 

Presidente: Senador Gerson Camata - PMDB 
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho – PDT 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Demóstenes Torres – PFL 1. Roseana Sarney – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 2. Jonas Pinheiro – PFL 

José Jorge – PFL 3. César Borges – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 4. Cristovam Buarque – PDT (8) (cedida pelo Bloco da Minoria)  
Edison Lobão – PFL 5. Marco Maciel – PFL 
Marcelo Crivella – PMR (5) (cedida pelo PFL) (1) 6. Romeu Tuma – PFL 
Teotonio Vilela Filho – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Geraldo Mesquita Júnior – Sem partido (7) (cedida pelo PSDB) 8. Sérgio Guerra – PSDB 
Leonel Pavan – PSDB 9. Lúcia Vânia – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 10. Juvêncio da Fonseca – PSDB 

PMDB 
Wellington Salgado de Oliveira  1. Amir Lando 
Ney Suassuna 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Gilvam Borges 
Gerson Camata 4. (vago) (4) 
Sérgio Cabral 5. Mão Santa 
José Maranhão 6. Luiz Otávio 
Maguito Vilela 7. Romero Jucá 
Gilberto Mestrinho 8. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Aelton Freitas – PL 1. (vago) (6) 

Paulo Paim – PT 2. Aloizio Mercadante – PT 
Fátima Cleide – PT 3. Fernando Bezerra – PTB 
Flávio Arns – PT 4. Delcídio Amaral – PT 
Ideli Salvatti – PT 5. Antônio Carlos Valadares – PSB 
Roberto Saturnino – PT 6. Magno Malta – PL 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 7. Patrícia Saboya Gomes – PSB (3) 
Sérgio Zambiasi – PTB 8. João Ribeiro – PL 

PDT 
Augusto Botelho 1. (vago) 

(1)
 Vaga cedida ao PDT, que por sua vez cedeu ao PL, nos termos do Ofício nº 027/05-GLPFL, de 03.03.2005. 

(2) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(3)

 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 
(4)

 O Senador Papaléo Paes deixou de integrar a comissão a partir de 26.10.2005, de acordo com o Ofício GLPMDB nº 405/2005. 
(5)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(6)

 O Senador Paulo Paim passou a integrar a Comissão, como membro titular, em substituição ao Senador Cristovam Buarque, nos termos do Ofício nº 
273/2005-GLDPT, de 19.10.2005. 
(7)

 O Senador Geraldo Mesquita Júnior comunicou, da Tribuna, em 26.10.2005, que deixou de integrar o P-SOL. 
(8)

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

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3311-3498 Fax: 3311-3121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 



 
4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

(12 titulares e 12 suplentes) 
 

Presidente: Senador Sérgio Cabral – PMDB 
Vice-Presidente: Demóstenes Torres – PFL 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Demóstenes Torres – PFL 1. Maria do Carmo Alves - PFL 
Marcelo Crivella – PMR (1) (5) 2. Romeu Tuma – PFL 
Geraldo Mesquita Júnior – Sem partido (2) (6) 3. Edison Lobão – PFL 
Leonel Pavan - PSDB 4. Reginaldo Duarte - PSDB 

PMDB 
Sérgio Cabral 1. (vago) (4) 
Valdir Raupp 2. Luiz Otávio 
Wellington Salgado de Oliveira 3. (vago) 
(vago) (7) 4. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (3), PL) 
Roberto Saturnino – PT 1. Paulo Paim – PT 
(vago) 2. Flávio Arns – PT 
Aelton Freitas – PL 3. (vago) 
Sérgio Zambiasi – PTB 4. (vago) 

(1) Vaga cedida pelo PFL 
(2) Vaga cedida pelo PSDB 
(3) 

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(4)

 O Senador Papaléo Paes deixou de integrar a comissão a partir de 26.10.2005, de acordo com o Ofício GLPMDB nº 405/2005. 
 (5)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(6) O Senador Geraldo Mesquita Júnior comunicou, da Tribuna, em 26.10.2005, que deixou de integrar o P-SOL. 
(7)

 A Senadora Íris de Araújo deixa o exercício do cargo em 15.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 
 

 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3276 Fax: 3311-3121 

E – Mail: julioric@senado.gov.br. 



 
4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

Presidente: Senador Flávio Arns - PT 
Vice-Presidente: Senadora Lúcia Vânia - PSDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Marco Maciel – PFL 1. Reginaldo Duarte – PSDB 
(vago) (3) 2. Augusto Botelho – PDT (cedida pelo PFL) 
Lúcia Vânia – PSDB 3. Eduardo Azeredo – PSDB 

PMDB 
Gerson Camata 1. Gilberto Mestrinho 
Wellington Salgado de Oliveira  2. (vago) (2) 
Valdir Raupp 3. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Roberto Saturnino – PT 1. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Flávio Arns – PT 2. Antônio Carlos Valadares – PSB 
Delcídio Amaral – PT 3. Aelton Freitas – PL 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(3)
 O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 

 
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 

Sala nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3276 Fax: 3311-3121 

E – Mail: julioric@senado.gov.br. 
 
 

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

 
4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 



 
5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E 

CONTROLE - CMA 
(17 titulares e 17 suplentes) 

 
Presidente: Senador Leomar Quintanilha – PC do B (4) 

Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (2) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Heráclito Fortes – PFL 1. Jorge Bornhausen – PFL 
César Borges – PFL 2. José Jorge – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL (2) 3. Roseana Sarney – PFL 
Teotonio Vilela Filho - PSDB 4. Almeida Lima – PMDB (3) 
Arthur Virgílio – PSDB 5. Leonel Pavan – PSDB 
Flexa Ribeiro – PSDB 6. Alvaro Dias – PSDB  

PMDB 
Gilvam Borges 1. Ney Suassuna 
Luiz Otávio 2. Romero Jucá 
Gerson Camata 3. Sérgio Cabral 
Valdir Raupp 4. Amir Lando 
Leomar Quintanilha – PC do B (4) 5. Mão Santa 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aelton Freitas – PL 1. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Ana Júlia Carepa – PT 2. Fátima Cleide – PT 
Sibá Machado – PT 3. Antônio Carlos Valadares – PSB 
João Ribeiro - PL 4. Ideli Salvatti – PT 
Serys Slhessarenko – PT 5. Flávio Arns – PT 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2) O Senador Jonas Pinheiro retornou ao exercício do cargo em 9.12.2005.
 

(3)
 O Senador Almeida Lima comunicou que passou a integrar a bancada do PMDB a partir de 18.8.2005 

(4)
 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

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

 



 
5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A FISCALIZAR AS AGÊNCIAS REGULADORAS 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral – PTB (1) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
(vago) 1. (vago) 
Leonel Pavan – PSDB 2. (vago) 

PMDB 
Valmir Amaral - PTB (1) 1. Romero Jucá 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. Aelton Freitas – PL 
Delcídio Amaral – PT 2. (vago) 

PDT 
  

(1) O Senador Valmir Amaral comunicou que desfiliou-se do PMDB, filiando-se ao PP, em 18.5.2005 e desfiliou-se do PP, filiando-se 
ao PTB, em 30.09.2005. 
(2) 

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

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

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



 
5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A ACOMPANHAR O PROSSEGUIMENTO DAS 

INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA FEDERAL NO QUE DIZ RESPEITO À 
DENOMINADA “OPERAÇÃO POROROCA” 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 
Vice-Presidente: Senador César Borges - PFL 
Relator: Senador João Alberto Souza - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
(vago) 1. (vago) 
Leonel Pavan – PSDB 2. João Ribeiro - PL (1) 

PMDB 
(vago) 1. Luiz Otávio 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. Ideli Salvatti – PT 
Aelton Freitas – PL 2. (vago) 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

(1) O Senador João Ribeiro desfiliou-se do PFL e filiou-se ao PL, conforme comunicação de 29.03.2005 
 (2) 

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

 
 
 

Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 

Telefone: 3311-3935 Fax: 3311-1060 
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 

 



 
6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH 

 (19 titulares e 19 suplentes)  
 

Presidente: Senador Cristovam Buarque - PDT 

Vice-Presidente: Senador Paulo Paim - PT 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Edison Lobão – PFL 1. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
(vago) (6) 2. Demóstenes Torres – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 3. Heráclito Fortes – PFL 
José Agripino – PFL 4. (vago) 
Romeu Tuma – PFL 5. Maria do Carmo Alves – PFL 
Juvêncio da Fonseca – PSDB 6. Arthur Virgílio – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 7. Alvaro Dias – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 8. Flexa Ribeiro – PSDB 

PMDB 
Leomar Quintanilha – PC do B (5) 1. Luiz Otávio 
Maguito Vilela 2. (vago) (7) 
José Maranhão 3. Mão Santa 
Sérgio Cabral 4. (vago) (2) 
Garibaldi Alves Filho 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Flávio Arns – PT  1. Magno Malta - PL 

Fátima Cleide – PT 2. Sibá Machado – PT 
Ana Júlia Carepa - PT 3. Antônio Carlos Valadares – PSB 
Marcelo Crivella – PMR (4) 4. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Paulo Paim – PT 5. Aelton Freitas – PL 

PDT 
Cristovam Buarque  1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(4)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

(5)
 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 

(6)
 O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(7)
 O Senador Maguito Vilela passou a ocupar vaga de titular em 18/01/2006, nos termos do Of. GLPMDB nº 12/2005, da Liderança do PMDB. 

 
Secretário: Altair Gonçalves Soares 

Reuniões: Terças – Feiras às 12:00 horas – Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646 

E – Mail: altairgs@senado.gov.br 
 



 
6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA IGUALDADE RACIAL E INCLUSÃO - IRI 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente: Senador Paulo Paim - PT 
Vice-Presidente: Senador Mão Santa - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Romeu Tuma – PFL 1. Heráclito Fortes – PFL 
Reginaldo Duarte – PSDB 2. Alvaro Dias – PSDB 
(vago) 3. (vago) 

PMDB 
Leomar Quintanilha – PC do B (4) 1. Luiz Otávio 
Mão Santa 2. José Maranhão 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Paulo Paim – PT 1. Cristovam Buarque – PDT (2) 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 2. Marcelo Crivella – PMR (3) 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2) O Senador Cristovam Buarque comunicou que se desligou do PT em 7.9.2005 e filiou-se ao PDT em 23.9.2005. 
(3)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(4)

 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 
 

 
Secretário: Altair Gonçalves Soares 

Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646 

E – Mail: altairgs@senado.gov.br 



 
6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO - IDO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente: Senador Sérgio Cabral – PMDB 
Vice-Presidente: Senador Leomar Quintanilha – PC do B 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Romeu Tuma – PFL 1. Maria do Carmo Alves – PFL 
Lúcia Vânia – PSDB 2. Sérgio Guerra – PSDB 
(vago) 3. (vago) 

PMDB 
Leomar Quintanilha – PC do B (3) 1. (vago) (2) 
Sérgio Cabral 2. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aelton Freitas – PL 1. (vago) 
Flávio Arns – PT 2. Paulo Paim – PT 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(3)
 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 

 

 
Secretário: Altair Gonçalves Soares 

Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646 

E – Mail: altairgs@senado.gov.br



 
7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Roberto Saturnino - PT 
Vice-Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. César Borges – PFL 
José Jorge – 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 
Ney Suassuna 1. Ramez Tebet 
Pedro Simon 2. Valdir Raupp 
Mão Santa 3. Romero Jucá 
Wellington Salgado de Oliveira 4. (vago) (4) 
Gerson Camata 5. (vago) (1) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (3), PL) 
Serys Slhessarenko – PT 1. Marcelo Crivella – PMR (5) 
Eduardo Suplicy – PT 2. (vago) (6) 

Mozarildo Cavalcanti – PTB 3. Aelton Freitas – PL 
Roberto Saturnino – PT 4. Ana Julia Carepa – PT 
Sérgio Zambiasi – PTB 5. Fernando Bezerra – PTB 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

(1) O Senador Mário Calixto deixa o exercício do cargo em 22.03.2005 em virtude de reassunção do titular. 
(2) O Senador Valmir Amaral comunicou que desfiliou-se do PMDB, filiando-se ao PP, em 18.5.2005 e desfiliou-se do PP, filiando-se 

ao PTB, em 30.09.2005. 
(3) 

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(4) O Senador Antônio Leite comunicou sua renúncia ao exercício da suplência a partir de 2.8.2005. 
(5)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(6)

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

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  

Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 

E – Mail: luciamel@senado.gov.br 
 



 
7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS  

CIDADÃOS BRASILEIROS NO EXTERIOR 
(7 titulares e 7 suplentes) 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. César Borges – PFL 
Eduardo Azeredo – PSDB 2. Alvaro Dias – PSDB 

PMDB 
Wellington Salgado de Oliveira 1. João Batista Motta (2) 
Mão Santa 2. Gerson Camata 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Roberto Saturnino – PT 1. Sérgio Zambiasi – PTB 
Marcelo Crivella – PMR (3) 2. Aelton Freitas – PL 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador João Batista Motta passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 31.8.2005 

(3)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  

Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
E – Mail: sscomcre@senado.gov.br 



 
7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Romeu Tuma - PFL 1. Marco Maciel - PFL 
Arthur Virgílio – PSDB 2. Flexa Ribeiro - PSDB 

PMDB 
Valdir Raupp 1. Ney Suassuna 
Pedro Simon 2. (vago) (2) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Ana Júlia Carepa -PT 1. Cristovam Buarque – PDT (3) 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 2. Aelton Freitas - PL 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2) O Senador Antônio Leite comunicou sua renúncia ao exercício da suplência a partir de 2.8.2005. 
(3) O Senador Cristovam Buarque comunicou que se desligou do PT em 7.9.2005 e filiou-se ao PDT em 23.9.2005. 
 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  

Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
E – Mail: sscomcre@senado.gov.br 



 
8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador Heráclito Fortes - PFL 
Vice-Presidente: Senador Alberto Silva - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
Demóstenes Torres – 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 
Juvêncio da Fonseca – PSDB 8. Papaléo Paes – PSDB 
Teotonio Vilela Filho – PSDB 9. Arthur Virgílio – PSDB 

PMDB 
Gerson Camata 1. Romero Jucá 
Alberto Silva 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Ney Suassuna 4. Maguito Vilela 
Gilberto Mestrinho 5. Wellington Salgado 
Mão Santa 6. Valmir Amaral - PTB(3) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Delcídio Amaral – PT 1. (vago) (2) 
Magno Malta – PL 2. Paulo Paim – PT 
Roberto Saturnino – PT  3. Fernando Bezerra – PTB 
Sérgio Zambiasi – PTB 4. Fátima Cleide – PT 
Serys Slhessarenko – PT 5. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Sibá Machado – PT 6. Flávio Arns – PT 
Aelton Freitas – PL 7. João Ribeiro - PL 

PDT 
Cristovam Buarque 1. Augusto Botelho 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Roberto Saturnino passou a integrar a Comissão como titular, em vaga existente, nos termos do Ofício nº 327/2005 de 15.12.2005. 

(8)
 Vaga cedida pelo PMDB ao Senador Valmir Amaral, nos termos do Ofício nº 24/06-GLPMDB, de 31.1.2006. 

 
Secretária: Dulcídia Ramos Calhao 

Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3311-4607 Fax: 3311-3286 

E – Mail: scomci@senado.gov.br 



 
9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR 

(17 titulares e 17 suplentes) 
 

Presidente: Senador Tasso Jereissati - PSDB 
Vice-Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Antonio Carlos Magalhães – PFL 1. Demóstenes Torres – PFL 
César Borges – PFL 2. Jonas Pinheiro – PFL 

Rodolpho Tourinho – PFL 3. Roseana Sarney – PFL 
Leonel Pavan – PSDB 4. Eduardo Azeredo – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 5. Lúcia Vânia – PSDB 
Teotonio Vilela Filho – PSDB 6. Sérgio Guerra – PSDB 

PMDB 
Gilberto Mestrinho 1. Ney Suassuna 
Sérgio Cabral 2. Valdir Raupp 
Garibaldi Alves Filho 3. Luiz Otávio 
José Maranhão 4. Mão Santa 
Maguito Vilela 5. Romero Jucá  

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. (vago) (3) 
Fátima Cleide – PT 2. Delcídio Amaral – PT 
Fernando Bezerra – PTB 3. Sibá Machado – PT 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 4. Sérgio Zambiasi – PTB 
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 5. Aelton Freitas – PL 

PDT 
Jefferson Péres 1. Augusto Botelho 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 

(3)
 O Senador João Capiberibe deixou de integrar o Senado Federal em 26.10.2005, nos termos do Ofício nº 1.236, de 21.10.2005, do Supremo Tribunal 

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

 
Secretário: Ednaldo Magalhães Siqueira 
Reuniões: Quartas – Feiras às 14 horas 
Telefone: 3311-4282 Fax: 3311-1627 

E – Mail: scomcdr@senado.gov.br 



 
10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA 

(17 titulares e 17 suplentes) 
 

Presidente: Senador Sérgio Guerra - PSDB 
Vice-Presidente: Senador Flávio Arns - PT 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Lúcia Vânia – PSDB 1. Reginaldo Duarte – PSDB 
Flexa Ribeiro – PSDB 2. Alvaro Dias – PSDB  
Sérgio Guerra – PSDB 3. Leonel Pavan – PSDB 
Jonas Pinheiro – PFL 4. Edison Lobão – PFL 
Demóstenes Torres – PFL 5. Roseana Sarney – PFL 
Heráclito Fortes – PFL 6. Rodolpho Tourinho – PFL 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Wellington Salgado de Oliveira  
Pedro Simon 2. Romero Jucá 
Leomar Quintanilha – PC do B (4) 3. Amir Lando 
Gerson Camata 4. Mão Santa 
Maguito Vilela 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Flávio Arns – PT 1. Serys Slhessarenko – PT 
Aelton Freitas – PL 2. Delcídio Amaral – PT 
Sibá Machado – PT 3. Magno Malta – PL 
Ana Júlia Carepa – PT 4. Sérgio Zambiasi – PTB 
João Ribeiro - PL 5. Marcelo Crivella – PMR (3) 

PDT 
Osmar Dias 1. Cristovam Buarque 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(3)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

(4)
 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 

 
 

Secretário: Marcello Varella 
Reuniões: Quintas – Feiras às 12 horas –  

Telefone: 3311-3506 Fax:  
E – Mail: marcello@senado.gov.br 



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

 
COMPOSIÇÃO 

(Eleita na Sessão do Senado Federal de 23/11/2005) 
 

1ª Eleição Geral: 19.04.1995 4ª Eleição Geral: 13.03.2003 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 5ª Eleição Geral: 23.11.2005 
3ª Eleição Geral: 27.06.2001  

 
Presidente: Senador João Alberto Souza1 

Vice-Presidente: Senador Demóstenes Torres1 
BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA (PFL/PSDB)  

Titulares UF Ramal Suplentes UF Ramal 
Demóstenes Torres (PFL) GO 2091 1. Jonas Pinheiro2 (PFL) MT 2271 
Sérgio Guerra (PSDB) PE 2382 2. César Borges (PFL)  BA 2212 
Heráclito Fortes (PFL) PI 2131 3. Mª do Carmo Alves(PFL) SE 1306 
Juvêncio da Fonseca2 (PSDB) MS 1128 4. Leonel Pavan2 (PSDB) SC 4041 
Paulo Octávio (PFL) DF 2011 5. Teotonio Vilela Filho4 

(PSDB) 
AL 4093 

Antero Paes de Barros(PSDB) MT 4061 6. Arthur Virgílio (PSDB) AM 1413 
PMDB 

Ney Suassuna PB 4345 1. (Vago)³   
João Alberto Souza  MA 1415 2. Alberto Silva PI 3055 
Ramez Tebet MS 2222 3. Valdir Raupp RO 2252 
Luiz Otávio PA 3050 4. Gilvam Borges2 AP 1717 

BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PL/PSB) 
Sibá Machado (PT) AC 2184 1. Serys Slhessarenko2 (PT) MT 2291 
Ana Júlia Carepa (PT) PA 2104 2. (Vago)   
Fátima Cleide (PT) RO 2391 3. (Vago)   

PDT 
Jefferson Péres AM 2063 1. Augusto Botelho  RR 2041 

PTB 
Mozarildo Cavalcanti RR 4078 1. Valmir Amaral DF 1961 

Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(Atualizada em 9.6.2006) 
 
 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 

Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6 
Telefones: 3311-4561 e 3311-5258 

scop@senado.gov.br;  www.senado.gov.br/etica 

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



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) 4 2º Corregedor Substituto 

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL) ³ 3º Corregedor Substituto 
(Atualizada em 9.6.2006) 

 
Notas: 
1 Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93. 
2 Afastado em decorrência da posse como Ministro de Estado das Comunicações em 8.7.2005. 
³ Licenciado a partir do dia 19.4.2006, de acordo com Requerimentos nºs 455 e 456, de 2006, publicados no DSF de 
21.4.2006. 
4 Licenciado a partir de 4.5.2006, de acordo com Requerimento nº 498, de 2006, publicado no DSF de 3.5.2006. 

 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 

Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6 
Telefones: 3311-4561 e 3311-5259 

scop@senado.gov.br  

 

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

 
 
 

COMPOSIÇÃO 
 

Ramez Tebet (PMDB-MS) PMDB e Bloco de Apoio ao Governo 
Demóstenes Torres (PFL-GO) Bloco Parlamentar da Minoria 

Alvaro Dias (PSDB-PR) Bloco Parlamentar da Minoria 
Fátima Cleide (PT-RO) Bloco de Apoio ao Governo 

Amir Lando (PMDB-RO) PMDB 
(Atualizado em 09.06.2006) 

 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 

Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6 
Telefones: 3311-4561 e 3311-5257 

scop@senado.gov.br 



 

CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ 
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998, 

aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001 
 
 

COMPOSIÇÃO 
 

1ª Designação Geral : 03.12.2001 
2ª Designação Geral: 26.02.2003 

 
Presidente: Senadora Serys Slhessarenko 

Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB 

Senador Papaléo Paes (AP) - PSDB 
PFL 

Senadora Roseana Sarney (MA) 
PT  

Senadora Serys Slhessarenko (MT) 
PSDB 

Senadora Lúcia Vânia (GO) 
PDT 

Senador Augusto Botelho (RR) 
PTB 

Senador Sérgio Zambiasi (RS) 
PSB 

Senador Geraldo Mesquita Júnior (AC) – PMDB 
PL 

Senador Magno Malta (ES)  
PPS 

Senadora Patrícia Saboya Gomes (CE) – PSB 
(Atualizada em 9.6.2006) 

 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 

Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6 
Telefones: 3311-4561 e 3311-5259 

scop@senado.gov.br 
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