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(Inicia-se a sessão às 9 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Há oradores inscritos.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Pois não, Senador Heráclito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a V. 
Exª e peço permissão à Casa para apresentar um reque-
rimento, nos termos dos artigos 218 e 221 do Regimento 
Interno e de acordo com as tradições da Casa, para que 
se prestem aqui as homenagens de praxe pelo falecimento 
do Sr. José do Rego Maciel, pai do Senador Marco Ma-
ciel, uma das figuras mais queridas desta Casa.

O Dr. José do Rego Maciel foi Prefeito do Reci-
fe, Secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco, 
Deputado Federal por duas vezes, tendo uma vida pú-
blica intensa naquele Estado e em todo o Nordeste.

Faço este registro, pedindo a V. Exª que encami-
nhe aos familiares do Dr. José do Rego Maciel os votos 
de pesar desta Casa, de maneira especial da Liderança 
do PFL Presidência Nacional do Partido e, de maneira 
também muito carinhosa, ao Senador Marco Maciel, 
por quem ele tinha verdadeira veneração.

O Senador Marco Maciel tinha no pai um dos 
grandes conselheiros. Imagino o sofrimento de S. Exª 
nesse instante por esta perda.

Faço, portanto, este registro pedindo à Casa as 
reverências de praxe.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Senador Heráclito Fortes, tive a satisfação de assinar 
esse voto de pesar com V. Exª, voto de solidariedade 
ao pai do nosso amigo e companheiro de Parlamento 
Senador Marco Maciel.

Como disse V. Exª, o Sr. José do Rego Maciel, 
pai do nosso querido Senador e ex-Vice-Presidente da 

República, faz uma falta enorme, hoje, a todo o Estado 
de Pernambuco. Ele foi Prefeito de Recife, muito bem 
lembrado por V. Exª, Secretário de Estado e Deputado 
Federal por duas vezes.

A família receba desta Presidência neste momen-
to, bem como do Senador Heráclito Fortes e, tenho 
certeza, de toda esta Casa e do Congresso Nacional, 
o voto de solidariedade e de condolência. Também 
estendemos este voto ao Estado de Pernambuco e, 
naturalmente, à cidade de Recife.

Os procedimentos serão tomados pela Mesa 
nesse sentido.

Aceitem, Senador Marco Maciel e todos os fa-
miliares do seu pai falecido, um forte abraço, muito 
carinhoso e muito respeitoso dos membros deste Se-
nado da República, que aprendeu a respeitá-lo pela 
conduta, pela firmeza que, tenho certeza, sua história 
política demonstra, espelhada na história do seu pai 
ora falecido, o Sr. José do Rego Maciel.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 951, DE 2006

Requeremos, nos termos dos arts. 218 e 221 do 
Regimento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do Sr. 
José do Rego Maciel, pai do Senador Marco Maciel. Foi 
Prefeito de Recife, Secretário de Fazenda do Estado de 
Pernambuco e Deputado Federal por duas vezes:

a) inserção em ata de voto de profundo 
pesar;

b) apresentação de condolências à fa-
mília, ao Estado de Pernambuco e à cidade 
de Recife.

Sala das Sessões, 1º de setembro de 2006.

Ata da 145ª Sessão Não Deliberativa,  
em 1º de setembro de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Paulo Paim e Heráclito Fortes
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Está em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado por unanimidade.
A Presidência encaminhará o voto de pesar so-

licitado.
O Requerimento que acaba de ser lido vai ao 

Arquivo.
Sobre a mesa, projeto que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 249, DE 2006

Altera a Lei nº 8.234, de 17 de setem-
bro de 1991, para dispor sobre a jornada e 
condições de trabalho dos nutricionistas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1991, 

passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos, trans-
formando o atual artigo 5º em artigo 8º e renumerando 
os seguintes:

“Art. 5º Ao nutricionista, independente 
da área de atuação, é assegurado o adicional 
de insalubridade de 40% (quarenta por cento) 
sobre o salário mínimo profissional.

Art. 6º A jornada de trabalho de nutricio-
nista não excederá de trinta horas semanais 
ou de cento e vinte horas mensais.

7º As empresas da área industrial, hos-
pitalar, comercial, bancária e educacional, que 
fornecem refeições diretamente ou através de 
concessionárias, deverão manter em seu qua-
dro de funcionários o seguinte número mínimo 
de nutricionista:

I – 1 por unidade produtiva de até 200 
refeições por dia;

II – 2 por unidade produtiva de 201 a 500 
refeições por dia;

III – 3 por unidade produtiva de até 501 
a 2.000 refeições por dia;

IV – 4 por unidade produtiva de mais de 
2.000 refeições por dia.

§ 1º A área hospitalar deverá manter, em 
seu quadro de funcionários, o seguinte número 
mínimo de nutricionista:

I – hospital geral, 1 para cada 15 leitos;
II – hospital especializado, 1 para cada 

30 leitos;
III – unidade de tratamento intensivo e 

centro de atendimento intensivo, 1 para cada 
15 leitos.

§ 2º As unidades escolares e pré-esco-
lares deverão manter, em seus quadros de 
funcionários, os seguintes números mínimos 
de nutricionistas:

I – 1 por unidade com até 40 crianças;
II – 2 por unidade de 41 a 80 crianças;
III – 3 por unidades com mais 80 crian-

ças.”

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

Justificação

Com este projeto, almejo atender a antigos e legí-
timos anseios da categoria profissional de nutricionista, 
adequando a Lei que rege a profissão, adequando sua 
regulamentação à realidade da categoria.

O nutricionista desempenha trabalhos de alta 
complexidade técnica e de grande responsabilidade 
profissional, para cujo exercício exige-se, por Lei, a 
conclusão de curso universitário específico.

Ao se exigir qualificação e responsabilidade des-
ta categoria no desempenho de suas atividades nada 
mais justo que adequar, também, suas condições de 
trabalho para que esta qualidade e responsabilidade 
possam ser alcançadas.

Não podemos, como usuários dos serviços do 
nutricionista, exigir-lhe toda formação de curso supe-
rior e extensão e não lhes conceder a contrapartida 
que concedemos às demais profissões que a ela se 
equiparam.

Por essas razões, contamos com o apoio dos 
ilustres Pares para a aprovação deste Projeto, que 
virá melhorar a vida destes profissionais, tendo como 
beneficiários os hospitalizados, estudantes e demais 
usuários deste serviço.

Sala das Sessões, 1º de setembro de 2006. – Se-
nador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.234, DE 17 DE SETEMBRO DE 1991

Regulamenta a profissão de nutricio-
nista e determina outras providências.

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

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A designação e o exercício da profissão 

de nutricionista, profissional de saúde, em qualquer de 
suas áreas, são privativos dos portadores de diploma 
expedido por escolas de graduação em nutrição, ofi-
ciais ou reconhecidas, devidamente registrado no órgão 
competente do Ministério da Educação e regularmen-
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te inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas da 
respectiva área de atuação profissional.

Parágrafo único. Os diplomas de cursos  equiva-
lentes, expedidos por escolas estrangeiras iguais ou 
assemelhadas, serão revalidados na forma da Lei.

Art. 2º A carteira de identidade profissional, emi-
tida pelo Conselho Regional de Nutricionistas da res-
pectiva jurisdição é, para quaisquer efeitos, o instru-
mento hábil de identificação civil e de comprovação de 
habilitação profissional do nutricionista, nos termos da 
Lei nº 6.206, de 7 de maio de 1975, e da Lei nº 6.583, 
de 20 de outubro de 1978.

Art. 3º  São atividades privativas dos nutricio-
nistas:

I – direção, coordenação e supervisão de cursos 
de graduação em nutrição;

II – planejamento, organização, direção, supervisão 
e avaliação de serviços de alimentação e nutrição;

III – planejamento, coordenação, supervisão e 
avaliação de estudos dietéticos;

IV – ensino das matérias profissionais dos cursos 
de graduação em nutrição;

V – ensino das disciplinas de nutrição e alimen-
tação nos cursos de graduação da área de saúde e 
outras afins;

VI – auditoria, consultoria e assessoria em nu-
trição e dietética;

VII – assistência e educação nutricional de co-
letividades ou indivíduos, sadios ou enfermos, em 
instituições públicas e privadas e em consultório de 
nutrição e dietética;

VIII – assistência dietoterápica hospitalar, ambula-
torial e em nível de consultórios de nutrição e dietética, 
prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando 
e avaliando dietas para enfermos.

Art. 4º Atribuem-se, também, aos nutricionistas 
as seguintes atividades, relacionadas com alimentação 
e nutrição humanas:

I – elaboração de informes técnico-científicos;
II – gerenciamento de projetos de desenvolvi-

mento de produtos alimentícios;
III – assistência e treinamento especializado em 

alimentação e nutrição;
IV – controle de qualidade de gêneros e produ-

tos alimentícios;
V – atuação em marketing na área de alimen-

tação e nutrição;
VI – estudos e trabalhos experimentais em ali-

mentação e nutrição;
VII – prescrição de suplementos nutricionais, ne-

cessários à complementação da dieta;
VIII – solicitação de exames laboratoriais neces-

sários ao acompanhamento dietoterápico;

IX – participação em inspeções sanitárias rela-
tivas a alimentos;

X – análises relativas ao processamento de pro-
dutos alimentícios industrializados;

XI – participação em projetos de equipamentos e 
utensílios na área de alimentação e nutrição.

Parágrafo único. É obrigatória a participação de 
nutricionistas em equipes multidisciplinares, criadas 
por entidades públicas ou particulares e destinadas a 
planejar, coordenar, supervisionar, implementar, execu-
tar e avaliar políticas, programas, cursos nos diversos 
níveis, pesquisas ou eventos de qualquer natureza, 
direta ou indiretamente relacionados com alimentação 
e nutrição, bem como elaborar e revisar legislação e 
códigos próprios desta área.

Art. 5º A fiscalização do exercício da profissão 
de nutricionista compete aos Conselhos Federal e 
Regionais de Nutricionistas, na forma da Lei nº 6.583, 
de 20 de outubro de 1978, ressalvadas as atividades 
relacionadas ao ensino, adstritas à legislação educa-
cional própria.

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

Art. 7º  Revogam-se as disposições em contrário, 
em especial a Lei nº 5.276, de 24 de abril de 1967.

Brasília, 17 de setembro de 1991; 170º da In-
dependência e 103º da República. – FERNANDO 
COLLOR – Antônio Magri.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 18-9-1991

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O Projeto que acaba de ser lido será publicado e re-
metido à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– De imediato, esta Presidência passa a palavra ao 
primeiro orador inscrito, Senador Heráclito Fortes.

S. Exª dispõe do tempo necessário para o seu 
pronunciamento. Naturalmente, depois vou convidá-lo 
a presidir os trabalhos.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ausentei-me por 
três dias da Casa e recebi várias reclamações daque-
les que assistem à TV Senado por não estar aqui, na 
trincheira, defendendo o ponto de vista da Oposição e 
mostrando as mazelas praticadas pelo atual Governo. 
Fui cumprir, juntamente com o Senador Sérgio Guerra, 
uma peregrinação pelo Nordeste brasileiro, incluindo 
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os Estados do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Bahia.

Estivemos nessa região, Sr. Presidente, e vimos 
um eleitor extremamente atento ao que vem aconte-
cendo no País nos últimos dias. Asseguro a V. Exª que, 
no Nordeste, essa impressão de voto já definido com 
antecedência é um grave engano. O que observamos 
foi exatamente o eleitor, desconfiado, preocupado, a 
observar todos os passos dos candidatos. Não sei 
como se comporta o eleitor do sul do País, região à 
qual V. Exª pertence. Mas o eleitor nordestino tem um 
calendário de definição de voto, que obedece a uma 
hierarquia que começa pela escolha da definição do 
Deputado Estadual, passa pelo Governador, pelo Depu-
tado Federal até atingir a última etapa, com a escolha 
de Presidente e de Senador.

O eleitor está atento também, Senador Paulo 
Paim, às notícias que ouve todos os dias e aos de-
sencontros entre o que o Governo anuncia e o que 
realmente acontece.

Não resta dúvida de que essa queda do PIB é uma 
ducha de água fria naquilo que o atual Presidente vem 
pregando. O crescimento nacional como o pior de toda 
a América Latina é preocupante para um País que se 
propõe a ter condições – e que tem – de assumir uma 
Liderança continental e que, de repente, se vê a rebo-
que de Países vizinhos bem menores do que ele.

Outro fato que tenho certeza de que toca fundo 
na sua alma, pela sua biografia e pela sua história, é 
o que vem ocorrendo no ABC paulista, com relação à 
Volkswagen. Mais uma vez, o Governo resolve fechar 
a porta depois do fato consumado.

O empréstimo anunciado e que será cortado o 
será apenas em parte. O processo todo já teve início 
e parcelas desses recursos já foram liberadas, segun-
do a imprensa.

Falta negociação. Falta diálogo entre os Ministros 
do Governo e o setor empresarial. Não se pode abrir o 
cofre de uma entidade cujo objetivo maior é o fomento 
de emprego, no caso o BNDES, sem as contrapartidas 
e sem as garantias, Sr. Presidente. Qualquer empre-
sa genuinamente nacional que queira desenvolver-se, 
ampliar negócios no Brasil passa por um processo 
de raio-X por parte do BNDES. A Volkswagen, não! É 
multinacional, tem prestígio, renome.

Dão-se facilidades sem que haja preocupação 
com o trabalhador. Esse fato é muito grave, porque fatos 
dessa natureza não acontecem de maneira isolada.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Heráclito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL– PI) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Se V. Exª me permitir, quero dizer que também tenho 
estado preocupado. Li agora pela manhã no jornal sobre 
um fato que me preocupa muito: 21 mil trabalhadores da 
Volks vão entrar em férias. Isso aponta para um quadro 
muito delicado. Manifesto aqui a minha solidariedade. Os 
trabalhadores estão paralisados lá. Quebrei o protocolo, 
mas é porque acho este assunto muito importante.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V. Exª 
tem razão. O Brasil dispensa a lei. Viva a oportunida-
de! E esta oportunidade V. Exª não poderia perder. E, 
no momento em que estamos na solidão deste Ple-
nário, cumprindo o nosso dever, V. Exª não poderia 
faltar com apoio a uma classe que lhe tem sido fiel ao 
longo da vida.

V. Exª tem razão. Quanto às paralisações, as 
ameaças começam no Paraná e em outras unidades 
do próprio Estado de São Paulo. Mas isso é um rastilho 
de pólvora, porque esses reajustes que as multinacio-
nais resolvem fazer atendem aos interesses da matriz 
e muito pouco aos interesses nacionais.

Não há nenhuma preocupação com o lucro que 
obtiveram ao longo de décadas no País. Pelas circuns-
tâncias vividas pelo País relativas ao valor da moeda, 
a nossa moeda é a mais lucrativa do mundo. Mas nada 
disso é colocado.

É a frieza de uma administração impessoal que 
toma uma decisão como essa, deixando desapontados 
todos os brasileiros que acham que este Governo, pela 
sua origem, pela sua história, é o protetor e o defen-
sor natural do trabalhador brasileiro. Então, ninguém 
se conforma com o que está ocorrendo.

Fiz um alerta, Senador Paim – V. Exª não estava 
em plenário –, na semana passada, a respeito dessa 
questão da Volkswagen ao primeiro sinal de que have-
ria movimentações nesse sentido. Fiz um pronuncia-
mento a respeito. A Liderança do Governo minimizou 
a questão, mas hoje se está vendo que o fato é muito 
grave, como são muito graves os sinais de endureci-
mento por parte da Bolívia com relação a investidores 
brasileiros instalados naquele País.

O jornal hoje aponta a atitude do Sr. Evo Morales 
em expulsar mais duas empresas brasileiras que estão 
instaladas em território boliviano. A passividade com que 
esses fatos ocorrem e a omissão por parte do Governo 
brasileiro são inaceitáveis. Não podemos, de maneira 
nenhuma, concordar com fatos dessa natureza.

Sr. Presidente, peço permissão a V. Exª para que 
sejam transcritas nos Anais da Casa, na íntegra, per-
guntas que jornalistas de O Globo prepararam para 
fazer ao Presidente da República e candidato à reelei-
ção, em um debate programado, em um debate que é 
uma praxe. E acho que o homem público tem o dever 
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e a obrigação de prestar contas para com a socieda-
de. Mas muitas vezes não aceita o debate na televisão 
com os outros candidatos, alegando a exposição a que 
se submete ao se confrontar com candidatos que não 
estão sequer com um traço em pesquisas de opinião 
pública. Mas aqui, não. Aqui é diferente: trata-se de um 
debate que reúne jornalistas do mais alto nível. Peço 
permissão a V. Exª para que sejam registradas na ínte-
gra, mas farei referência a algumas dessas perguntas 
cujas respostas evidentemente o povo brasileiro tem 
curiosidade de saber.

A pergunta de Ancelmo Gois, que é quem abriria 
o debate, é a seguinte:

ANCELMO GOIS: “Em setembro de 2002, o se-
nhor, como candidato, deu entrevista a colunistas do 
GLOBO. [Essa a qual ele se negou a comparecer é 
apenas uma repetição da de 2002 a que ele se refere.] 
Na época, fiz uma pergunta sobre a escalada da violên-
cia. O senhor criticou FH, que, em oito anos, só tinha se 
reunido duas vezes com os governadores para tratar da 
dívida dos Estados, e nunca para discutir temas como a 
violência. O senhor defendeu ainda a idéia de o Governo 
Federal coordenar o combate nacional ao narcotráfico 
e ao crime organizado. O senhor não acha que faltou 
ao presidente ter ouvido o candidato Lula?”

Essa é a primeira pergunta.
Sr. Presidente Paulo Paim, uma pergunta 

de seu conterrâneo Luís Fernando Veríssimo, 
sempre oportuno:

LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO: “O se-
nhor acabou fazendo um governo mais so-
cial-democrata do que se esperava. No seu 
segundo mandato pode-se esperar um Lula 
ainda mais de centro atrás do consenso ou 
mais de esquerda?”

ELIO GASPARI: “O senhor conversou 
com Paulo Okamotto a respeito da dívida de 
R$ 29 mil que o PT que lhe cobrou? Ele diz 
que não quis ficar ‘enchendo o seu saco com 
uma coisa como essa’. Quando a dívida su-
miu, o senhor teve a curiosidade de descobrir 
como ela foi quitada?” [Todas as perguntas 
sem resposta infelizmente.]

MERVAL PEREIRA: 1. “O senhor, certa 
vez, no auge da crise do mensalão, se disse 
traído. Em seguida, por diversas vezes, esteve 
reunido, pública ou privadamente, com vários 
membros do PT envolvidos nas denúncias, 
e sempre teve palavras de incentivo a eles. 
Chegou a dizer certa vez que ninguém deveria 
abaixar a cabeça, e que os companheiros que 
erraram não podem ser desprezados. Afinal, 
o senhor foi ou não traído? E por quem?” 2. 

“Quando, recentemente, o senhor disse, em 
reunião com intelectuais em São Paulo, que 
política a gente faz com quem a gente tem, e 
não com quem a gente quer, estava concor-
dando com os artistas que, no Rio, admitiram 
que política se faz metendo a mão [naquela 
palavra que foi publicada, mas o Regimento 
não me permite reproduzir] e, mais que isso, 
admitindo que a real política o levou a fazer uso 
de esquemas como o mensalão para organi-
zar sua maioria no Congresso?” 3. “Por melhor 
que seja a situação econômica internacional, 
por melhores que sejam os números da eco-
nomia brasileira hoje, o crescimento continua 
tão medíocre quanto no governo anterior, que 
o senhor tanto critica. Proporcionalmente, seus 
resultados são até piores, pelas condições da 
economia internacional, sem crises e com o 
mundo crescendo a taxas muito maiores que 
as do Brasil. O que está dando errado?”

Quero abrir parênteses para dizer que, com rela-
ção a essa referência dos artistas de que político teria 
de meter a mão em fezes, quero deixar bem claro que 
o Presidente Lula não pode se queixar desse assunto 
sob risco de cometer crime premeditado, porque, lá 
atrás, Chico Buarque, que deveria estar nessa reunião, 
aconselhou-o a criar um ministério especificamente 
para combater esse tipo de coisa, mas a atitude do 
Presidente foi uma só: afastar-se do companheiro de 
tantos anos – Chico Buarque de Hollanda.

ZUENIR VENTURA: “Como candidato, 
o senhor promete investir em infra-estrutura, 
cortar gastos e reduzir impostos. Por que o 
senhor não fez isso como presidente?”

TEREZA CRUVINEL: ”Para formar uma 
base parlamentar, seu governo cooptou partidos 
e políticos que nunca tiveram nada a ver com o 
PT e com suas idéias. PL, PP e PTB, que vieram 
a ser conhecidos como partidos do mensalão. 
Agora, disputando a reeleição, o senhor tem o 
apoio de candidatos de mesmo perfil, como o 
senador Crivella no Rio, Newton Cardoso em Mi-
nas, e de candidatos a deputado envolvidos nos 
escândalos recentes. O senhor não acha que isso 
está criando as condições para que os mesmos 
erros e delitos políticos se repitam num eventual 
segundo mandato?” [Ele não responde.]

Os jornais de hoje trazem a adesão de mais um 
que, certamente, trará constrangimento num palanque 
a homens com a biografia de V. Exª, meu caro Presi-
dente Paulo Paim, como o ex-Presidente Fernando 
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Collor de Mello, que ontem declarou apoio irrestrito ao 
Senhor Luiz Inácio Lula da Silva.

JORGE BASTOS MORENO: “Presidente, 
se, como o senhor diz, está para nascer alguém 
que possa dar lição de ética para o senhor, já 
apareceu algum companheiro seu para dar a 
ficha técnica dos seus maiores aliados políticos 
em Minas, Pará e Rio de Janeiro?” [Acrescen-
te-se agora, por conta minha, Alagoas.]

ARTUR XEXÉO: “Na campanha de 2002, 
o senhor se orgulhava de ser o único candida-
to ‘que participou de todos os debates desde 
1989’. Estamos a um mês das eleições de 
2006 e, até agora, o senhor não participou de 
debate algum. Há alguma chance de antes do 
dia 1º de outubro o senhor voltar a se orgulhar 
daquele comportamento?”

CORA RÓNAI: “Presidente, o senhor se 
considera um bom pai?” [Falta resposta à per-
gunta da brilhante jornalista.]

CHICO CARUSO: “O senhor é a favor ou 
contra o sistema de cotas raciais para acesso 
a universidades?”

ARNALDO BLOCH: “O Lula que aparece 
hoje no horário gratuito é um ser independen-
te, sem filiação partidária, sem companheiros 
históricos, um herói solitário. Expurgar o PT 
da sua trajetória política não é faltar com a 
verdade? Não é ser injusto com aqueles que 
se mantiveram fiéis e não pactuaram com a 
corrupção, a ‘banda boa’? Não é como dar um 
soco na militância que, ao longo das décadas, 
o ajudou a sobreviver politicamente? Enfim, 
uma vez que virou as costas ao PT, gostaria 
de saber com que partido o senhor se identifica 
hoje, já que, a exemplo da última campanha, 
continua a trocar apoios com uma gama bas-
tante variada de tendências políticas.”

MÍRIAM LEITÃO: “Candidato, ainda que 
a grande dúvida sobre seu governo seja no 
campo da corrupção, o senhor muda tanto 
de explicação para os escândalos que fica-
rei em outro tema. O senhor me disse, numa 
entrevista em 2002, a seguinte frase: ‘Míriam, 
eu vou te dizer uma coisa porque eu quero 
que você me cobre depois: eu vou fazer uma 
reforma agrária sem uma ocupação e sem 
uma morte’. Atendendo ao pedido, aqui vai a 
cobrança: foram 880 ocupações e 72 mortes 
pelos dados oficiais do seu governo, que vão 
apenas até março. Como o senhor explica ter 
errado tanto?”

FERNANDO CALAZANS: “Presidente, 
quais foram a maior vitória e a maior derrota 
de seu governo?”

JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS: 
“Afinal, o que é ética para o senhor? Serve 
para o PT?”

FLÁVIA OLIVEIRA: “A carga tributária 
no Brasil vem aumentado sistematicamente 
desde os anos 90. No governo Lula, atingiu 
seu mais alto nível histórico. Segundo dados 
da própria Receita Federal, a carga tributá-
ria em 2005 alcançou 37,37% do PIB. Para o 
empresariado nacional, o peso dos impostos 
é o principal entrave ao crescimento e à com-
petitividade da economia, em razão dos cus-
tos que impõe à produção e da concorrência 
desleal dos sonegadores. O senhor concorda 
com essa afirmação? O que pretende fazer 
para diminuir a carga tributária e fazer quem 
sonega acertar as contas com o Fisco?”

JOÃO UBALDO RIBEIRO: ”Por que o 
senhor se considera o melhor candidato a 
presidente da República? Sua eleição foi vista 
como a expressão de um desejo de mudanças 
importantes, estruturais mesmo, por parte do 
eleitorado. O senhor acha que promoveu essas 
mudanças? Caso afirmativo, quais são elas? 
O senhor fez inúmeras referências às ‘elites’ 
que o repudiam e lhe fazem oposição. O senhor 
poderia especificar que elites são essas?”

ARTUR DAPIEVE: “Durante seu gover-
no, o senhor pleiteou um papel de líder não 
apenas regional, mas também mundial para o 
Brasil, articulando uma cadeira no Conselho de 
Segurança da ONU e mandando tropas para 
o Haiti, por exemplo. Apesar disso, assistiu 
passivamente a Hugo Chávez assumir este 
papel, inclusive pela intromissão na política de 
outros países. Qual será a política brasileira 
para a Venezuela caso o senhor conquiste o 
segundo mandato?”

Sr. Presidente, ficarei apenas nessas perguntas, 
que, lamentavelmente, o Presidente da República se 
nega a responder. É triste que a legislação eleitoral 
não exija que um candidato a Presidente da República 
participe de debates dessa natureza. 

O que acontece hoje, Senador Paim – e V. Exª 
sabe melhor do que eu –, é que passamos a ter, na 
maioria dos casos, uma concorrência desleal. O can-
didato algumas vezes contrata um extraordinário mar-
queteiro, gênio que exige recursos pagos aqui e lá 
fora – aliás, o Presidente Lula tem experiência nisso 
– e que protege a cabeça do candidato e expõe a sua 
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arte com composições gráficas, usando tecnologia 
moderna. Dessa forma, passamos pela decepção de 
percorrer o período eleitoral com candidatos que não 
são exatamente aquilo que a televisão mostra.

No programa eleitoral gratuito, deveria ser obri-
gatório que pelo menos 1% do horário fosse destinado 
a debates ou a entrevistas em mesas redondas, com 
jornalistas previamente escolhidos. Como no caso do 
jornal O Globo, que exerceu o seu papel, isso possi-
bilitaria que se soubesse exatamente o conteúdo do 
pensamento de um candidato à Presidência da Re-
pública. V. Exª, que disputou eleição majoritária, sabe 
muito bem o que é isso.

É lamentável que essa preocupação ainda não 
tenha ocorrido, mas tenho certeza de que, nesse aper-
feiçoamento que o Tribunal Superior Eleitoral vem bus-
cando para o processo eleitoral no Brasil, essa será uma 
questão fundamental. Se fizermos isso, Senador Paim, 
estaremos cumprindo um papel importante na nossa 
agenda política e evitando a sucessão de escândalos.

Sr. Presidente, finalizo me solidarizando com 
o discurso de desabafo feito pelo Senador Jefferson 
Péres aqui nesta Casa. Realmente S. Exª tem razão 
ao trazer toda a sua indignação contra essa anestesia 
que, de repente, toma conta de parcela da população 
brasileira, que, felizmente, é minoritária. Mas é uma 
parcela significante de pessoas que demonstram indi-
ferença com relação à corrupção instalada neste País, 
de maneira generalizada, no atual Governo.

Eu não viria aqui dizer que a corrupção é exclusiva 
do atual Governo. Não! O Brasil e países da América 
Latina, ao longo da história, convivem sempre com 
esse grave problema, mas sempre focado em pequenos 
núcleos, e, quando descoberto, é combatido. Infeliz-
mente, a disseminação promovida pelo atual Governo 
vai do Ibama à Saúde, à Caixa Econômica, ao Banco 
do Brasil, todos com denúncias graves feitas ao longo 
do atual Governo e sem nenhuma apuração. As pu-
nições, todos sabem, foram minimizadas na Câmara 
dos Deputados, culminando com a famosa dança da 
Deputada Ângela Guadagnin.

Ontem, o Presidente Lula deu dois passos histó-
ricos para que esses fatos sejam banalizados: a ade-
são do Sr. Fernando Collor à sua candidatura e a visita 
que lhe fez o José Genoino, ex-Presidente do Partido, 
ontem, no Palácio do Planalto. Esse último fato, Sena-
dor Paulo Paim, deve ter criado uma ciumeira muito 
grande entre os integrantes do PT, que estão, meses 
a fio, tentando uma entrevista com o Presidente da 
República. Segundo os próprios jornais publicaram, 
o Genoino foi conversar com o Ministro Tarso Genro, 
ocasião em que abriram uma “brechinha” para que ele 
conversasse com o Presidente da República.

Tenho apreço pessoal pelo Genoino, que conhe-
ci quando chegou à Câmara. Não vejo nele nenhum 
envolvimento direto nessas questões; acho que ele foi 
vítima; não estava preparado para o cargo que assumiu; 
deixou-se envolver pelo excesso de confiança e pela 
camaradagem geralmente existente entre pessoas que 
convivem há muito tempo. Pode ter sido traído. O caso 
dele é completamente diferente do caso do irmão. Não 
vamos misturar, nem podemos condená-lo pelos erros 
praticados pelo seu irmão, lá no Ceará.

Mas não é o momento para um Presidente da 
República absolver previamente a quem está se sub-
metendo a um teste nas urnas.

Agradeço a V. Exª pela paciência de me ouvir. Es-
tamos na reta final da campanha. A partir de agora, a 
atenção do brasileiro ficará mais aguçada. O eleitor fica-
rá mais sensível a erros, mais atento a propostas. Terá 
um senso crítico bem maior, porque está começando 
a chegar a hora mais importante para o brasileiro sem 
vez e sem voz: o momento de afirmação da sua sobe-
rania, de mostrar o que quer para o Brasil. Vai mostrar 
se quer progresso, se quer desenvolvimento, se quer 
administração com honestidade ou se quer continuar 
nessa lengalenga do não vi, não sabia, nessa lenga-
lenga em que se diz uma coisa e se pratica outra.

O aviso foi dado pela economia brasileira, pela 
queda do nosso PIB, enquanto os banqueiros nacionais 
lucraram como nunca. O lucro dos banqueiros brasileiros 
é desproporcional. Aliás, essa foi uma das bandeiras de 
luta do PT anos a fio. O PT jogava a culpa das mazelas 
nacionais, principalmente no campo social, na questão 
dos banqueiros. Seria muito bem visto se, no começo do 
Governo, o Presidente Lula propusesse o Proer da Fome, 
tirando um pouco dos banqueiros para criar fundos de 
manutenção, com dignidade, da pobreza brasileira.

Não fez isso. Pelo contrário, fortaleceu os ban-
queiros brasileiros. E o que está ocorrendo hoje? Não 
tivemos, durante estes quatro anos, capital externo 
algum entrando no País para investimento. Ninguém 
investiu em indústria no Brasil nestes últimos quatro 
anos; a não ser brasileiros. Além disso, o Brasil anun-
cia, todo dia, investimento lá fora, haja vista grandes 
empresas brasileiras em expansão.

Contudo, durante este período, tivemos a maior 
avalanche de dinheiro externo aplicado no Brasil: o fa-
moso “investimento motel”, aquele que dorme, às vezes 
amanhece, às vezes não, dependendo do tratamento. 
Entra rápido e sai rápido, ou se alonga de acordo com 
o trato que recebe.

É um absurdo, com nossa potencialidade, ver, 
por exemplo, o Rio Grande do Sul, do Senador Paim, 
padecer de crise na pecuária, na agricultura, no setor 
de calçados, no setor moveleiro. É um absurdo um Es-
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tado como o Rio Grande do Sul, que tem tradição de 

emprego, que tem tradição industrial, viver, juntamente 

com o Sul do País, talvez uma das crises mais graves 

e mais contínuas dos últimos anos.

Agradeço, portanto, a V. Exª e deixo aqui, como 

palavra final, a certeza de que o povo brasileiro sabe 

votar. Enganam-se aqueles que pensam que, com 

pão e circo, vão continuar a desconstruir a história 
do Brasil.

Muito obrigado!

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR HERÁCLITO FORTES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inc. I e 
§ 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Convido V. Exª a assumir a presidência dos 
trabalhos.

O Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Herácli-
to Fortes.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Heráclito Fortes, eu quero começar o meu pronuncia-
mento, exatamente com o tema que V. Exª trouxe à 
tribuna no primeiro momento.

Eu estou muito preocupado mesmo com a situa-
ção dos trabalhadores da Volkswagen. Além das duas 
mil demissões já anunciadas, e os trabalhadores foram 
apanhados de surpresa porque receberam por cor-
respondência o ato da demissão, hoje os jornais dão 
notícia de que a empresa decidiu que vinte e um mil 
trabalhadores entrarão em férias coletivas. O sindicato, 
por sua vez, reivindica o direito ao emprego, reivindica 
o direito ao trabalho. E a Volkswagen, reagindo a esse 
movimento paredista, diz que agora todos entrarão em 
férias, criando com essa medida – eu a conheço bem, 
pois também venho da área sindical – uma situação de 
terrorismo. Sabemos muito bem que, infelizmente, mui-
tos foram os casos, no passado, em que as empresas 
davam férias a todos os trabalhadores e depois, por 
correspondência – às vezes um telegrama -, comuni-
cavam à grande parte deles que estavam demitidos. 

Quero aqui deixar registrada toda a minha soli-
dariedade aos trabalhadores da Volkswagen não só 
do ABC paulista mas, também, aos trabalhadores des-
sa empresa em todo o País. Há quem diga que mais 
demissões poderão vir. Então, ao fazer esse alerta, 
que vai na linha do que V. Exª disse quanto à situação 
desses trabalhadores, quero que meus companheiros, 
porquanto estive inúmeras vezes lá no ABC paulista, 
recebam nossa total e irrestrita solidariedade. 

Digo mais, Senador Heráclito Fortes: seria bom 
debatermos o problema com a sociedade, como fize-
mos no caso da Varig, quando V. Exª tomou iniciativa 
no sentido de promovermos aqui audiências públicas, 
das quais participei, que, se não resolveram tudo, pelo 
menos, apontaram caminhos para ajudar a Varig a sair 
da linha imediata da falência. Mas estou preocupado 
porque a Varig também está demitindo os trabalha-
dores e não está, sequer, pagando o que eles têm de 
direito no ato da rescisão. 

E mais grave ainda é a situação dos aposentados 
e pensionistas, que pertencem naturalmente ao Aeros, 
ligado à Varig, porque já não sabem se vão receber a 

partir de janeiro a aposentadoria ou a pensão, benefício 
a que têm direito. Por isso tudo, Senador Heráclito For-
tes – trato dos dois temas –, penso se não seria, quem 
sabe, adequado marcarmos uma audiência pública 
para debater, num primeiro momento, a situação dos 
funcionários da Volkswagen e, num segundo momen-
to, a dos funcionários da Varig, especialmente a situ-
ação desesperadora dos aposentados e pensionistas. 
Farei contato hoje com o Sindicato dos Trabalhadores 
da Volkswagen, da Federação Nacional dos Metalúr-
gicos, para ver se não é o momento adequado, tendo 
em vista o terrorismo ora criado, para dialogarmos um 
pouco sobre essa situação de ameaça de um número 
maior de desempregados da montadora, que recebeu 
tantos benefícios na história deste País.

Aproveitando esta manhã, Sr. Presidente, que-
ria também agradecer ao representante da Cobap em 
Santa Catarina, da Confederação dos Aposentados e 
Pensionistas, por ter-me representado naquele Estado 
no momento em que o Instituto Ambiental Biosfera me 
concedeu – e não foi apenas a mim – um destaque na-
cional pelo nosso trabalho aqui em defesa do meio am-
biente. Agradeço à Cobap, à sua Federação Estadual, 
já que não pude me deslocar até àquele Estado para 
receber o diploma e a medalha, que acabei recebendo 
aqui, em Brasília, porque esteve lá o representante da 
Copab, ou seja, o secretário-geral da Federação dos 
Aposentados e Pensionistas daquele Estado. 

Agradeço ao Instituto Ambiental Biosfera. Sei que 
entraram na minha página. Para felicidade nossa, é 
grande o número de pessoas que a consultam e ficam 
sabendo que lá eu tenho uma proposta elaborada por 
especialistas na área, na linha de defender ainda mais 
a natureza, de defender ainda mais o nosso meio am-
biente, o que, enfim, significa defender nossas vidas.

Sr. Presidente, além desses três registros – Varig, 
Volkswagen e meio ambiente –, venho à tribuna tam-
bém para falar sobre a segurança pública. 

Confesso-lhe que fiquei feliz quando, na semana 
passada, fui convidado para uma reunião de que par-
ticiparam os representantes da Brigada Militar do meu 
Estado, como também os da Polícia Civil.

Então, hoje, Sr. Presidente, venho a esta tribuna 
falar em nome da Associação dos Oficiais da Brigada 
Militar, da Associação dos Sargentos, Subtenentes e 
Praças, da Associação Beneficente de Antonio Men-
des Filhos dos Cabos e Soldados da Brigada Militar 
do Rio Grande do Sul.

Trago à tribuna desta Casa uma série de reivin-
dicações dos integrantes da Brigada Militar do meu 
Estado e da Polícia Civil. Sempre se fala muito aqui 
em segurança, mas para se falar em segurança tam-
bém tem que se falar no fortalecimento daqueles pro-
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fissionais que dedicam suas vidas para que possamos 
chegar ao trabalho, à residência, enfim, viver com se-
gurança o dia-a-dia.

Sr. Presidente, neste momento o documento que 
passo a apresentar é direcionado aos candidatos ao 
cargo de Presidente da República, aos candidatos ao 
Congresso Nacional e ainda aos candidatos a Gover-
no do Estado, com o compromisso que devem ter com 
uma remuneração decente para os homens e mulheres 
que atuam na segurança pública não só em meu Rio 
Grande, mas em todo o País. Sinto-me honrado, Sr. 
Presidente, por ter sido escolhido para aqui, da tribuna 
do Senado, falar sobre os anseios dessa classe, que, 
sem sombra de dúvida, merece todo o nosso respeito, 
não somente pelas atividades de risco que exerce, mas 
por tudo que representa em toda a sociedade brasilei-
ra. Quero ressaltar que a pauta de reivindicações que 
se segue é de extrema importância, porque fortalece a 
democracia constituída em nossa Carta Magna.

Sr. Presidente, solicitam eles:

1. manutenção do regime especial de 
Previdência para os militares estaduais;

2. destinação de percentual para a se-
gurança pública, constitucionalmente fixado 
nos orçamentos públicos da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios;

3. criação do Ministério da Segurança 
Pública;

4. implantação do Ciclo Completo de 
Polícia, [conforme manda a PEC nº 181, de 
2003], dando competência para as Polícias 
Militares lavrarem os autos de prisão em fla-
grante, além do termo circunstanciado (Lei 
9.099, de 1995), que já é confeccionado por 
algumas Polícias Militares, bem como substituir 
o inquérito policial por instrumento mais ágil e 
menos burocrático e oneroso;

5. retirada progressiva dos militares esta-
duais da segurança dos presídios, passando a 
competência de guarda externa dos mesmos 
para os guardas penitenciários, aumentando a 
capacidade de vagas no sistema penitenciário, 
através da construção de pequenos presídios 
e desativação das grandes casas prisionais, 
para facilitar o controle e a ressocialização 
dos delinqüentes;

6. agravamento das penas dos crimes 
praticados contra os agentes de segurança 
pública, bem como as autoridades e servidores 
do Poder Judiciário e Ministério Público;

7. agravamento das penas do delito de 
corrupção e outras do mesmo gênero;

8. agilização do trâmite e promulgação 
da Lei Orgânica das Polícias Militares (PL nº 
4.363, de 2002 – Câmara dos Deputados).

Sr. Presidente, a segurança pública é um com-
promisso que todos nós devemos assumir. Por isso, 
lembro-me de outra categoria: os policiais civis, que 
aguardam a aplicação ou a regulamentação da apo-
sentadoria especial do Estado do Rio Grande do Sul.

Em outra oportunidade, Senador Heráclito Fortes, 
chamei a atenção para o fato de a maioria dos Governos 
Estaduais já ter implantado o direito à aposentadoria 
especial para os policiais civis, garantindo, assim, o 
cumprimento da regra prevista na Lei Complementar 
Federal nº 51, de 1985.

É lamentável que o Estado do Rio Grande do 
Sul ainda não tenha aplicado esse direito, visto que a 
própria Brigada Militar já o conquistou. Da mesma for-
ma a Polícia Civil Federal, Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Ferroviária Federal e Polícia Civil da maioria 
dos Estados brasileiros têm direito à aposentadoria 
especial. Entretanto, lá no Rio Grande do Sul, eu tive 
eu tive o trabalho de ligar para o Governador, falei com 
os órgãos competentes, e há uma resistência em as-
segurar à Polícia Civil, aos homens que trabalham na 
segurança pública do Estado, no âmbito da Polícia Ci-
vil, o direito à aposentadoria especial. Eu acho que é 
mais do que assegurado. A própria PEC Paralela, que 
trabalhamos tanto aqui, reforçou esse direito.

Acredito que os caminhos estão abertos para 
essa conquista e faço aqui mais um apelo ao Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, para que assuma a 
responsabilidade, conforme outros Governadores já o 
fizeram, no sentido de garantir a aposentadoria espe-
cial para aqueles que trabalham na chamada Polícia 
Civil lá do meu Estado. 

Quero também informar que, no próximo dia 18 
de setembro de 2006, por iniciativa nossa, vai aconte-
cer uma audiência pública no auditório Dante Baroni, 
na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, para 
debater esse assunto. Essa audiência é de extrema im-
portância, vão estar presentes todos aqueles que tra-
balham na segurança público do Estado. Tentarei levar 
também, daqui de Brasília para a audiência, homens 
e mulheres especialistas na área, e eles demonstra-
rão que é possível, sim, com base na PEC Paralela e 
na forma como foi feito em outros Estados, assegurar 
aposentadoria especial aos homens da segurança pú-
blica do meu Estado.

Quero, mais uma vez, dizer que fiquei muito 
feliz, muito contente, por ter recebido em meu Gabi-
nete, em Canoas, mais de cinqüenta líderes de toda 
a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que passaram 
a mim a responsabilidade de trabalhar para que tan-
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to o Governo Estadual como o Governo Federal se 
somem em um novo modelo de segurança pública, 
garantindo a valorização desses profissionais. Por-
que, repito, segurança pública não é só construir 
presídios, não é só dizer que tomaremos essa ou 
aquela medida mais dura em relação àqueles que 
cometem qualquer agressão contra o patrimônio 
público, contra o povo brasileiro – a violência está 
aí, nas ruas –, é também fortalecer os profissionais. 
Assumir esse compromisso com eles e quero, aqui 
da tribuna, dizer que segurança pública é também 
valorizar aqueles que nela atuam, sejam ligados à 
Policia Militar, à Polícia Civil, aqueles que atuam na 
segurança dos presídios; enfim, aqueles que efeti-
vamente se dedicam a essa causa. 

Quero também dizer que, por duas oportuni-
dades, fui homenageado por essas corporações 
– tenho uma relação excelente com todos – e, ao 
mesmo tempo, eu, que venho da área sindical, já fiz 
críticas também, mas faço críticas ao ato. Sempre 
digo, Senador Heráclito Fortes, que a minha forma 
de atuar nunca é contra alguém, mas a favor da 
causa. E, a favor da causa da paz, da solidarieda-
de, da igualdade, da liberdade e da justiça, venho 
à tribuna. Se eu entender que foi cometido um ato 
violento contra um inocente por alguém que atua 
na segurança, venho e denuncio, mas também ve-
nho à tribuna para defender os policiais militares e 
também aqueles que atuam na Polícia Civil, quando 
vejo que eles são injustiçados. Direitos humanos é 
para todos, também é para os homens da seguran-
ça pública, também é para a Polícia Militar, também 
é para aqueles que atuam na Polícia Civil. Por isso, 
com muita tranqüilidade, eu, que atuo muito no meu 
Rio Grande em eventos de porta de fábrica, participo 
dando a minha solidariedade em momentos paredis-
tas, estabeleço, muitas vezes, o diálogo para evitar 
o confronto entre as partes.

Por inúmeras vezes, o sindicato de todas as cen-
trais sindicais, de todas as federações – como o projeto 
que entrei aqui, ontem, regulamentando a questão da 
contribuição assistencial –, prestaram-me homenagens, 
que as reconheço com muito carinho. Mas também, ao 
receber homenagem da Polícia Civil e da Polícia Militar 
do meu Estado, venho à tribuna e agradeço. 

Aqui defenderei sempre a linha da justiça, a linha 
– repito – da igualdade. E é nessa linha, Sr. Presidente, 
que eu quero desculpar-me com o Ministério Público 
da Bahia, porque pediram-me muito, durante esses 
últimos quinze dias, que eu estivesse lá, no próximo 
dia 5 ou 6, para explicar a importância do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência. Não poderei estar lá. Enten-
do que, já que houve, devido ao processo eleitoral, 

um recesso branco de praticamente trinta dias, não 
há desculpa nenhuma, por mais importante que seja, 
para que Deputados e Senadores não estejam aqui 
na próxima segunda, terça e quarta-feira, já que é 
feriado na quinta-feira. Por isso estou aqui na tribu-
na justificando. Teria o maior orgulho de comparecer, 
porque sei do apoio ao Estatuto da Pessoa com Defi-
ciência, que é de minha autoria, e que agora está em 
consonância com a última decisão tomada em Nova 
Iorque, que assegura uma norma internacional em 
favor da pessoa com deficiência. Sei que delegados 
brasileiros que estavam em Nova Iorque estarão na 
Bahia. Não irei, mas vou pedir ao meu chefe de ga-
binete, no Rio Grande do Sul, que é deficiente visual 
é especialista nessa área, que vá a Bahia me repre-
sentar. E lá ele falará da importância do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência.

Quero aqui mais uma vez mandar um abraço ca-
rinhoso e respeitoso ao Ministério Público da Bahia, 
Bahia tão querida onde recebi a maior solidariedade e 
o maior carinho em relação ao Estatuto da Igualdade 
Racial, de que sou autor e de que é relator o Senador 
Rodolpho Tourinho, que, aliás, fez um belo trabalho. Lá 
participei de debate com todos os segmentos. 

Sei que me convidam para voltar lá e fazer esse 
debate. Com certeza, vamos elaborando uma propos-
ta equilibrada e respeitosa, que vai fazer com que, na 
conclusão final, brancos e negros caminhem juntos, 
de mãos dadas, construindo a sociedade com que 
todos sonhamos.

O Estatuto é pela inclusão. Somente isso! Ele 
combate as discriminações. De forma equivocada, 
alguns que não leram o Estatuto dizem que nele há 
um artigo em que criamos obstáculos para que to-
das as etnias cheguem à universidade. Eles estão 
tão errados! O Estatuto não trata da questão da uni-
versidade. Eu trato da questão da universidade em 
um outro projeto, já aprovado por unanimidade aqui 
no Senado Federal, onde digo que 50% das vagas 
nas universidades públicas têm de ser para alunos 
de escola pública. 

Fazem uma crítica ao Estatuto, mas não o leram. 
Se o tivessem lido, teriam visto que não tratamos dessa 
questão no Estatuto, mas, sim, num outro projeto que 
depois foi encaminhado via PL nº 73, em que houve 
uma parceria entre Situação e Oposição. No PL nº 73, 
sim, dá-se o corte social e racial, no princípio maior de 
que os alunos de escola pública devem ter uma cota 
maior na universidade. O corte racial e social está no PL 
nº 73, junto com o projeto que aprovei aqui, por unani-
midade, destinando 50% das vagas nas universidades 
públicas para alunos oriundos da escola pública. 
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Queria que aqueles que fazem crítica ao estatu-
to pelo menos o lessem. Como não leram, fazem uma 
crítica impulsionada por setores da economia que en-
tendem que poderão ser prejudicados com a inclusão 
daqueles que são tão discriminados em nosso país. 

Repito que não há dúvida quanto à nossa posi-
ção: sou a favor da cota racial e social. Uma não se 
contrapõe a outra. Esse somatório é que vai permitir, 
efetivamente, que os mais pobres também tenham 
acesso à universidade. Tem muita gente que não quer 
que pobre chegue à universidade.

Sr. Presidente, concluindo, falo com muito or-
gulho que tenho um projeto chamado Cantando as 
Diferenças, no Rio Grande do Sul. É um projeto que 
se espalha por todas as Prefeituras, independente 
de Partido. É um projeto suprapartidário. O que faço 
no Cantando as Diferenças? Trabalho com a inclu-
são de todos: crianças, velhos, mulheres, negros, 
índios, brancos, pobres. O projeto é Cantando as 
Diferenças. 

Prefeituras do PFL, do PL, do PTB, do PDT, 
inúmeras do PT, enfim, de todos os Partidos, estão 
aderindo à idéia do Cantando as Diferenças, para 
que possamos, juntos, fazer aquilo que entendemos 
adequado, respeitando as diferenças partidárias, para 
que, efetivamente, os que são discriminados – e aí 
vou usar um termo que se usa muito –, aqueles que 
não têm palco, passem a tê-lo; aqueles que não têm 
direito a falar possam, efetivamente, fazer com que 
sua voz seja ouvida.

E onde estão abrindo esses espaços? No Can-
tando a Diferença. Chego a dizer que verbas do Or-
çamento da União só deveriam ser destinadas aos 
Estados – e, conseqüentemente, aos Municípios – que 
demonstrassem esse compromisso com a inclusão, 
que tivessem projetos – e não precisam ser exata-
mente esse que defendemos tanto, que é o Cantan-
do a Diferença – que dêem o corte da diferença, que 
olhem para as crianças. Isso é um princípio para mim. 
Mas têm que provar o que estão fazendo: que estão 
tirando meninos e meninas de rua; que estão avan-
çando no ensino técnico-profissionalizante, para que 
o nosso jovem tenha uma profissão para se preparar 
para o amanhã; que combatam a violência contras as 
mulheres e demonstrem que estão fazendo isso; que 
olhem com carinho para a segurança pública; que 
atentem para que Municípios tenham compromisso 
para que não haja nenhuma discriminação, para que 
ninguém seja afastado, para que ninguém seja pre-
judicado, para que ninguém seja humilhado – como 
infelizmente acontece – pela cor da pele; que tenham 
compromisso com as pessoas portadoras de deficiên-

cia, com os deficientes do nosso País, que são 24,5 
milhões de pessoas.

Qual é o compromisso que aquela prefeitura 
tem com essa realidade? Qual é o compromisso 
que aquela prefeitura tem com o meio ambiente? 
O que está fazendo em defesa do meio ambiente? 
Qual é o compromisso que aquela prefeitura tem no 
combate a qualquer tipo de discriminação, inclusive 
quanto à orientação sexual? Qual é a linha? Qual é 
a conduta?

Sempre digo que este País só mudará quando 
o homem e a mulher se transformarem por dentro. 
Enquanto isso não acontecer, este País não muda. 
Ficaremos sempre em uma disputa fratricida que não 
constrói um mundo melhor para todos. É por isso, Se-
nador, que tenho feito a minha parte na campanha 
do Estado. Tenho conversado muito com o povo do 
Rio Grande e, nos Estados por que tenho passado, 
com o povo brasileiro. E fiz questão de também vir 
ao Congresso Nacional deixar clara a minha posição 
favorável a um debate mais intenso nessa caminha-
da rumo à escolha daquele que governará o País por 
quatro anos. 

Creio que o debate sobre segurança pública deve-
ria ser muito mais aprofundado, assim como o próprio 
tema educação não pode ficar restrito a uma palavra. 
Há também a dívida do Estados, o pacto federativo, a 
reforma tributária e a reforma política.

Senador Heráclito Fortes, V. Exª me conhece des-
de o tempo em que eu era Deputado Federal e sabe 
da reforma trabalhista e que eu não tenho problema 
nenhum em enfrentar também esse debate, em altís-
simo nível, para construir aquilo que seja efetivamen-
te melhor para todo o nosso povo, para toda nossa 
gente. Não creio que esse debate deva seguir a linha 
de olhar números, mas de olhar o ser humano. Deve 
seguir a linha das políticas humanitárias, para o que 
for melhor para o povo brasileiro e não somente para 
um setor. Faremos também. E, se vamos fazê-lo, por 
que não explicitar o que queremos, de fato, de moder-
nização na questão dos direitos dos trabalhadores e 
não, conforme a linha que alguns defendem, de retirar 
direitos? Não. Claro que todos nós diremos: “Pare aí! 
Alto lá! Retirar direitos, não!” Mas vamos discutir em 
que podemos avançar para melhorar a qualidade de 
vida do conjunto do povo brasileiro, do qual 90% são 
trabalhadores. Para mim, o próprio empregador tem 
de trabalhar e, conseqüentemente, a lógica do debate 
tem de ser muito ampla.

Por que não discutirmos a reforma da previdência, 
de forma tranqüila e transparente, para verificarmos 
se a Previdência brasileira é superavitária ou não? 
Sempre disse que é superavitária ao longo destes 20 
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anos no Congresso Nacional. Aqueles que dizem que a 
Previdência é deficitária nunca conseguem nos provar. 
Pedimos auditoria, mas não há como fazê-la.

Por que não se diz que, das contribuições da 
Seguridade Social – Cofins, faturamento, PIS, PASEP, 
CPMF, os chamados jogos de azar, contribuições de 
empregado ou empregador –, saindo da folha e indo 
para o faturamento, há um percentual para a Previdên-
cia? Façamos o cálculo atuarial e vamos ver, efetiva-
mente, qual é a contribuição que o trabalhador tem de 
dar para assegurar seus direitos. É só isso. Mas, não, 
parece que é um fantasma. E, claro, sabemos que, por 
trás disso, há um grande jogo daqueles que querem, 
efetivamente, fortalecer a tal da Previdência privada. 
E aí estão os banqueiros – só que ninguém diz; é um 
tabu. Mas sabemos que, por trás da Previdência pri-
vada, estão os banqueiros e, conseqüentemente, não 
há interesse que se façam cálculos atuariais, audito-
rias, que se chame o Tribunal de Contas e que se de-
termine exatamente como poderia ser a Previdência 
pública no Brasil.

A Previdência pública no Brasil poderia ser exem-
plo para o mundo.

Vou concluir, Senador Heráclito Fortes, mas, 
num outro dia, vou aprofundar-me no debate sobre o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Estou muito 
preocupado com a forma como estão destinando os 
recursos desse Fundo. Olha que esse filme eu vi no 
passado! Tudo que a Previdência arrecadava, resol-
veram que tinha que ser usado na infra-estrutura. E 
usaram. Só estou dando aqui um recado. Construí-
ram Brasília, a ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, 
Volta Redonda, o que quiseram. A dívida que o Es-
tado brasileiro tem hoje com os aposentados e pen-
sionistas ultrapassa R$3 trilhões. E se eu falar nisso, 
todo mundo vai dizer: não, isso não tem mais como 
ser devolvido.

O Fundo de Garantia, pelo que vejo, pelas pri-
meiras pinceladas, está indo no mesmo sentido: vão 
começar a usar o dinheiro do Fundo de Garantia para 
a chamada infra-estrutura e outras obras, como tam-
bém letra do Tesouro. Quando o Fundo de Garantia 
desaparecer, quero que se lembrem desta manhã de 
sexta-feira.

O Fundo de Garantia, quando foi criado, levou 
ao fim a estabilidade no emprego aos 10 anos. E ele 
veio com qual objetivo? O nome já diz: é um fundo 
a que o trabalhador teria direito no ato da demissão 
para se manter por um período ou até mesmo fazer 
um investimento. Enquanto o dinheiro ficasse lá, a 
juro subsidiado pago pelo trabalhador, seria para 
construção de casas e saneamento básico para o 

trabalhador de baixa renda, administrado pela Caixa 
Econômica Federal.

Agora, o Fundo de Garantia está disparando para 
todos os lados. No futuro, daqui a alguns anos, alguém 
vai lembrar desta situação. Preocupo-me, porque são 
Fundos que se destinam a fortalecer o amanhã do 
trabalhador. E estou tratando aqui, naturalmente, da 
Previdência, do Fundo de Garantia; poderia aqui falar 
também do seguro desemprego, que o BNDES, em 
grande parte, administra. Mas estou começando a ficar 
um pouco preocupado com essa situação.

Ainda quero, um dia desses – gosto de audiên-
cias públicas, Senador Heráclito Fortes – realizar uma 
audiência pública para discutir a questão do Fundo 
de Garantia, porque, no futuro, as gerações vão nos 
cobrar.

Era isso o que eu tinha a dizer.
Agradeço a V. Exª pela tolerância.
Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (PT – RS. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Se-
nadores, venho a esta tribuna falar em nome da As-
sociação dos Oficiais da Brigada Militar, Associação 
dos Sargentos, Sub-Tenentes e Tenentes da Brigada 
Militar e Associação Beneficente Antônio Mendes Fi-
lho, dos Cabos e Soldados da Brigada Militar do Rio 
Grande do Sul.

Trago reivindicações dos Militares da Brigada 
Militar do Rio Grande do Sul e da Polícia Civil, dire-
cionadas aos candidatos aos cargos de Presidente da 
República e Congresso Nacional, sem esquecer do 
compromisso dos candidatos ao Governo do Estado 
com uma remuneração decente para os homens e 
mulheres que atuam na Segurança Pública.

Sinto-me muito honrado por ser escolhido para 
explanar os anseios dessa classe que, sem dúvida, 
merece todo o nosso respeito, não somente pelas ati-
vidades de risco que exercem, mas também por tudo 
o que representam em toda sociedade brasileira.

Vale ressaltar que a pauta de reivindicações 
que segue abaixo é de extrema importância para a 
concretização da democracia constituída em nossa 
Carta Magna.

Pauta de Reivindicações:

1. manutenção do Regime Especial de 
Previdência para os Militares Estaduais;

2. destinação de percentual para a Se-
gurança Pública, constitucionalmente fixado 
nos orçamentos públicos da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios;
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3. criação do Ministério da Segurança 
Pública;

4. implantação do Ciclo Completo de Po-
lícia (PEC nº 181/2003), dando competência 
para as Polícias Militares lavrarem os autos de 
prisão em flagrante, além do Termo Circuns-
tanciado (Lei nº 9.099/95), que já é confeccio-
nado por algumas Polícias Militares bem como 
substituir o Inquérito Policial, por instrumento 
mais ágil e menos burocrático e oneroso;

5. retirada progressiva dos militares esta-
duais da segurança dos presídios, passando a 
competência de guarda externa dos mesmos 
para guardas penitenciários, aumentando a 
capacidade de vagas no sistema penitenciário, 
por meio da construção de pequenos presídios 
e desativação das grandes casas prisionais, 
para facilitar o controle e a ressocialização 
dos delinqüentes;

6. agravamento das penas dos crimes 
praticados contra os agentes da segurança 
pública, bem como as autoridades e servidores 
do Poder Judiciário e Ministério Público;

7. agravamento das penas do delito de 
corrupção e outros do mesmo gênero;

8. agilização do trâmite e promulgação 
da Lei Orgânica das Polícias Militares (PL nº 
4.363/2002 – Câmara dos Deputados).

Sr. Presidente, a segurança pública é um com-
promisso que todos devemos assumir. Por isso lembro 
de outra categoria, os policiais civis, que aguardam a 
aplicação ou a regulamentação da aposentadoria es-
pecial no Estado do Rio Grande do Sul.

Em outra oportunidade, chamei atenção para o 
fato de a maioria dos Governos Estaduais já ter implan-
tado a aposentadoria especial para os policiais civis, 
garantindo, assim, o cumprimento da regra prevista na 
Lei Complementar Federal nº 51/85.

É lamentável que o Estado do Rio Grande do Sul 
ainda não tenha aplicado esse direito, visto que a pró-
pria Brigada Militar já o conquistou. Da mesma forma a 
Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia 
Ferroviária Federal e os Policiais Civis da maioria dos 
Estados brasileiros.

Acredito que os caminhos ainda estão abertos 
para essa conquista e faço aqui um apelo ao Governo 
do Rio Grande para que encampe essa luta.

No próximo dia 18 de setembro de 2006, ocor-
rerá audiência pública, no Auditório Dante Barone, na 
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, para 
debater o assunto. Essa audiência é de extrema im-
portância para encontrarmos uma solução coerente 
para a situação dos policiais civis do Estado.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 

– Agradeço a V. Exª. Penso que essa questão do Fundo 
de Garantia tem de ser realmente considerada, assim 
como a situação dos Fundos de Pensão no Brasil, Se-
nador Paim. Esse é outro ponto que V. Exª deve olhar 
com muito cuidado, porque essa questão compromete 
a tranqüilidade de um volume muito grande de apo-
sentados no Brasil. Recentemente, viu-se a Petrobras 
obrigada a interferir no seu Fundo. Com o Banco Cen-
tral, a mesma coisa. Portanto, é preciso que haja um 
rigor muito grande por parte do órgão fiscalizador para 
questões dessa natureza.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Heráclito, se V. Exª me permitir, ainda hoje recebi um 
grupo de funcionários da Caixa Econômica Federal, com 
documentos do Sindicato dos Bancários, demonstrando 
as suas preocupações com a chamada aposentadoria 
complementar e as mudanças unilaterais que estão 
sendo feitas em relação ao benefício original daquele 
que optou por ela. E, por isso, comprometi-me com 
eles – eles me trarão novos documentos na semana 
que vem – a realizar um bom debate sobre a situação 
da chamada aposentadoria complementar. Veja bem, 
já não estou nem mais falando do regime geral da Pre-
vidência. Estou no segundo capítulo: a aposentadoria 
complementar. Isso vai levar a um bom debate.

Algumas mudanças feitas do dia para a noite, 
desconhecendo o acertado no momento em que foi 
celebrado o contrato, e, de forma unilateral, começam 
a adotar critérios diferentes, o que preocupa, preocupa 
a todos. É por isso que vamos realizar um bom debate 
também sobre – e quero já alertar todos – a aposen-
tadoria complementar. Vamos reativar a frente parla-
mentar – de que V. Exª, inclusive, fez parte na Câmara 
dos Deputados – em defesa da Previdência pública e, 
naturalmente, das conseqüências que poderão vir se 
tomarmos medidas inadequadas com relação à apo-
sentadoria complementar. O princípio é positivo, mas 
tem que ficar muito claro qual é o limite da Previdên-
cia pública em um sentido universal. Todos têm de ter 
direitos iguais. Como é que entrará a aposentadoria 
complementar igualmente, com cálculos atuariais, de-
vidamente feitos por especialistas nas áreas?

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 

– Se V. Exª me permitir, quero dizer que tem muita ra-
zão. Muitas vezes, o grande investimento que é feito por 
um Fundo desses geralmente não é o melhor para o 
aposentado, para perspectiva de futuro, pela liquidez e 
pela própria incerteza do mercado. Creio que os Fundos 
que optam por uma administração mais conservadora, 
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mesmo com uma lucratividade menor, aparentemente 
protege muito mais os seus contribuintes.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Se V. Exª 
me permitir, só para concluir, houve um parecer de 
uma juíza do Rio de Janeiro em que ela, com muita 
propriedade, dizia exatamente isto, que, às vezes, as 
pessoas se iludem, porque prometem que terão uma 
aposentadoria milionária, os Fundos investem de for-
ma irresponsável o que foi arrecadado e, depois, dizem 
que deu errado e que, conseqüentemente, acabou o 
direito à aposentadoria complementar. É um investi-
mento de risco.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– V. Exª tem razão, Senador. Recentemente, tivemos 
a questão do Banco Santos, em que vários Fundos 
investiram e tiveram prejuízos. O dirigente teve, inclu-
sive, prisão decretada e ficou preso por vários dias. 
Mas o problema todo aí é o futuro do aposentado, que 
não contribuiu para que o seu dinheiro fosse jogado 
pelo ralo.

Louvo muito V. Exª pela atitude e pela coragem. 
Creio que, logo que acabe este período de conturbação 
natural, que é o eleitoral, devemos tratar desse assun-
to, que é emergencial. A questão da Vale mesmo tem 
conseqüência e fulcro exatamente na administração 
do seu Fundo.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O Aeros 
está praticamente falido. São milhares e milhares de 
homens e mulheres que pagaram durante toda uma 
vida e agora vão ver o benefício a que teriam direito 
simplesmente desaparecer.

Por isso que é preciso que façamos um estudo 
detalhado, tentando salvar o benefício desses homens 
e dessas mulheres, apontando para o futuro.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– Agradeço a V. Exª e solicito que assuma a Presi-
dência.

Quero saudar antes, Senador Paulo Paim, essas 
crianças e jovens que estão aqui no plenário, neste dia 
em que fazemos um esforço muito grande para que o 
Senado funcione. Evidentemente, hoje é sexta-feira, e 
a maioria dos Srs. Parlamentares estão em campanha 
nos seus Estados. Mas, pelo menos, a porta da Casa, 
como sempre, está aberta ao diálogo, e é motivo de 
muita alegria poder recebê-los aqui.

O Sr. Heráclito Fortes, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes 
pela ordem.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de pedir a V. Exª a transcrição, nos Anais 
da Casa, de matéria publicada no Valor Econômico 
– jornal sério, equilibrado, sempre atento à sua área 
–, datada do dia 29 de agosto, à pág. 3. Trata-se da 
publicação de uma matéria internacional, de autoria 
de John Plender e Avinash Persaud, do Financial Ti-
mes, de Londres.

A matéria “Citi enfrenta dificuldades para disse-
minar cultura ética” mostra dificuldades do Citibank, 
no mundo inteiro, por ações antiéticas praticadas, 
causando prejuízos e trazendo conflitos em países 
em que atua.

Recentemente, mostrei da tribuna uma publicação 
feita na Argentina sob o título “Citibank versus Argen-
tina”. Há situação semelhante no México, na Ásia, na 
Itália e no Brasil: o envolvimento do Citibank em um 
rumoroso caso, em que, infelizmente, uma facção do 
Partido de V. Exª tomou a defesa, como sempre, dos 
banqueiros e deu uma proteção de dimensão inaceitável 
a essa poderosa entidade financeira internacional.

A Comissão de Constituição e Justiça já convocou, 
por duas vezes, o diretor da empresa no Brasil, e ele vem 
se negando sistematicamente a prestar esclarecimentos. 
O Citi pode até estar certo nessa questão, mas não se 
pode furtar a prestar esclarecimentos. A convocação feita 
pela Comissão de Constituição e Justiça é exatamente 
para complementar uma vinda do diretor do Banco, que 
aqui esteve em uma CPI e nada esclareceu. Ele deu 
declarações contraditórias àquela Comissão – da qual 
nem membro sou –, que achou por bem fazer a convo-
cação do Diretor-Presidente do Citi na América do Sul. 
Mas ele vem se negando sistematicamente.

Esse artigo vem mostrar a alguns afoitos com-
panheiros que o alerta que fiz foi todo ele baseado em 
fundamentação, e não por algum interesse em defender 
ou acusar quem quer que seja. Temos obrigação nesta 
Casa de procurar a verdade, e esse caso é grave. É pre-
ciso que, pela primeira vez ou pelo menos desta vez, o 
Governo, alertado para os fatos, tome as providências e 
procure esclarecer operações praticadas pelo Citigroup 
que trazem prejuízos para os três maiores fundos de 
pensão do País. É oportuno trazer este requerimento 
no momento em que V. Exª alerta para a situação em 
que se encontram não os fundos de pensão, mas todo 
o sistema de previdência complementar do País.

Agradeço a V. Exª.

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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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– V. Exª será atendido na forma regimental.

Antes de declarar encerrada a sessão, quero di-
zer que vou registrar, nos Anais da Casa, documento 
que foi a mim entregue representando os 24 milhões 
de aposentados e pensionistas do País e que vou di-
rigir também a todos os candidatos a Presidente da 
República.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão delibe-
rativa ordinária, a realizar-se segunda-feira, dia 4 de 
setembro de 2006, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 49, DE 2006 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 896, de 2006 – art. 336, II)

Continuação da discussão, em turno úni-
co, do Projeto de Resolução nº 49, de 2006 

(apresentado pela Comissão de Assuntos Eco-
nômicos como conclusão do Parecer nº 1.005, 
de 2006, Relator: Senador Romeu Tuma), que 
autoriza a Petrobras Transporte S.A. (Trans-
petro) a elevar, temporariamente, o seu limi-
te de endividamento, em até cinco bilhões e 
seiscentos milhões de reais, para contratar 
operação de crédito com recursos do Fundo 
da Marinha Mercante (FMM), através de seus 
agentes financeiros.

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 363, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 353, 

parágrafo único, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 363, de 2006 (apresen-
tado pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer nº 1.003, de 
2006, Relatora: Senadora Ideli Salvatti), que 
aprova a Programação Monetária para o ter-
ceiro trimestre de 2006.
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3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2005 

(Dependendo de votação do Requerimento  
nº 897, de 2006, de urgência)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 8, de 2005 (nº 6.999/2002, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a cria-
ção de funções comissionadas no Quadro de 
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.024, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador José Jorge. 

4 
SUBSTITUTIVO À 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 64, DE 1999 

(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, do Substituti-
vo à Proposta de Emenda à Constituição nº 64, 
de 1999, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor Eduardo Suplicy, que acrescenta parágrafo 
ao art. 57 e dá nova redação ao inciso XI do art. 
84 da Constituição Federal (comparecimento do 
Presidente da República ao Congresso Nacional 
na abertura da sessão legislativa).

Parecer sob nº 1.941, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aloizio Mercadante, ofere-
cendo a redação para o segundo turno.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 30, DE 2002 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 30, de 2002, tendo 
como primeiro signatário o Senador Paulo Sou-
to, que acrescenta os §§ 12 e 13 ao art. 14 da 
Constituição Federal (dispõe sobre a elegibilidade 
dos substitutos das Chefias do Poder Executivo 
nos seis meses anteriores às eleições).

Parecer favorável, sob nº 429, de 2003, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 29, DE 2003 
(Votação nominal, caso não haja emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 29, de 2003, tendo como pri-
meira signatária a Senadora Lúcia Vânia, que 
dá nova redação ao art. 193 da Constituição 
Federal (trata da ordem social).

Parecer favorável, sob nº 156, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 57, DE 2005 
(Votação nominal, caso não haja emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 57, de 2005, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Marco Maciel, que 
dá nova redação ao § 4º do art. 66 da Consti-
tuição, para permitir que os vetos sejam apre-
ciados separadamente no Senado Federal e 
na Câmara dos Deputados.

Parecer favorável, sob nº 779, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Ramez Tebet.

8 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141, DE 1999

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 
141, de 1999, que acrescenta o inciso XI ao 
art. 649 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
– Código de Processo Civil (CPC), dispondo 
sobre a impenhorabilidade das máquinas, equi-
pamentos e implementos agrícolas.

Parecer sob nº 930, de 2006, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Alberto 
Souza, oferecendo a redação do vencido.

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 31, de 2004 (nº 5.211/2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 4.504, 
de 30 de novembro de 1964, dispondo sobre 
parcelamentos de imóveis rurais, destinados 
à agricultura familiar, promovidos pelo Poder 
Público.

Parecer sob nº 995, de 2005, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Osmar Dias, favorável, com a Emenda 
nº 1-CRA, de redação, que apresenta. 
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10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 65, de 2005 (nº 841/99, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a deno-
minação de medicamentos a ser utilizada em 
prescrições de médicos e odontólogos.

Parecer sob nº 158, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mão Santa, favorável, com a Emenda nº 1-
CAS (Substitutivo), que oferece.

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 131, DE 1997

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 131, de 1997 (nº 573/97, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Parceria e de Cooperação em 
Matéria de Segurança Pública, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 

e o Governo da República Francesa, em Bra-
sília, em 12 de março de 1997.

Pareceres sob nºs 143, de 1998; 1.603 
e 1.604, de 2005, das Comissões

– de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, 1º pronunciamento, Relator: Senador 
Romeu Tuma, favorável, com voto contrário, 
em separado, da Senadora Benedita da Silva; 
2º pronunciamento, Relator ad hoc: Senador 
Jefferson Peres, favorável; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, por solicitação da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional), 
Relator: Senador Jefferson Peres, favorável.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 45 
minutos.)

(O.S.: 14997/2006
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ÀS 14 HORAS ACHAM-SE PRESENTES 
AS SRAS. E OS SRS. SENADORES

Ata da 146ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 4 de setembro de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, João Alberto Souza e Romeu Tuma
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 53 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

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

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

(*) Projeto de Lei nº 16, de 2006-CN, que “Altera a 
Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, que 
dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 
2004-2007”.
(Mensagem nº 95, de 2006-CN, nº 738/2006, 

na origem).

(*) Publicado em Suplemento “B” à presente edição.

O projeto lido vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos das normas constantes da Resolução 
nº 1, de 2001-CN, adotadas pela Presidência (Ofícios do 
Congresso Nacional nºs 823 e 824, de 2004), fica estabe-
lecido o seguinte calendário para tramitação do projeto:

Até 9-9 – publicação e distribuição avulsos;
até 23-9 – prazo para realização de audiências pú-
blicas;
até 10-10 – prazo para apresentação de emendas pe-
rante a comissão;
até 15-10 – prazo para publicação e distribuição dos 
avulsos das emendas;
até 5-11 – prazo para apresentação, publicação, dis-
tribuição e votação do parecer sobre o projeto de lei 
do plano plurianual pela Comissão;
até 12-11 – prazo para encaminhamento do parecer 
final à Mesa do Congresso Nacional.

Será feita comunicação à Câmara dos Depu-
tados.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O projeto que acaba de ser lido vai à Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali-
zação.

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

(*) Projeto de Lei nº 15, de 2006-CN, que “Estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exer-
cício financeiro de 2007”.

(*) Publicado em Suplemento “A” à presente edição, Volumes I a VI.

O projeto lido vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos das normas constantes da Resolução 
nº 1, de 2001-CN, adotadas pela Presidência (Ofícios 
do Congresso Nacional nºs 823 e 824, de 2004), fica 
estabelecido o seguinte calendário para tramitação 
do projeto:

até 9-9 – Prazo para publicação e distribuição dos 
avulsos;
até 23-9 – prazo para realização de audiências pú-
blicas;
até 28-9 – prazo para apresentação do parecer preli-
minar, perante a comissão;
até 1º-10 – prazo para apresentação de emendas ao 
parecer preliminar;
até 7-10 – prazo para votação do parecer preliminar 
com emendas pela comissão;
até 22-10 – prazo para apresentação de emendas pe-
rante a comissão;
até 27-10 – prazo para publicação e distribuição de 
avulsos;
até 17-11 – prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação dos pareceres setoriais pela 
subcomissão;
até 7-12 – prazo para apresentação, publicação, distri-
buição e votação na Comissão do parecer final;
até 12-12 – prazo para a sistematização do parecer 
sobre o projeto, e seu encaminhamento à Mesa do 
Congresso Nacional;
até 17-12 – prazo para a sistematização das deci-
sões do Plenário do Congresso Nacional e geração 
do Autógrafo.

Será feita comunicação à Câmara dos Depu-
tados.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O projeto que acaba de ser lido vai à Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali-
zação. 

Sobre a Mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 952, DE 2006

Senhor Presidente,
Na forma do disposto no art. 76, § lº, do Regi-

mento Interno do Senado Federal, requeremos pror-
rogação, por noventa dias, do prazo para conclusão 
dos trabalhos da Comissão Especial criada mediante 
Requerimento nº 60, de 2005-SF, “destinada plane-
jar e coordenar a execução das atividades referentes 
às comemorações pelo Ano Internacional da Mulher 

SETEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL24     



Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 27779 

Latino-Americana – 2005, instituído pelo Parlamento 
Latino-Americano”.

Sala das Sessões, 4 de  setembro de 2006. – 
Serys Slhessarenko, Presidente – Arthur Virgílio 
– Heloísa Helena – Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O requerimento que acaba de ser lido será 
apreciado após a Ordem do Dia.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 953,  DE 2006
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 

Federal e do art. 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, tendo em vista que a Resolução nº 3 do Con-
selho Nacional de Política Energética (CNPE), de 18 
de maio de 2006, excluiu a Bacia Pernambuco-Paraíba 
da 8ª rodada de licitações de blocos para exploração e 
produção de petróleo e gás natural, requeiro que sejam 
prestadas pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de Es-
tado de Minas e Energia as seguintes informações:

a) quais parâmetros técnicos determi-
naram a exclusão da Bacia Pernambuco-Pa-
raíba da 8ª rodada de licitações da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP)?

b) quais os termos constantes da ata da 
reunião do CNPE que determinou a exclusão 
da Bacia Pernambuco-Paraíba da 8ª rodada 
de licitações da ANP?

c) quais os termos constantes de atas 
prévias e posteriores à reunião do CNPE que 
estabeleceu a oferta de 284 blocos explorató-
rios situados em sete bacias sedimentares?

Justificação

Constava de informações fornecidas pela ANP, 
em fevereiro deste, que a Bacia Pernambuco-Paraíba 
seria ofertada na 8ª rodada de licitações de blocos 
exploratórios de petróleo e gás natural.

Todavia, inexplicavelmente, a Resolução nº 3, do 
CNPE, de 18 de maio de 2006, publicada no DOU de 
2 de agosto de 2006, excluiu a Bacia Pernambuco-
Paraíba da 8ª rodada de licitações.

Ora, é competência da ANP pronunciar-se tecni-
camente sobre a inclusão ou exclusão de determinada 
bacia, para posterior manifestação da CNPE.

Ocorre que não houve reunião da CNPE para 
tratar do assunto, nos termos do que observou o Se-
cretário de Estado de Energia, da Indústria Naval e do 
Petróleo do Estado do Rio de Janeiro, também mem-

bro do CNPE, em ofício (cópia anexa) endereçado ao 
Senhor Ministro de Minas e Energia.

Em síntese, transparece de extrema gravidade 
ter-se tomado uma decisão, sem reuniões prévias para 
sustentá-la. Essas eventuais reuniões é que dariam 
– ou não – sustentação técnica e política à malfadada 
exclusão da Bacia Pernambuco-Paraíba da 8ª rodada 
de licitações da ANP.

Assim, é imperativo que se esclareça em que ba-
ses se sustenta a decisão de excluir a Bacia Pernam-
buco-Paraíba, mesmo porque a demanda interna por 
petróleo e derivados é crescente. Ademais, a decisão 
afasta o imprescindível ingresso de investimentos e 
de novas tecnologias em áreas carentes de desen-
volvimento socioeconômico, como é o caso da Bacia 
Pernambuco-Paraíba.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2006. – Ro-
berto Cavalcanti, Senador.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
Mesa para decisão.

Sobre a mesa, aviso que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

– Aviso nº 23, de 2006-CN (nº 78/BCB-Presi, do 
Presidente do Banco Central), encaminhando ao Con-
gresso Nacional as Demonstrações Financeiras refe-
rentes ao 1º semestre de 2006, conforme determina o 
art. 115 da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006).

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O aviso que acaba de ser lido vai à Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali-
zação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

Ofício nº 240-L-PFL/06 

Brasília, 1º de setembro de 2006

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada 

Laura Carneiro deixa de integrar, como membro titular, 
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Atenciosamente, – Deputado Alberto Fraga, 
Vice-Líder do PFL.
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O ofício que acaba de ser lido vai à publica-
ção.

Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 250, DE 2006

Dá nova redação ao art. 5º da Lei nº 

10.973, de 2 de dezembro de 2004.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro 

de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º Ficam a União e suas entidades 
autorizadas a participar, minoritariamente, do 
capital de empresa privada de propósito espe-
cífico que vise ao desenvolvimento de proje-
tos científicos ou tecnológicos, para obtenção 
e comercialização de produtos ou processo 
inovadores.

§ 1º A União e suas entidades autoriza-
das poderão integralizar seu aporte de capi-
tal à empresa privada de propósito específico 
com recursos financeiros, direitos de uso ou 
exploração de criação ou inovação, permissão 
e compartilhamento de serviços, acordos de 
parceria para a realização de atividades con-
juntas e a subvenção econômica, previstos 
nos arts. 4º, 8º, 9º e 19.

§ 2º A propriedade intelectual sobre no-
vas criações e inovações obtidas pela empre-
sa privada de propósito específico pertencerá 
às instituições detentoras do capital social, 
na proporção da respectiva participação, as-
segurada a participação do criador na forma 
da lei. (NR)”

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

Justificação

A Lei de Inovação (Lei nº 10.973, de 2 de dezem-
bro de 2004) foi responsável pelo grande avanço do 
marco institucional do País em direção à transformação 
do conhecimento gerado pelas instituições públicas de 
ciência e tecnologia em efetiva inovação tecnológica, 
a serviço da economia e sociedade brasileiras. A per-
missão de a União e suas entidades autorizadas virem 
a participar minoritariamente do capital de empresas 
privadas de propósito específico, prevista no art. 5º da 
lei, é certamente um de seus dispositivos mais inova-
dores. Em seu efetivo emprego, muitas expectativas 
são depositadas para que a lei venha a atingir plena-

mente seus objetivos. Contudo, a redação do art. 5º 
da lei não permite que todo seu potencial venha a ser 
realizado.

A empresa privada prevista no caput do art. 5º 
somente pode ter como seu propósito específico o “de-
senvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos 
para obtenção de produto ou processo inovadores”. 
Tal restrição deixa de fora a essência da inovação e o 
próprio propósito da lei, que é o de levar os conheci-
mentos gerados até a sua aplicação efetiva no processo 
de produção e comercialização. Por essa razão, é de 
fundamental importância a explicitação no caput do 
referido artigo da autorização para a produção e co-
mercialização de produtos ou processos inovadores.

Por outro lado, o conhecimento, as criações, a 
propriedade intelectual, assim como a capacidade de 
realizar pesquisa e desenvolvimento ou prestar servi-
ços tecnológicos e científicos são os principais ativos 
com os quais as instituições públicas de pesquisa e 
desenvolvimento podem contar. Tais ativos podem e 
devem ser considerados na integralização do capital 
das empresas de propósito específico. Desconsiderá-
los seria um despropósito e uma injustiça, dado que 
certamente eles acabariam sendo, de uma forma ou 
de outra, transferidos para a empresa privada criada, 
mesmo que de forma “nãoprecificada”. Além disso, há 
que considerar que esse tipo de ativos, na verdade, é 
o que pode atrair o interesse privado para a empresa 
de propósito específico tratada na referida lei.

Ademais, a integralização do capital das referidas 
empresas por parte das instituições públicas apenas 
com recursos orçamentários, como previsto na regu-
lamentação da Lei de Inovação (art. 5º do Decreto nº 

5.563, de 11 de outubro de 2005), certamente repre-
sentará, na prática, um empecilho para a efetiva e am-
pla utilização desse dispositivo, que é, como já dito, 
uma das mais inovadoras e promissoras possibilidades 
criadas pela Lei de Inovação.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2006. – Se-
nador Valdir Raupp.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.973, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004

Dispõe sobre incentivos à inovação e à 
pesquisa científica e tecnológica no ambien-
te produtivo e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 5º Ficam a União e suas entidades autoriza-

das a participar minoritariamente do capital de empresa 
privada de propósito específico que vise ao desenvol-
vimento de projetos científicos ou tecnológicos para 
obtenção de produto ou processo inovadores.
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Parágrafo único. A propriedade intelectual sobre 
os resultados obtidos pertencerá às instituições de-
tentoras do capital social, na proporção da respectiva 
participação.
....................................................................................

DECRETO Nº 5.563, DE 11 DE OUTUBRO DE 2005

Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de 
dezembro de 2004, que dispõe sobre incen-
tivos à inovação e à pesquisa científica e 
tecnológica no ambiente produtivo, e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 5º A União e suas entidades poderão participar 

minoritariamente do capital de empresa privada de propó-
sito específico que vise ao desenvolvimento de projetos 
científicos ou tecnológicos para obtenção de produto ou 
processo inovadores, desde que haja previsão orçamen-
tária e autorização do Presidente da República.

Parágrafo único. A propriedade intelectual sobre 
os resultados obtidos pertencerá às instituições de-
tentoras do capital social, na proporção da respectiva 
participação.
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; de Assuntos Econômicos; e de 
Educação, cabendo à última a decisão termi-
nativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 251, DE 2006

Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para permitir 
aos taxistas o reembolso correspondente à 
diferença, a mais, entre os tributos federais 
pagos pela gasolina e pelo diesel.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se à Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, o seguinte art. 340, renumerando-
se os seguintes:

Art. 340. É permitido aos taxistas o re-
embolso correspondente à diferença, a mais, 
entre os tributos federais pagos pela gasolina 
e pelo diesel.

Art. 2º O Poder Executivo, para fins de observância 
do estabelecido nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o mon-
tante da renúncia tributária resultante do disposto no art. 
1º e o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º 
do art. 165 da Constituição, que acompanhará o proje-

to de lei orçamentária, cuja apresentação se der após 
decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, mas o art. 1º somente produzirá efeitos a partir 
do primeiro dia do exercício financeiro subseqüente ao 
do cumprimento do estabelecido no art. 2º.

Justificação

A presente proposição inicialmente motivada 
para solução de problema que há em regiões de fron-
teira, onde se sabe que os condutores autônomos de 
veículos rodoviários freqüentemente enfrentam sérias 
dificuldades, em virtude de uma série de diferenças de 
tratamento entre países vizinhos.

Em alguns países, por exemplo, é permitido aos 
taxistas circularem movidos a diesel, algo vedado no 
Brasil pela Portaria nº 23, de 1994, do extinto Depar-
tamento Nacional de Combustíveis (DNC). A Portaria 
proíbe “o consumo de óleo diesel como combustível 
nos veículos automotores de passageiros de carga e 
de uso misto, nacionais e importados, com capacida-
de de transporte inferior a 1.000kg (mil quilogramas), 
computados os pesos do condutor, tripulantes, passa-
geiros e da carga”.

Como o diesel é vendido a preços mais baixos, 
o taxista do país vizinho pode oferecer aos clientes 
preços mais atraentes e acaba desfrutando de uma in-
justa vantagem em relação aos seus correspondentes 
no Brasil, que dirá quanto à diferença do preço entre 
o diesel e a gasolina.

É essa a situação que se verifica, por exemplo, em 
diversos municípios gaúchos localizados na região de 
fronteira com o Uruguai. Os motoristas de táxis brasilei-
ros estão revoltados com a flagrante perda de clientes 
para taxistas uruguaios que, desrespeitando a proibi-
ção legal de operar no Brasil, atravessam a fronteira e 
oferecem preços mais baratos por seus serviços.

À primeira vista, a solução mais fácil seria auto-
rizar os taxistas brasileiros a também circularem movi-
dos a diesel. Ocorre que tal iniciativa seria impraticável, 
uma vez que as indústrias automobilísticas brasileiras 
não produzem carros de passeio movidos a diesel. Por 
outro lado, a Resolução nº 25, de 21 de maio de 1998, 
do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), só au-
toriza o registro, o licenciamento e o emplacamento 
dos veículos alimentados a óleo diesel que estiverem 
em conformidade com a Portaria nº 23, de 6 de junho 
de 1994, do DNC.

Nessas circunstâncias, como a grande variação 
de preços entre gasolina e diesel se deve à diferença 
na incidência da tributação, a solução mais prática con-
siste em conceder ao taxista, injustamente prejudicado, 
um crédito equivalente à diferença da tributação entre 

    27ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2006 



27782 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2006

gasolina e diesel. Como os tributos cobrados sobre a 
gasolina tendem a ser o dobro do valor pago sobre o 
diesel, tal crédito, pelo menos em relação aos tributos 
de competência do Governo Federal, poderá reduzir 
muito significativamente a desvantagem do condutor 
brasileiro.

Assim, uma iniciativa que inicialmente seria para 
corrigir uma injustiça com os taxistas da faixa de fron-
teira do Rio Grande do Sul, levou-me a analisar mais 
detidamente o assunto, e refletir acerca de todo siste-
ma de transporte coletivo do País. Existe uma distor-
ção absurda quando camionetes utilitárias movidas a 
diesel, na maioria das vezes importadas, são autori-
zadas a circular como veículos de passeio. Ademais, 
os ônibus e vans que circulam em todo País utilizam 
o diesel como combustível. Então, como são muitos 
os obstáculos para tornar viável que os táxis se utili-
zem deste mesmo combustível, entendo que todos os 
taxistas devam ser reembolsados do valor correspon-
dente à diferença da tributação federal incidente, por 
ser medida de justiça.

Tendo em vista que a medida proposta trará consi-
deráveis benefícios para uma categoria que já enfrenta 
muitas dificuldades, pedimos o apoio dos nobres cole-
gas para a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2006. 

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
....................................................................................

Art. 339. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
crédito especial no valor de R$264.954,00 (duzentos 
e sessenta e quatro mil, novecentos e cinqüenta e 
quatro reais), em favor do ministério ou órgão a que 
couber a coordenação máxima do Sistema Nacional 
de Trânsito, para atender as despesas decorrentes da 
implantação deste Código.

Art. 340. Este Código entra em vigor cento e vinte 
dias após a data de sua publicação.

Art. 341. Ficam revogadas as Leis nºs 5.108, de 
21 de setembro de 1966, 5.693, de 16 de agosto de 
1971, 5.820, de 10 de novembro de 1972, 6.124, de 
25 de outubro de 1974, 6.308, de 15 de dezembro 
de 1975, 6.369, de 27 de outubro de 1976, 6.731, de 
4 de dezembro de 1979, 7.031, de 20 de setembro 
de 1982, 7.052, de 2 de dezembro de 1982, 8.102, 
de 10 de dezembro de 1990, os arts. 1º a 6º e 11 do 
Decreto-Lei nº 237, de 28 de fevereiro de 1967, e os 
Decretos-leis nºs 584, de 16 de maio de 1969, 912, 
de 2 de outubro de 1969, e 2.448, de 21 de julho de 
1988.

Brasília, 23 de setembro de 1997; 176º da Inde-
pendência e 109º da República. – FERNANDO HENRI-
QUE CARDOSO – Iris Rezende – Eliseu Padilha.

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.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:
....................................................................................

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, ela-
borado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas 
desta Lei Complementar:
....................................................................................

II – será acompanhado do documento a que se 
refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem como 
das medidas de compensação a renúncias de recei-
ta e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 
continuado;
....................................................................................

Art. 12. As previsões de receita observarão as 
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos 
das alterações na legislação, da variação do índice 
de preços, do crescimento econômico ou de qualquer 
outro fator relevante e serão acompanhadas de de-
monstrativo de sua evolução nos últimos três anos, 
da projeção para os dois seguintes àquele a que se 
referirem, e da metodologia de cálculo e premissas 
utilizadas.

§ 1º Reestimativa de receita por parte do Poder 
Legislativo só será admitida se comprovado erro ou 
omissão de ordem técnica ou legal.

§ 2º O montante previsto para as receitas de 
operações de crédito não poderá ser superior ao das 
despesas de capital constantes do projeto de lei or-
çamentária.
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§ 3º O Poder Executivo de cada ente colocará 
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Pú-
blico, no mínimo trinta dias antes do prazo final para 
encaminhamento de suas propostas orçamentárias, 
os estudos e as estimativas das receitas para o exer-
cício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as 
respectivas memórias de cálculo.
....................................................................................

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re-
núncia de receita deverá estar acompanhada de esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e a pelo menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afe-
tará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do in-
centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício 
só entrará em vigor quando implementadas as medi-
das referidas no mencionado inciso.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos pre-

vistos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constitui-
ção, na forma do seu § 1º;

II – ao cancelamento de débito cujo montante seja 
inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 

estabelecerão:
....................................................................................

§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompa-
nhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre 
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anis-

tias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
– decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 252, DE 2006

Altera a Lei nº 11.343, de 23 de agosto 
de 2006, para prever pena de detenção no 
caso de descumprimento injustificado das 
educativas aplicáveis ao uso indevido de dro-
gas, bem como para punir mais severamente 
o plantio destinado a consumo pessoal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º § 6º do art. 28 da Lei nº 11.343, de 23 

de agosto de 2006, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 28.  ................................................
 ..............................................................
§ 6º No caso de descumprimento injus-

tificado das medidas educativas previstas nos 
incisos II e III do caput deste artigo, o juiz 
aplicará a pena de detenção, de 1 (um) a 6 
(seis) meses, observando o disposto no art. 
42 desta Lei.

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

Art. 2º A Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 28-A:

Art. 28-A. Semear, cultivar ou colher, para 
seu consumo pessoal, plantas destinadas à 
preparação de pequena quantidade de subs-
tância ou produto capaz de causar dependên-
cia física ou psíquica:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos.

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

Art. 4º  Fica revogado o § 1º do art. 28 da Lei nº 

11.343, de 23 de agosto de 2006.

Justificação

A recente lei que prevê diretrizes e princípios 
da Política Nacional sobre Drogas trouxe inequívocas 
contribuições para a legislação brasileira.

No entanto, duas alterações pontuais se impõem 
como necessárias. A primeira diz respeito à sanção no 
caso de descumprimento das medidas educativas im-
postas ao usuário de drogas. Segunda a atual redação 
do § 6º do art. 28 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 
2006, o usuário que deixar de comparecer ao curso ou 
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de prestar serviços à comunidade sofrerá, tão-somen-
te, uma admoestação verbal ou pena de multa. Essa 
não me parece uma solução razoável, considerando 
o seu pequeno impacto coercitivo. A pena privativa 
de liberdade não foi prevista nem mesmo no caso de 
descumprimento injustificado das medidas educativas, 
que poderão, assim, cair no mais completo e absoluto 
vazio. Pretendo, pois, dotar a lei de mecanismos que 
possam garantir a sua própria efetividade, sob pena de 
ser ridicularizada. Ademais, os parâmetros acolhidos 
(detenção, de um a seis meses) foram bem dosados, 
sem nenhum excesso ou rancor punitivo.

A outra alteração trata do cultivo de plantas desti-
nadas à preparação de drogas. Entendo que, neste caso, 
a previsão de simples medidas educativas não atende 
às finalidades repressivas e preventivas das sanções 
penais. A lei equivocou-se ao equiparar tal conduta ao 
mero uso de entorpecentes (art. 28, § 2º), pois acaba 
estimulando a plantação caseira. E como se a “produção” 
em microescala ganhasse um forte incentivo. Criou-se, 
assim, uma brecha legal perigosíssima.

Por outro lado, não seria justo punir aquele que 
planta para consumo pessoal da mesma forma como 
se pune o grande plantador que abastece o mercado 
de drogas. Este continuará sendo punido com a mes-
ma pena prevista para o tráfico de drogas, enquanto 
aquele, doravante, receberá a pena de detenção, de 
seis meses a dois anos. Com isso, evita-se exageros 
punitivos ao tempo em que se proibe uma corrida ao 
plantio para consumo pessoal.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2006. – Se-
nador Demóstenes Torres.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006

Institui o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas – SISNAD; prescreve 
medidas para prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas; estabelece normas 
para repressão à produção não autorizada 
e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes 
e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósi-

to, transportar ou trouxer consigo, para consumo pes-
soal, drogas sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar será submetido 
às seguintes penas:

I – advertência sobre os efeitos das drogas;
II – prestação de serviços à comunidade;

III – medida educativa de comparecimento a pro-
grama ou curso educativo.

§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para 
seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas 
destinadas à preparação de pequena quantidade de 
substância ou produto capaz de causar dependência 
física ou psíquica.

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se 
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à 
quantidade da substância apreendida, ao local e às 
condições em que se desenvolveu a ação, às circuns-
tâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos 
antecedentes do agente.

§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do ca-
put deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo 
de 5 (cinco) meses.

§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas 
nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplica-
das pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.

§ 5º A prestação de serviços à comunidade será 
cumprida em programas comunitários, entidades edu-
cacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos 
congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, 
que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do 
consumo ou da recuperação de usuários e dependen-
tes de drogas.

§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas 
educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e 
III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá 
o juiz submetê-lo, sucessivamente a:

I – admoestação verbal;
II – multa.
§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que co-

loque à disposição do infrator, gratuitamente, estabe-
lecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, 
para tratamento especializado.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 253, DE 2006

Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 
1990, para tomar crime hediondo as condu-
tas previstas nos arts. 312, 313-A, 313-B, 315, 
317, caput e § 2º, e 333 do Código Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho 

de 1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes in-
cisos, renumerados como incisos VIII e IX os atuais 
incisos VII-A e VII-B:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................  
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VIII – vetado;
IX – falsificação, corrupção, adulteração 

ou alteração de produto destinado a fins tera-
pêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1º, 
§ 1º-A e § 1º-B, com redação dada pela Lei nº 
9.677, de 2 de julho de 1998);

X – peculato (art. 312);
XI – inserção de dados falsos em sistema 

de informações (art. 313-A);
XII – modificação ou alteração não autori-

zada de sistema de informações (art. 313-B);
XIII – corrupção passiva (art. 317, ca-

put e § 2º);
XIV – corrupção ativa (art. 333).
 ..................................................... (NR)”

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

Justificação

As alterações propostas pelo presente projeto de 
lei são de grande importância para o desencorajamen-
to dos crimes contra a Administração Pública adiante 
enumerados: peculato, inserção de dados falsos em 
sistema de informações, modificação ou altéração não 
autorizada de sistema de informações e corrupção 
(passiva e ativa).

O desestímulo virá do fato de que as condutas pe-
nais indicadas passarão a ser insuscetíveis de anistia, 
graça, indulto, fiança e liberdade provisória, à vista do 
disposto no art. 2º, incisos I e II, da Lei nº 8.072, de 1990, 
que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do 
art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. Some-se a 
isso a circunstância de ser necessário o cumprimento 
de dois terços da pena para a concessão de livramento 
condicional, na forma do art. 83, V, do Código Penal.

O tratamento mais severo das condutas penais 
elencadas, além de atuar como desincentivo à sua prá-
tica, proporciona resposta aos anseios da sociedade 
em ver diminuída mazela que se tomou rotina nos noti-
ciários nacionais: a malversação criminosa de dinheiro 
público. O cometimento de crimes tão graves contra 
o Erário amplia a sensação de impunidade presente 
na consciência do cidadão brasileiro. Nesse sentido, 
é fundamental dar respostas penais apropriadas para 
o combate mais eficaz de práticas que estão se am-
pliando na República.

O respeito pela coisa pública, pelo patrimônio 
do povo, pelos bens de uso comum deve ser princípio 
basilar da convivência em sociedade. Assim, a respon-
sabilidade do servidor que lida com dinheiro público 
deve ser ainda mais elevada, sob reserva de tratamento 
penal mais intransigente.

Esses crimes não podem deixar de constar do rol 
daqueles previstos como hediondos por nosso ordena-
mento jurídico, tal a gravidade e a ofensa provocada contra 
a coisa pública, com evidentes prejuízos para a coletivi-
dade. Os dinheiros eventualmente dilapidados poderiam 
fazer frente a problemas crônicos do Estado brasileiro em 
áreas como: saúde, educação, segurança, saneamento 
básico. A presente proposta está, assim, em consonân-
cia com o tratamento penal intransigente deferido a todos 
aqueles que vierem a cometer tais delitos.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2006. – Se-
nador Cristovam Buarque.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre os crimes hediondos, 
nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Cons-
tituição Federal, e determina outras provi-
dências.

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

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes 
crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, consumados ou ten-
tados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)

I – homicídio (art. 121), quando praticado em 
atividade típica de grupo de extermínio, ainda que co-
metido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 
121, § 2º, I, II, III, IV e V); (Inciso incluído pela Lei nº 
8.930, de 6-9-1994)

II – latrocínio (art. 157, § 3º, in fine); (Inciso in-
cluído pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)

III – extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 
2º; (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)

IV – extorsão mediante seqüestro e na forma 
qualificada (art. 159, caput, e §§ 1º, 2º e 3º; (Inciso 
incluído pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)

V – estupro (art. 213 e sua combinação com o 
art. 223, caput e parágrafo único); (Inciso incluído pela 
Lei nº 8.930, de 6-9-1994)

VI – atentado violento ao pudor (art. 214 e sua 
combinação com o art. 223, caput e parágrafo único); 
(Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)

VII – epidemia com resultado morte (art. 267, § 
1º. (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)

VII-A – (Vetado) (Inciso incluído pela Lei nº 9.695, 
de 20-8-1998)

VII-B – falsificação, corrupção, adulteração ou 
alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou 
medicinais (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a 
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redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998). 
(Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 20-8-1998)

Parágrafo único. Considera-se também hediondo o 
crime de genocídio previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 
2.889, de 1º de outubro de 1956, tentado ou consumado. 
(Parágrafo incluído pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortu-
ra, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o 
terrorismo são insuscetíveis de:

I – anistia, graça e indulto;
II – fiança e liberdade provisória.
§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será 

cumprida integralmente em regime fechado.
§ 2º Em caso de sentença condenatória, o juiz 

decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar 
em liberdade.

§ 3º A prisão temporária, sobre a qual dispõe 
a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos cri-
mes previstos neste artigo, terá o prazo de trinta dias, 
prorrogável por igual período em caso de extrema e 
comprovada necessidade.

Art. 3º A União manterá estabelecimentos penais, 
de segurança máxima, destinados ao cumprimento de 
penas impostas a condenados de alta periculosidade, 
cuja permanência em presídios estaduais ponha em 
risco a ordem ou incolumidade pública.

Art. 4º (Vetado).
Art. 5º Ao art. 83 do Código Penal é acrescido o 

seguinte inciso:
“Art. 83.  .............................................................
V – cumprido mais de dois terços da pena, nos 

casos de condenação por crime hediondo, prática da 
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
e terrorismo, se o apenado não for reincidente espe-
cífico em crimes dessa natureza.”

Art. 6º Os arts. 157, § 3º; 159, caput e seus §§ 
1º, 2º e 3º; 213; 214; 223, caput e seu parágrafo úni-
co; 267, caput e 270; caput, todos do Código Penal, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 157.  ...........................................................
§ 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, 

a pena é de reclusão, de cinco a quinze anos, além da 
multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta 
anos, sem prejuízo da multa.

Art. 159.  .............................................................
Pena – reclusão, de oito a quinze anos.
§ 1º  ....................................................................
Pena – reclusão, de doze a vinte anos.
§ 2º  ....................................................................
Pena – reclusão, de dezesseis a vinte e quatro 

anos.
§ 3º  ....................................................................
Pena – reclusão, de vinte e quatro a trinta anos.

Art. 213.  .............................................................
Pena – reclusão, de seis a dez anos.
Art. 214.  .............................................................
Pena – reclusão, de seis a dez anos.
Art. 223.  .............................................................
Pena – reclusão, de oito a doze anos.
Parágrafo único.  ................................................
Pena – reclusão, de doze a vinte e cinco anos.
Art. 267.  .............................................................
Pena – reclusão, de dez a quinze anos.
Art. 270.  .............................................................
Pena – reclusão, de dez a quinze anos.
Art. 7º Ao art. 159 do Código Penal fica acrescido 

o seguinte parágrafo:
“Art.159. .............................................................  
§ 4º Se o crime é cometido por quadrilha ou ban-

do, o co-autor que denunciá-lo à autoridade, facilitando 
a libertação do seqüestrado, terá sua pena reduzida 
de um a dois terços.”

Art. 8º Será de três a seis anos de reclusão a pena 
prevista no art. 288 do Código Penal, quando se tratar 
de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.

Parágrafo único. O participante e o associado que 
denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possi-
bilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida 
de um a dois terços.

Art. 9º As penas fixadas no art. 6º para os crimes 
capitulados nos arts. 157, § 3º, 158, § 2º, 159, caput 
e seus §§ 1º, 2º e 3º, 213, caput e sua combinação 
com o art. 223, caput e parágrafo único, 214 e sua 
combinação com o art. 223, caput e parágrafo único, 
todos do Código Penal, são acrescidas de metade, 
respeitado o limite superior de trinta anos de reclusão, 
estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas 
no art. 224 também do Código Penal.

Art. 10. O art. 35 da Lei nº 6.368, de 21 de outu-
bro de 1976, passa a vigorar acrescido de parágrafo 
único, com a seguinte redação:

“Art. 35.  .............................................................
Parágrafo único. Os prazos procedimentais des-

te capítulo serão contados em dobro quando se tratar 
dos crimes previstos nos arts. 12, 13 e 14.”

Art. 11. (Vetado).
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrá-

rio.
Brasília, 25 de julho de 1990; 169º da Indepen-

dência e 102º da República. – FERNANDO COLLOR 
– Bernardo Cabral.
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DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

                                     Código Penal.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte Lei:
....................................................................................

TÍTULO XI 
Dos Crimes Contra a Administração Pública

CAPÍTULO I 
Dos Crimes Praticados por Funcionário Público 

Contra a Administração em Geral

Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de 
dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público 
ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, 
ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa.
§ 1º Aplica-se a mesma pena, se o funcionário 

público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor 
ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, 
em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade 
que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário auto-
rizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir 
indevidamente dados corretos nos sistemas informa-
tizados ou bancos de dados da Administração Públi-
ca com o fim de obter vantagem indevida para si ou 
para outrem ou para causar dano: (Incluído pela Lei 
nº 9.983, de 2000)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e 
multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sis-
tema de informações ou programa de informática sem 
autorização ou solicitação de autoridade competente: 
(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Parágrafo único. As penas são aumentadas de 
um terço até a metade se da modificação ou alteração 
resulta dano para a Administração Pública ou para o 
administrado. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
....................................................................................

Art. 315. Dar às verbas ou rendas públicas apli-
cação diversa da estabelecida em lei:

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Os projetos que acabam de ser lidos vão às 
Comissões competentes.

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.038, DE 2006

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, às Propostas de Emenda Cons-
titucional nºs 10, 58, 70 e 97, de 1999, e nº 
41, de 2003, que alteram, respectivamente, 
o § 5º do art. 14 da Constituição Federal o 
§ 5º do art. 14, o caput do art. 28, o inciso I 
do art. 29 e o art. 82 da Constituição Fede-
ral; o § 5º do art. 14 da Constituição Fede-
ral; o § 5º do art. 14 e o inciso II do art. 29 
da Constituição Federal, e os arts. 14 e 82 
da Constituição Federal, e à Proposta de 
Emenda Constitucional nº 20, de 2004, que 
acrescenta artigo ao Ato das Disposições 
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Constitucionais Transitórias, para estabele-
cer a coincidência dos mandatos federais, 
estaduais e municipais.

Relator: Senador Tasso Jereissati

I – Relatório

Mediante o Requerimento nº 383, de 2000, foi 
solicitada, com base no art. 258 do Regimento Inter-
no do Senado Federal, a tramitação em conjunto das 
Propostas de Emenda Constitucional (PEC) nºs 10, 
58, 70 e 97, todas de 1999.

Após a apresentação da PEC nº 41, de 2003, foi 
aprovado o Requerimento nº 542, de 2003, para que 
a proposta tramitasse em conjunto com as demais ci-
tadas, por tratarem todas do mesmo assunto. A PEC 
nº 20, de 2004, também tramita em conjunto com as 
demais, em razão da aprovação do Requerimento nº 
552, de 2004.

A PEC nº 10, de 1999, cujo primeiro signatário é 
o Senador José Eduardo Dutra, altera o § 5º do art. 14 
da Constituição Federal, com vistas a suprimir a ree-
leição para Prefeitos e prever a desincompatibilização 
nos outros casos.

A PEC nº 58, de 1999, que tem como primeiro 
signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, su-
prime o instituto da reeleição e fixa em cinco anos 
a duração dos mandatos dos Chefes do Poder Exe-
cutivo. Estabelece, ainda, o primeiro domingo de 
outubro (1º turno) e o último domingo de outubro 
(2º turno) para eleição do Governador e do Vice-
Governador.

A PEC nº 70, de 1999, do Senador Roberto Re-
quião e outros Senadores, também suprime o instituto 
da reeleição.

A PEC nº 97, de 1999, apresentada pelo Se-
nador Carlos Patrocínio e outros Senadores, veda 
a reeleição dos Prefeitos e estabelece a simultanei-
dade das eleições para todos os cargos eletivos a 
partir de 2006.

A PEC nº 41, de 2003, que tem como primeiro 
signatário o Senador Sibá Machado, suprime o insti-
tuto da reeleição e fixa em cinco anos o mandato do 
Presidente da República.

A PEC nº 20, de 2004, acrescenta o art. 90 ao 
Ato das Disposições Constitucionais Transitárias, para 
determinar que os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereado-
res eleitos em 2008 terão mandato de seis anos, para 
permitir, a partir de 2014, a coincidência das eleições 
e dos mandatos federais, estaduais e municipais em 
todo o País.

As justificações das propostas, em linhas gerais, 
são as que se seguem.

As que suprimem a reeleição para Prefeitos, PEC 
nºs 10 e 97 alegam que o uso da máquina adminis-
trativa em favor daquele que se candidata à reeleição 
se agrava consideravelmente nas disputas municipais, 
nas quais a prática do clientelismo é mais facilitada e 
de mais dificil controle por parte da população, cujos 
componentes, muitas vezes, não têm condições de 
averiguar se houve uso dos recursos públicos pela 
Prefeitura para privilegiar o candidato que quer per-
manecer no poder.

A PFC nº 10, de 1999, busca, ainda, exigir a de-
sincompatibilização do Presidente e dos Governadores 
que quiserem candidatar-se à reeleição, argumentan-
do que o não afastamento facilita o uso dos recursos 
públicos por parte do governante-candidato em prol 
de sua candidatura, viciando a lisura de que se deve 
revestir o processo eleitoral, além de gerar incongruên-
cia com a conhecida Lei das inelegibilidades. A ques-
tão, levada ao crivo do Poder Judiciário, recebeu do 
Supremo Tribunal Federal decisão no sentido da não 
obrigatoriedade do afastamento.

A PEC nº 58, de 1999, a PEC nº 70, de 1999, 
e a PEC nº 41, de 2003, vedam a reeleição, para o 
retorno à situação anterior à Emenda Constitucional 
nº 16, de 1997. Os autores justificam as propostas 
com base no argumento de que o advento do instituto 
da reeleição, que não é de nossa tradição, apresen-
tou, nas ultimas eleições, resultados desfavoráveis 
ao regime democrático, pelas denúncias havidas de 
utilização da máquina governamental com vistas a 
favorecer os que quiseram se perpetuar no poder. 
A PEC nº 58, de 1999, busca estabelecer, também, 
que os mandatos para os chefes do Poder Executivo 
passem a ser de cinco anos, por entender seus au-
tores como muito curto o mandato de quatro anos, 
sendo que o primeiro ano do mandato, em geral, é 
utilizado para a “arrumação da casa” e o último ano 
já não conta com a mesma motivação da equipe de 
trabalho do governante. Outrossim, estabelece o dia 
de domingo para as eleições de governador, por en-
tendê-lo mais adequado para o evento. A PEC nº 41, 
de 2003, busca aumentar para cinco anos o mandato 
do Presidente da República, e não dos demais chefes 
do Executivo, com vistas a isolar a eleição presiden-
cial, para não contaminar esse pleito com as demais 
concorrências.

A simultaneidade das eleições, prevista na 
PEC nº 97, de 1999, tem por base a economia que 
poderá gerar aos cofres públicos. Para que as datas 
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de todas as eleições possam coincidir, a proposta 
determina a duração de seis anos para o mandato 
dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos 
no ano 2000.

Finalmente, a justificação da PEC nº 20, de 2004, 
assinala as grandes vantagens da coincidência dos 
mandatos, entre as quais a economia por ocasião 
das campanhas, o maior conforto para os eleitores 
sobretudo da zona rural, cuja mobilização ocorreria 
em espaços maiores, e os menores custos do pro-
cesso eleitoral.

II – Análise

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 356, 
caput, do Regimento Interno do Senado Federal, emitir 
parecer sobre propostas de emendas à Constituição.

Primeiramente, faremos a apreciação de todos 
os itens de cada uma das propostas, para, então, ofe-
recermos o parecer aprovando as medidas que nos 
parecerem viáveis sob o prisma da constitucionalidade 
e da conveniência.

Quanto à proibição de reeleição apenas para 
os prefeitos, prevista nas PEC nºs 10 e 97, ambas de 
1999, embora reconheçamos a justeza dos comen-
tários que justificam tal intento, temos a dizer que 
constitui evidente discriminação. Retirar a possibili-
dade de reeleição para prefeitos e mantê-la para os 
demais cargos de chefia do Executivo é injustificável, 
na medida em que confere tratamento desigual para 
cargos equivalentes nos níveis federal, estadual e 
municipal. Chefes do Poder Executivo merecem igual 
tratamento, posto que têm relativamente igual estatu-
ra, distinguindo-se apenas no que concerne às suas 
atribuições e competências constitucionais. Assim, 
ou se suprime o instituto da reeleição, ou fica este 
mantido para os três níveis da Federação – essa é a 
única postura defensável.

Com relação à fixação em cinco anos do man-
dato das Chefias de Poder Executivo, previsto na 
PEC nº 58, de 1999, opinamos desfavoravelmente, 
por considerarmos os atuais quatro anos, nos níveis 
federal, estadual e municipal, tempo suficiente para 
que o titular do cargo possa cumprir seus projetos 
administrativos. Pensamos que o governante com-
petente e bem intencionado pode, perfeitamente, 
efetivar seu programa administrativo no prazo de 
quatro anos.

A PEC nº 97, de 1999, além de suprimir a reelei-
ção para prefeitos; intenta promover a coincidência dos 
pleitos eleitorais, alterando, para isso, o mandato dos 
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos naquele 

ano. Note-se que estamos acatando parcialmente a 
proposta, na medida em que somos pelo fim da ree-
leição de prefeitos, mas também para governadores 
e Presidente da República, pelos motivos que expore-
mos adiante. No tocante à coincidência das datas das 
eleições em todos os níveis, não nos parece razoável, 
por mais louváveis que sejam as intenções da propos-
ta. Para viabilizá-la, seria necessária a prorrogação 
de mandatos eletivos, em pleno andamento, o que é 
uma medida absolutamente injustificável, sob qualquer 
pretexto, por absoluta ilegitimidade. Tais mandatos fo-
ram conferidos pelo povo, através do voto, e somente 
o voto poderia alterará-los, em qualquer médida ou 
proporção.

A supressão do instituto da reeleição, previs-
ta nas PEC nºs 58 e 70, ambas de 1999, e 41, de 
2003, nos parece medida salutar e oportuna, pois 
a situação que vigorava anteriormente à Emenda 
Constitucional nº 16, de 1997, estava, a nosso ver, 
mais afinada com nossa realidade e com a busca 
requerida, por parte da Nação, da legitimidade por 
ocasião das eleições.

Ressalte-se que a questão da reeleição suscita 
conceitos e posicionamentos eminentemente políti-
cos, sendo os argumentos levantados em prol desta 
ou daquela posição, plenamente justificáveis. Nosso 
entendimento é que o instituto da reeleição está a exi-
gir a sua revisão, seja do ponto de vista da necessária 
condição de igualdade entre os eventuais candidatos, 
seja da desejável renovação e oportunidade de surgi-
mento de novas lideranças políticas.

A experiência tem demonstrado que, a despeito 
de toda a legislação construída em prol da isonomia 
entre os candidatos, assim como da efetiva fiscalização 
e controle pela justiça eleitoral, os chefes de executi-
vo candidatos à reeleição levam considerável vanta-
gem diante dos demais, quer em função da sua diária 
exposição à mídia, quer pela indissolúvel vinculação 
de seu nome às obras e ações de sua administração. 
Visto que tal associação por mais justa que seja, é 
praticamente impossível de desfazer, a única medida 
que asseguraria a igualdade entre os concorrentes, 
seria vedar a reeleição.

Na verdade, o instituto da reeleição, em si, já di-
ficulta o atendimento ao princípio da isonomia entre 
os candidatos, pois é clara a situação de superiorida-
de daqueles que, ainda no posto, têm seu nome em 
evidência nos meios de comunicação. Se, além desse 
privilégio, tais candidatos resolvem lançar mão dos 
recursos de que dispõem, na condição de Presidente 
da República, governadores ou prefeitos, para facilita-
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rem sua reeleição, a situação se agrava enormemente, 
prejudicando a lisura de que se deve revestir o mais 
importante princípio da democracia – o voto universal, 
direto e secreto.

Considerando-se, ainda, o fato de que foi domi-
nante o entendimento de que não seria necessária a 
desincompatibilização para que os Chefes do Executi-
vo se recandidatassem, entendimento do qual discor-
damos, esses candidatos concorrem em posição de 
privilégio com relação aos demais, comprometendo, 
assim, o princípio da igualdade que deve nortear o 
processo eleitoral.

A respeito do assunto, julgamos oportuno trans-
crever valioso comentário do jurista Josaphat Marinho, 
combatendo o instituto da reeleição:

Não vale invocar exemplos de outros países, 
em condições socioeconômicas e culturais diversas. 
A Constituição e as emendas que nela forem intro-
duzidas devem retratar o nosso País e suas necessi-
dades, e não a situação de outros povos. Aqui, pelas 
peculiaridades políticas e culturais, a democracia 
constitucional exige a igualdade entre os candidatos, 
para que os resultados eleitorais sejam legítimos. 
Instituir a desigualdade seria cultivar o favorecimento 
indevido. (“Jurídica – Administração Municipal”, Ano 
II, nº 2, pág. 2).

Concordamos, portanto, com a supressão do 
instituto da reeleição, apenas com a ressalva de 
que a nova determinação, se acatada, deve vigorar 
a partir das eleições de 2010, respeitando as regras 
pelas quais os atuais ocupantes dos mandatos foram 
eleitos, sob a égide do mandamento constitucional 
em vigor.

Finalmente, opinamos pelo não acolhimento da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2004, 
por não concordarmos com a prorrogação de manda-
tos para fazer coincidir as eleições municipais com as 
demais eleições.

Dessarte, opinamos pelo fim do instituto da re-
eleição para os três níveis da Federação, norma para 
vigorar, porém, a partir de 2010. Com essa medida, 
fica prejudicado o dispositivo que proclama a desin-
compatibilização, previsto na PEC nº 10, de 1999, 
como também fica prejudicada a vedação da reeleição 
somente para prefeitos prevista nas PEC nºs 10, de 
1999, e 97, de 1999.

Opinamos, ainda, contrariamente à fixação em 
cinco anos para a duração dos mandatos dos Chefes 
do Poder Executivo, como buscam estabelecer as PEC 
nº 58, de 1999, e nº 41, de 2003.

Dessa forma, opinamos pela aprovação, com 
nova redação, da Proposta  nº 41, de 2003, para su-
primir o instituto da reeleição, ficando prejudicadas 
as demais propostas que igualmente suprimem o 
instituto da reeleição, e rejeitadas as PEC nºs 10 e 
97, ambas de 1999, e 20, de 2004. Estamos acres-
centando um dispositivo que deve figurar no Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), 
dispondo que a norma só vale para as eleições de 
2010, mantendo a regra pelas quais foram eleitos 
os atuais detentores de mandatos nos três níveis 
da Federação.

III – Voto

Ante o exposto, opinamos pela rejeição das Pro-
postas de Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97, 
de 1999, e  nº 20, de 2004, e pela aprovação da Pro-
posta de Emenda Constitucional  nº 41, de 2003, nos 
termos do seguinte Substitutivo:

EMENDA Nº 1 – CCJ(SUBSTITUTIVO)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 41, DE 2003

Altera o art. 14 da Constituição Fede-
ral, para suprimir o instituto da reeleição, e 
acrescenta artigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.

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 § 5º do art. 14 da Constituição passa a 
vigorar com a seguinte redação:

Art. 14.  ..................................................
 ..............................................................
§ 5º São inelegíveis para os mesmos car-

gos, no período subseqüente, o Presidente da 
República, os Governadores de Estados e do 
Distrito Federal, os Prefeitos e quem os hou-
ver sucedido ou substituído nos seis meses 
anteriores ao pleito.

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

Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias fica acrescido do seguinte artigo:

Art. 95. A vigência do disposto no § 5º do art. 14 
terá início em 2010.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2006.

SETEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL36     



Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 27791     37ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2006 



27792 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2006SETEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL38     



Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 27793 

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO IV 
Dos Direitos Políticos

....................................................................................
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo 

sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
....................................................................................

§ 5º O Presidente da República, os Governa-
dores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e 
quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos 
mandatos poderão ser reeleitos para um único período 
subseqüente. (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 16, de 1997)
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 16, 
DE 4 DE JUNHO DE 1997

Dá nova redação ao § 5º do art. 14, ao 
caput do art. 28, ao inciso II do art. 29, ao 
caput do art. 77 e ao art. 82 da Constituição 
Federal.

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

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

PARECER Nº      , DE 2000

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, às Propostas de Emenda 
Constitucional nºs 10, 58, 70 e 97, todas de 
1999, que alteram, respectivamente, o § 5º 
do art. 14 da Constituição Federal; o § 5º 
do art. 14, o caput do art. 28, o inciso I do 
art. 29 e o art. 82 da Constituição Federal; 
o § 5º do art. 14 da Constituição Federal; 
o § 5º do art. 14 e o inciso II do art. 29 da 
Constituição Federal.

Relator: Senador Alvaro Dias

I – Relatório

Pelo Requerimento nº 383, de 2000, foi solici-
tada, com base no art. 258 do Regimento Interno do 
Senado Federal, a tramitação em conjunto das Pro-

postas de Emenda Constitucional nºs 10, 58, 70 e 97, 
todas de 1999.

A PEC nº 10/99, de autoria do Senador José Edu-
ardo Dutra, altera o § 5º do art. 14 da Constituição Fe-
deral, com vistas a suprimir a reeleição para Prefeitos 
e prever a desincompatibilização nos outros casos.

A PEC nº 58/99, de autoria do Senador Antônio 
Carlos Valadares, suprime o instituto da reeleição e 
fixa em cinco anos a duração dos mandatos dos che-
fes do Poder Executivo. Estabelece, ainda, o primeiro 
domingo de outubro (1º turno) e o último domingo de 
outubro (segundo turno) para eleição do governador 
e do vice-governador.

A PEC nº 70/99, da lavra do Senador Roberto 
Requião, também suprime o instituto da reeleição e, 
finalmente, a PEC nº 97/99, de autoria do Senador 
Carlos Patrocínio, veda a reeleição dos Prefeitos e 
estabelece a simultaneidade das eleições para todos 
os cargos eletivos a partir de 2006.

As justificações das propostas, em linhas gerais, 
são as que se seguem.

As que suprimem a reeleição para prefeitos, PEC 
nºs 10 e 97, alegam que o uso da máquina administrativa 
em favor daquele que se candidata à reeleição se agra-
va consideravelmente nas disputas municipais, onde a 
prática do clientelismo é mais facilitada e de mais difícil 
controle por parte da população, cujos componentes, 
muitas vezes, não têm condição de averiguar se houve 
uso dos recursos públicos pela prefeitura para privilegiar 
o candidato que quer permanecer no poder.

 A PEC nº 10/99 busca, ainda, exigir a desincom-
patibilização do presidente e dos governadores que 
quiserem candidatar-se à reeleição, argumentando que 
o não afastamento facilita o uso dos recursos públicos 
por parte do governante-candidato em prol de sua 
candidatura, viciando a lisura de que se deve revestir 
o processo eleitoral, além de gerar incongruência com 
a conhecida Lei das Inelegibilidades. A questão, leva-
da ao crivo do Poder Judiciário, recebeu do Supremo 
Tribunal Federal parecer no sentido da não obrigato-
riedade do afastamento.

A PEC nº 58/99 e a PEC nº 70/99 vedam a ree-
leição, para o retorno, dessa forma, à situação anterior 
à Emenda Constitucional nº 16/97. Justificam os au-
tores as propostas com base no argumento de que o 
advento do instituto da reeleição, que não é de nossa 
tradição, apresentou, nas eleições de 1998, resultados 
desfavoráveis ao regime democrático, pelas denúncias 
havidas de utilização da máquina governamental com 
vistas a favorecer os que quiseram se perpetuar no 
poder. A PEC nº 58/99 busca estabelecer, também, 
que os mandatos para os chefes de Poder Executivo 
passem a ser de cinco anos, por entender seu autor 
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como muito curto o mandato de quatro anos, sendo 
que o primeiro ano do mandato, em geral, é utilizado 
para a “arrumação da casa” e o último ano já não con-
ta com a mesma motivação da equipe de trabalho do 
governante. Outrossim, estabelece o dia de domingo 
para as eleições de governador, por entendê-lo mais 
adequado para o evento.

A simultaneidade das eleições, prevista na PEC 
nº 97/99, tem por base a economia que daí poderá de-
correr aos cofres públicos. Para que as datas de todas 
as eleições possam coincidir, a proposta determina a 
duração de seis anos para os mandatos dos prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores eleitos no ano 2000.

II – Análise

De acordo com o art. 260 do Regimento Interno 
do Senado Federal, no caso de tramitação em con-
junto de projetos, regras que, pelo art. 372 do mesmo 
Regimento, se aplicam também à tramitação das pro-
postas de emendas à Constituição, terá precedência 
“o mais antigo sobre os mais recentes, quando origi-
nários todos da mesma Casa, salvo se entre eles hou-
ver algum que regule a matéria com maior amplitude” 
(inciso II, letra b).

Primeiramente, faremos a apreciação de todos 
os itens de cada uma das propostas, para, então, ofe-
recer o parecer aprovando as medidas que nos pare-
cerem viáveis sob o prisma da constitucionalidade e 
da conveniência.

A desincompatibilização é medida salutar e opor-
tuna, porque fortalece o princípio da isonomia, con-
sagrado em dimensão constitucional na condição de 
cláusula pétrea. De fato, a intenção que levou o legis-
lador constituinte a exigir o afastamento para cargos 
diversos, que vem a ser a promoção da lisura no pro-
cesso eleitoral, justifica, também, a necessidade de 
afastamento para se concorrer aos mesmos cargos, 
podendo-se até mesmo afirmar que não há sentido na 
não exigência da desincompatibilização para a candi-
datura à reeleição, se o objetivo do preceito é evitar o 
uso dos recursos públicos por ocasião da campanha, 
com vistas a torná-la ética e isenta de quaisquer pri-
vilégios. Assim, a se manter o instituto da reeleição, é 
de todo necessário, a nosso ver, a exigência da desin-
compatibilização. Entretanto, como nossa intenção é 
aprovar a proposta de emenda concernente ao fim da 
reeleição, fica a exigência da desincompatibilização 
prejudicada, nos termos deste parecer.

Quanto à proibição de reeleição apenas para 
os Prefeitos, embora reconheçamos a justeza dos 
comentários que justificam tal intento, temos a dizer 
que ela fere o princípio da igualdade, cláusula magna 
de eternidade que nem mesmo uma emenda consti-

tucional pode derrogar (art. 60, § 4º). Retirar a possi-
bilidade de reeleição para Prefeitos e mantê-la para 
os demais cargos de chefia de Executivo torna irrefu-
tável a inconstitucionalidade de semelhante preceito, 
pois a situação jurídica, nos três casos, é a mesma. 
Assim, ou se suprime o instituto da reeleição, ou fica 
este mantido para os três níveis da Federação – essa 
é a única postura juridicamente defensável.

Além disso, o estabelecimento do mandato de cin-
co anos ensejará a organização das eleições em datas 
diferentes da dos parlamentares, decorrendo, daí, mais 
gastos para os cofres públicos, quando o que se busca, 
na medida do possível, é promover a simultaneidade 
das eleições, idéia, aliás, positivada na PEC nº 97/99, 
também sob análise. Esta, além de suprimir a reelei-
ção para os Prefeitos, intenta promover a coincidência 
dos pleitos eleitorais, alterando, para isso, o mandato 
dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e vereadores eleitos no 
corrente ano. Aqui, um problema se afigura. Quando a 
proposta foi apresentada, as últimas eleições para pre-
feitos ainda estavam por se realizar e, portanto, nada 
havia que pudesse obstaculizar a prorrogação para 
seis anos dos mandatos dos prefeitos que viessem a 
ser eleitos. Entretanto, agora, já realizadas as eleições 
e já empossados os chefes de governo dos municípios, 
entendemos inoportuno que uma norma superveniente 
venha a prorrogar seus mandatos, considerando que 
muitos deles não desejariam a prorrogação, ou por não 
estarem preparados para mandatos tão longos, ou por 
terem, de antemão, outros planos após o término da 
gestão administrativa. A prorrogação, assim, pode vir 
a ensejar discussões de natureza jurídica quanto a se 
saber se teria sido licita a sua estipulação após a as-
sunção dos mandatos. Se a PEC tivesse sido aprova-
da antes do advento da eleição, não haveria problema, 
porque seus efeitos eram previstos para o futuro, o que 
possibilitaria aos candidatos a liberdade de decidir se 
estavam dispostos a entrar na corrida eleitoral para o 
cumprimento de mandato de seis anos.

A vedação do instituto da reeleição nos parece 
medida salutar e oportuna, pois a situação que vigo-
rava anteriormente à Emenda Constitucional nº 16, de 
1997, estava, a nosso ver, mais afinada com nossas 
tradições e com a busca requerida, por parte da Nação, 
da legitimidade por ocasião das eleições.

Com efeito, é sempre necessário o aprimoramento 
da legislação eleitoral tendente a dotar nosso ordena-
mento de leis que inibam a prática da corrupção em 
épocas de campanha e de sufrágio. Como já se com-
provou, a reeleição no Brasil, dissonante com nossas 
tradições, deu ensejo ao uso da máquina administrativa 
por parte de governantes pouco escrupulosos em prol 
de suas candidaturas. Considerando-se, ainda, o fato 
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de que foi dominante o entendimento de que não seria 
necessária a desincompatibilização para que os chefes 
do Executivo se recandidatassem, entendimento do 
qual discordamos, esses candidatos puderam concor-
rer em posição de privilégio com relação aos demais, 
comprometendo, assim, o principio da igualdade que 
deve nortear o processo eleitoral.

Na verdade, o instituto da reeleição, em si, já di-
ficulta o atendimento ao princípio da isonomia entre 
os candidatos, pois é clara a situação de superiorida-
de daqueles candidatos que, ainda no posto, têm seu 
nome em evidência nos meios de comunicação. Se, 
além desse privilégio, tais candidatos resolvem lan-
çar mão dos recursos de que dispõem, na condição 
de presidente da República, governadores ou prefei-
tos, para facilitar sua reeleição, a situação se agrava 
enormemente, prejudicando a lisura de que se deve 
revestir o mais importante princípio da democracia – o 
voto universal, direto e secreto.

Lembrando-se que a Lei Maior, mais do que qual-
quer outro diploma, deve ser vista como peça inteiriça 
e harmônica, guardando plena coerência, ressaltamos 
que a proposta sob comento está em consonância com 
o disposto no art. 37 da Constituição, segundo o qual 
“a administração pública direta, indireta ou fundacio-
nal, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade(...)”.

Está a iniciativa, ainda, em harmonia com o prin-
cípio da isonomia, visado pelo legislador constituinte 
de todos os períodos, cuja intenção não foi outra se-
não evitar a concorrência dos diversos candidatos em 
situação de desigualdade, tendo em vista o privilégio 
de que dispõem aqueles que concorrem à reeleição, 
pelas razões já expostas. Como se sabe, “deve a le-
gislação de um Estado ser considerada como um todo 
organizado, exeqüível, ligado por uma correlação natu-
ral” (Carlos Maximiliano, in “Hermenêutica e Aplicação 
do Direito”, pág. 174).

Finalmente, julgamos oportuno transcrever valioso 
comentário do jurista Josaphat Marinho, combatendo 
o instituto da reeleição:

“Não vale invocar exemplos de outros paí-
ses, em condições socioeconômicas e culturais 
diversas. A Constituição e as emendas que nela 
forem introduzidas devem retratar o nosso País 
e suas necessidades, e não a situação de ou-
tros povos. Aqui, pelas peculiaridades políticas 
e culturais, a democracia constitucional exige 
a igualdade entre os candidatos, para que os 
resultados eleitorais sejam legítimos. Instituir 
a desigualdade seria cultivar o favorecimento 

indevido” (“Jurídica — Administração Munici-
pal”, Ano II, nº 2, pág. 2).

III – Voto

Ante o exposto, oferecemos parecer aprovando o 
fim do instituto da reeleição para os três níveis da Fede-
ração. Com essa medida, fica prejudicado o dispositivo 
que proclama a desincompatibilização, previsto na PEC 
nº 10/99, como também fica prejudicada a vedação da 
reeleição para prefeitos, que, de toda maneira, se mostra 
inconstitucional pelas razões já mencionadas.

Opinamos, ainda, por rejeitar a fixação em cinco 
anos para a duração dos mandatos dos chefes do Poder 
Executivo e o estabelecimento da simultaneidade das 
eleições. Dessa forma, aprovado fica somente o item 
relativo à proibição da reeleição, constante das PEC 
nº 58 e nº 70, de 1999. Por ser a PEC nº 70/99 aquela 
que trata somente do fim da reeleição, concluímos o 
presente parecer opinando por sua aprovação, ficando 
as demais propostas prejudicadas, pelos argumentos 
supracitados.

Sala da Comissão, – Senador Alvaro Dias, Re-
lator.

RELATÓRIO

Relator: Senador Tasso Jereissati

I – Relatório

Pelo Requerimento nº 383, de 2000, foi solici-
tada, com base no art. 258 do Regimento Interno do 
Senado Federal, a tramitação em conjunto das Pro-
postas de Emenda Constitucional nos 10, 58, 70 e 97, 
todas de 1999.

A PEC nº 10, de 1999, de autoria do Senador 
José Eduardo Dutra, altera o § 5º do art. 14 da Cons-
tituição Federal, com vistas a suprimir a reeleição 
para Prefeitos e prever a desincompatibilização nos 
outros casos.

A PEC nº 58, de 1999, de autoria do Senador 
Antonio Carlos Valadares, suprime o instituto da ree-
leição e fixa em cinco anos a duração dos mandatos 
dos Chefes do Poder Executivo. Estabelece, ainda, o 
primeiro domingo de outubro (1º turno) e o último do-
mingo de outubro (2º turno) para eleição do Governa-
dor e do Vice-Governador.

A PEC nº 70, de 1999, da lavra do Senador Ro-
berto Requião, suprime a reeleição em todos os ní-
veis e, finalmente, a PEC nº 97, de 1999, de autoria 
do Senador Carlos Patrocínio, veda a reeleição dos 
Prefeitos e estabelece a simultaneidade das eleições 
para todos os cargos eletivos a partir de 2006, com a 
prorrogação dos mandatos dos prefeitos e vereadores 
eleitos em 2000.
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As justificações das propostas, em linhas gerais, 
são as que se seguem.

As que suprimem a reeleição para Prefeitos, PEC(s) 
nos 10 e 97, alegam que o uso da máquina administrativa 
em favor daquele que se candidata à reeleição se agra-
va consideravelmente nas disputas municipais, onde a 
prática do clientelismo é mais facilitada e de mais difícil 
controle por parte da população, cujos componentes, 
muitas vezes, não têm condição de averiguar se houve 
uso dos recursos públicos pela Prefeitura para privilegiar 
o candidato que quer permanecer no poder.

A PEC nº 10, de 1999, busca, ainda, exigir a de-
sincompatibilização do Presidente e dos Governadores 
que quiserem candidatar-se à reeleição, argumentando 
que o não afastamento facilita o uso dos recursos públi-
cos por parte do governante-candidato em prol de sua 
candidatura, viciando a lisura de que se deve revestir 
o processo eleitoral, além de gerar incongruência com 
a conhecida Lei das Inelegibilidades.

A PEC nº 58, de 1999, e a PEC nº 70, de 1999, 
vedam a reeleição em todos os níveis, buscando, dessa 
forma, restabelecer a situação anterior à Emenda Cons-
titucional nº 16, de 1997. Justificam os autores as suas 
propostas com base no argumento de que o advento 
do instituto da reeleição, que não é de nossa tradição, 
apresentou, nas eleições de 1998, resultados desfavo-
ráveis ao regime democrático, pelas denúncias havidas 
de utilização da máquina governamental com vistas a 
favorecer os que quiseram se perpetuar no poder. A 
PEC nº 58, de 1999, busca estabelecer, também, que 
os mandatos para os chefes de Poder Executivo pas-
sem a ser de cinco anos, por entender seu autor como 
muito curto o mandato de quatro anos, sendo que o 
primeiro ano do mandato, em geral, é utilizado para a 
“arrumação da casa” e o último ano já não conta com 
a mesma motivação da equipe de trabalho do gover-
nante. Outrossim, estabelece o dia de domingo para as 
eleições de governador, por entendê-lo mais adequado 
para o evento, o que, aliás, já é norma constitucional 
estabelecida no art. 28, da Carta vigente.

A simultaneidade das eleições, também proposta 
na PEC nº 97, de 1999, tem por base o argumento da 
economia que daí poderá decorrer aos cofres públi-
cos. Para que as datas de todas as eleições possam 
coincidir, a proposta determina a prorrogação dos 
mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores 
eleitos no ano 2000.

II – Análise

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 356, 
caput, do Regimento Interno, emitir parecer, com exclu-
sividade, sobre propostas de emenda à Constituição.

A proposta de supressão do instituto da reeleição 
foi estabelecida, para todos os níveis, nas PEC nos 
70/99 e 58/99, e só para prefeitos, nas PEC nos 10/99 
e 97/99. Não procede o argumento do uso da máquina 
administrativa, com a prática de atos e uso de recursos 
para favorecimento aos candidatos à reeleição, como 
fundamento para condenar o instituto da reeleição, 
pois não tem respaldo na nova situação criada. Ao 
contrário, o candidato à reeleição tem maior dificuldade 
em fazer uso da máquina administrativa, não só pela 
vigilância e fiscalização exercidas pelos adversários, 
como pela vedação expressa de várias condutas aos 
agentes públicos, estabelecida na Lei nº 9.504, de 30-9-
1997 (lei eleitoral), com severas punições para aqueles 
que incidirem nessas condutas. Os casos de abusos 
que tenham ocorrido nas últimas eleições podem ser 
considerados como meras ocorrências eventuais, que 
não autorizam generalizá-los como fundamento para 
condenar o instituto da reeleição.

Ademais, a supressão do instituto da reeleição 
atingiria os mandatos em curso, tanto em relação aos 
Prefeitos, como aos Governadores e ao Presidente da 
República, constituindo violação aos direitos políticos 
dos atuais titulares. Isto poderia qualificar essa alte-
ração como inconstitucional em face do art. 60, § 4º, 
da Constituição Federal, com base no entendimento 
de que essa disposição veda a aprovação de emen-
das que atinjam não só os direitos individuais como 
os direitos fundamentais, entre os quais se incluem os 
direitos políticos.

Além dessas razões que nos levam a não acolher 
as propostas de supressão da reeleição, convém regis-
trar que o instituto, aprovado pela PEC nº 16, de 1997, 
foi exercitado apenas em três eleições: a geral e pre-
sidencial de 1998 e de 2002, e as eleições municipais 
de 2000. O período é muito curto para que se possa 
fazer uma avaliação serena e correta da adequação do 
instituto da reeleição, de seus erros e acertos.

Excetuada a PEC nº 70/99, que tem por objeto 
tão-somente a supressão da reeleição em todos os 
níveis, as demais PEC, além de vedar a reeleição em 
todos os níveis ou só para prefeitos, contém propos-
tas específicas que também não vemos como acolher, 
pelas razões que passamos a expor.

A PEC nº 10/99 estabelece a obrigatoriedade 
de desincompatibilização para os candidatos à re-
eleição aos cargos de Governador e de Presidente 
da República. Não há sentido em se exigir o afasta-
mento dos titulares desses cargos, quando, ao se 
candidatar à reeleição, o objetivo pretendido é jus-
tamente garantir a continuidade administrativa. Por 
outro lado, a possível incongruência com a lei das 
inelegibilidades é questão já resolvida, pois levada 
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ao crivo do Poder Judiciário, recebeu do Supremo 
Tribunal Federal decisão no sentido da não obriga-
toriedade do afastamento.

A PEC nº 58/99, fixa os mandatos em cinco anos 
para as chefias de Poder Executivo, em todos os níveis, 
com fundamento na avaliação de que os quatro anos, 
sem reeleição, é tempo insuficiente para que o titular 
do cargo possa cumprir seus projetos administrativos. 
Essa proposta, além de pressupor a aprovação da PEC 
que suprime a reeleição, também exige o reexame da 
duração dos mandados de Senador e para a Câmara 
dos Deputados, Assembléias Legislativas e Câmaras 
de Vereadores, ou o estabelecimento de novo calen-
dário para essas eleições, o que implica em várias 
outras alterações constitucionais. Como a proposta 
apenas altera os mandatos do Poder Executivo sem 
contemplar essas alterações conexas, isto inviabiliza 
o seu acolhimento.

A PEC nº 97/99, intenta promover a coincidência 
de todos pleitos eleitorais, a partir de 2006, prorrogan-
do, para isso, o mandato vigente dos Prefeitos, Vice-
Prefeitos e Vereadores eleitos em 2000. Entendemos 
ilegítima essa prorrogação de mandatos, considerando 
que os eleitores que escolheu os Prefeitos o fizeram 
para mandatos de quatro anos. A prorrogação, assim, 
pode vir a ensejar discussões de natureza constitucional 
por ferir o direito de voto dos cidadãos. Ademais, esse 
tipo de proposta já foi objeto de apreciação recente pela 
CCJ, por ocasião do exame da PEC nº 25, de 2002, em 
reunião realizada no dia 23-4-2003, quando reiterou 
decisão já adotada em relação à PEC nº 34, de 1995, 
no sentido de rejeitar e arquivar a proposta.

III – Voto

Pelas razões expostas, considerando que a pro-
posta de supressão do instituto da reeleição viola os 
direitos políticos dos atuais detentores dos mandatos 
de Presidente da República, Governadores e Prefei-
tos, com possíveis eivas de inconstitucionalidade, e 
que as demais medidas propostas se afiguram invi-
áveis e inoportunas, somos de parecer pela rejeição 
e arquivamento definitivo das PEC nos 10/99, 58/99, 
70/99 e 97/99.

Sala da Comissão, – Senador Tasso Jereissa-
ti, Relator.

REQUERIMENTO Nº 542, DE 2003

Requeiro, nos termos do art. 372 combinado com 
o de nº 258, do Regimento Interno do Senado Federal, 
a tramitação em conjunto da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 41, de 2003, que “Altera os artigos 14 
e 82 dá Constituição  Federal, para aumentar o prazo 
do mandato do Presidente da República e proibir a 

reeleição”, com as Propostas de Emenda à Constitui-
ção nºs 58, 10, 70 e 97, de 1999, por versarem sobre 
a mesma matéria.

Sala das Sessões, Senador Fernando Bezerra.

RELATÓRIO

Relator: Senador Tasso Jereissati

I – Relatório

Pelo Requerimento nº 383, de 2000, foi solici-
tada, com base no art. 258 do Regimento Interno do 
Senado Federal, a tramitação em conjunto das Pro-
postas de Emenda Constitucional nos 10, 58, 70 e 97, 
todas de 1999.

No corrente ano, foi apresentada a PEC nº 41, 
de 2003, em virtude da qual foi apresentado o Reque-
rimento n0 542, de 2003, para que a proposta fosse 
tramitada em conjunto com as demais citadas, por 
tratarem todas do mesmo assunto.

A PEC nº 10, de 1999, de autoria do Senador 
José Eduardo Dutra, altera o § 5º do art. 14 da Cons-
tituição Federal, com vistas a suprimir a reeleição 
para Prefeitos e prever a desincompatibilização nos 
outros casos.

A PEC nº 58, de 1999, de autoria do Senador 
Antonio Carlos Valadares, suprime o instituto da ree-
leição e fixa em cinco anos a duração dos mandatos 
dos Chefes do Poder Executivo. Estabelece, ainda, o 
primeiro domingo de outubro (1º turno) e o último do-
mingo de outubro (2º turno) para eleição do Governa-
dor e do Vice-Governador.

A PEC nº 70, de 1999, da lavra do Senador Rober-
to Requião, também suprime o instituto da reeleição.

A PEC nº 97, de 1999, de autoria do Senador 
Carlos Patrocínio, veda a reeleição dos prefeitos e 
estabelece a simultaneidade das eleições para todos 
os cargos eletivos a partir de 2006.

A PEC nº 41, de 2003, de autoria do Senador Sibá 
Machado, suprime o instituto da reeleição e fixa em 
cinco anos o mandato do Presidente da República.

As justificações das propostas, em linhas gerais, 
são as que se seguem.

As que suprimem a reeleição para Prefeitos, 
PEC(s) nºs 10 e 97, alegam que o uso da máquina 
administrativa em favor daquele que se candidata à 
reeleição se agrava consideravelmente nas disputas 
municipais, onde a prática do clientelismo é mais faci-
litada e de mais difícil controle por parte da população, 
cujos componentes, muitas vezes, não têm condição 
de averiguar se houve uso dos recursos públicos pela 
Prefeitura para privilegiar o candidato que quer per-
manecer no poder.
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A PEC nº 10, de 1999, busca, ainda, exigir a de-
sincompatibilização do Presidente e dos Governadores 
que quiserem candidatar-se à reeleição, argumentan-
do que o não afastamento facilita o uso dos recursos 
públicos por parte do governante-candidato em prol 
de sua candidatura, viciando a lisura de que se deve 
revestir o processo eleitoral, além de gerar incongruên-
cia com a conhecida Lei das Inelegibilidades. A ques-
tão, levada ao crivo do Poder Judiciário, recebeu do 
Supremo Tribunal Federal decisão no sentido da não 
obrigatoriedade do afastamento.

A PEC nº 58, de 1999, a PEC nº 70, de 1999, e a 
PEC nº 41, de 2003, vedam a reeleição, para o retorno, 
dessa forma, à situação anterior à Emenda Constitucio-
nal nº 16, de 1997. Justificam os autores as propostas 
com base no argumento de que o advento do instituto 
da reeleição, que não é de nossa tradição, apresentou, 
nas ultimas eleições, resultados desfavoráveis ao regi-
me democrático, pelas denúncias havidas de utilização 
da máquina governamental com vistas a favorecer os 
que quiseram se perpetuar no poder. A PEC n0 58, de 
1999, busca estabelecer, também, que os mandatos 
para os chefes de Poder Executivo passem a ser de 
cinco anos, por entender seu autor como muito curto 
o mandato de quatro anos, sendo que o primeiro ano 
do mandato, em geral, é utilizado para a “arrumação 
da casa” e o último ano já não conta com a mesma 
motivação da equipe de trabalho do governante. Ou-
trossim, estabelece o dia de domingo para as eleições 
de governador, por entendê-lo mais adequado para o 
evento. A PEC nº 41, de 2003, busca aumentar para 
cinco anos o mandato do Presidente da República, e 
não dos demais chefes de Executivo, com vistas a iso-
lar a eleição presidencial, para não contaminar esse 
pleito com as demais concorrências,

A simultaneidade das eleições, prevista na PEC 
nº 97, de 1999, tem por base a economia que daí po-
derá decorrer aos cofres públicos. Para que as datas 
de todas as eleições possam coincidir, a proposta 
determina a duração de seis anos para os mandatos 
dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos no 
ano 2000.

II – Análise

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 356, 
caput, do Regimento Interno do Senado Federal, emitir 
parecer sobre propostas de emendas à Constituição.

Não concordamos com a supressão do instituto da 
reeleição, porque julgamos que seu advento fortaleceu 
o sistema democrático. O candidato que já exerceu um 
mandato acumulou experiências que podem desper-
tar a credibilidade da opinião pública, em decorrência 
da qual a coletividade pode torná-lo vitorioso nas ur-

nas para dar continuidade a uma orientação política 
já testada e bem aceita. Os argumentos contrários ao 
instituto, sobretudo quanto ao uso da máquina admi-
nistrativa para favorecer a reeleição carecem de fun-
damento, pois a experiência demonstrada nos últimos 
pleitos atestam que este uso é na verdade dificultado, 
em virtude da severa vigilância sofrida pelos detento-
res de mandatos nas suas campanhas. Não se pode 
generalizar casos isolados de abusos verificados, e 
que certamente se verificarão no futuro, mas que de 
forma alguma desabonam a inserção da reeleição no 
nosso ordenamento jurídico.

Pensamos também que não há sentido em se 
exigir o afastamento do cargo daquele que está na 
chefia do Poder Executivo, quando o que se pretende 
é, justamente, a continuidade administrativa. Portanto, 
a nosso ver, é incoerente a exigência da desincompa-
tibilização para a continuação do agente no mesmo 
cargo, e nem mesmo o argumento do mais fácil uso 
da máquina administrativa em prol dos governantes 
tem procedência, porque tal pode se dar, também, 
com qualquer candidato que queira beneficiar algum 
correligionário.

Quanto à proibição de reeleição apenas para 
os prefeitos, temos a dizer que ela fere o princípio da 
igualdade, cláusula magna de eternidade que nem 
mesmo uma emenda constitucional pode derrogar (art. 
60, § 4º) Retirar a possibilidade de reeleição para Pre-
feitos e mantê-la para os demais cargos de chefia de 
Executivo torna irrefutável a inconstitucionalidade de 
semelhante preceito, pois a situação jurídica, nos três 
casos, é a mesma. Assim, ou se suprime o instituto 
da reeleição, ou fica este mantido para os três níveis 
da Federação – essa é a única postura juridicamente 
defensável.

Finalmente discordamos da fixação em cinco 
anos para o mandato das chefias de Poder Executivo, 
ainda que somente para o chefe do Executivo Fede-
ral, como é o caso da PEC nº 41, de 2003. Estamos 
rejeitando a supressão do instituto da reeleição, e, por 
conseguinte, julgamos preferível que cada mandato 
continue sendo de quatro anos, prorrogável por mais 
quatro, se o postulante for reeleito. Além disso, o es-
tabelecimento do mandato de cinco anos ensejará a 
organização das eleições em datas diferentes da dos 
parlamentares, decorrendo, daí, mais gastos para os 
cofres públicos, quando o que se busca, na medida do 
possível, é promover a simultaneidade das eleições, 
idéia, aliás, positivada na PEC nº 97, de 1999, também 
sob análise. Esta, além de suprimir a reeleição para os 
Prefeitos, intenta promover a coincidência dos pleitos 
eleitorais, alterando, para isso, o mandato dos Prefei-
tos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos há três anos. 

SETEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL44     



Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 27799 

Aqui, um problema se afigura. Quando a proposta foi 
apresentada, as últimas eleições para prefeitos ainda 
estavam por se realizar e, portanto, nada havia que 
pudesse obstaculizar a prorrogação para seis anos 
dos mandatos dos prefeitos que viessem a ser eleitos. 
Entretanto, agora, já realizadas as eleições e já há mui-
to empossados os chefes de governo dos municípios, 
entendemos inoportuno que uma norma superveniente 
venha a prorrogar seus mandatos, considerando que 
muitos deles não desejariam a prorrogação, ou por não 
estarem preparados para mandatos tão longos, ou por 
terem, de antemão, outros planos após o término da 
gestão administrativa. A prorrogação, assim, pode vir 
a ensejar discussões de natureza jurídica quanto a se 
saber se teria sido lícita a sua estipulação após a as-
sunção dos mandatos. Se a PEC tivesse sido aprovada 
antes do advento da eleição, não haveria problema, 
porque seus efeitos eram previstos para o futuro, o 
que possibilitaria aos candidatos a liberdade de deci-
dir se estavam dispostos a entrar na corrida eleitoral 
para o cumprimento de mandato de seis anos. Além 
disso, aos atuais prefeitos, eleitos naquela data, resta 
pouco tempo de mandato, o que desaconselha ainda 
mais a aprovação da referida proposta.

III – Voto

Pelas razões expostas, resta-nos oferecer parecer 
rejeitando todas as propostas. Assim, rejeitada fica a 
PEC nº 10, de 1999, dada sua inconstitucionalidade, 
bem como as PEC nº 58, de 1999, nº 70, de 1999, e 
nº 41, de 2003, por julgarmos de todo conveniente 
a manutenção do instituto da reeleição e inoportuna 
a fixação de cinco anos para a duração dos manda-
tos, seja qual for o nível da Federação. Rejeitada fica 
também a PEC nº 97, de 1999, por inconstitucional e 
intempestiva.

Sala da Comissão, – Senador Tasso Jereissa-
ti, Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O parecer que acaba de ser lido vai à publi-
cação.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 216, 
de 2006 (nº 739/2006, na origem), de 31 de agosto úl-
timo, pela qual o Presidente da República solicita seja 
autorizada a contratação de operação financeira entre 
a República Federativa do Brasil e a República Federal 
da Nigéria no valor de cento e cinqüenta e um milhões, 
novecentos e cinqüenta e três mil, setecentos e noventa 
e dois dólares dos Estados Unidos da América e trinta 
e cinco centavos, referente ao contrato bilateral de re-
estruturação de dívida assinado em 29 de dezembro 
de 2005, no âmbito do Clube de Paris.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 217 de 
2006 (nº 763/2006, na origem), de 4 do corrente, pela 
qual o Presidente da República, solicita seja autorizada 
a contratação de operação de crédito externo no valor 
de quinhentos e um milhões, duzentos e cinqüenta mil 
dólares dos Estados Unidos da América, entre a Re-
pública Federativa do Brasil e o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, cujos 
recursos destinam-se a apoiar o “Programa de Redu-
ção dos Custos Logísticos – PREMEF.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Há oradores inscritos.

O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Com a palavra, pela ordem, o Sr. Senador 
Marcos Guerra, PSDB – ES.

O Sr. MARCOS GUERRA (PSDB – ES) – Sr. Pre-
sidente, peço a minha inscrição para uma comunicação 
inadiável, antes da Ordem do Dia, se for possível.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Na prorrogação da Hora do Expediente, V. Exª 
terá assegurado o uso da palavra por cinco minutos.

O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES) – Mui-
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – De ofício, inscrevo o Senador Antonio Carlos 
Magalhães, do PFL da Bahia.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo 
Paim, do PT do Rio Grande do Sul, por dez minutos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, venho à tribuna mais uma vez, contente, por-
que V. Exª lembrou o tempo em que eu era Deputado, 
porque, desde lá, quando era Deputado, falava muito 
do tema que vou falar hoje: o salário mínimo.

Ao longo desses 20 anos – 16 anos na Câmara 
e quatro praticamente no Senado, se Deus quiser –, 
falei muito sobre a questão do mínimo. Como já che-
gou a peça orçamentária na Casa, fixando o novo sa-
lário mínimo a partir do ano que vem em R$375,00, 
em tese a partir de 1º de janeiro, quero fazer um breve 
comentário sobre esse tema.

Quero primeiro dizer, Sr. Presidente, que o Die-
ese publicou recentemente o que seria o salário míni-
mo ideal para o País: R$1.436,00, se cumpríssemos 
a Constituição. Claro que ninguém aqui está propondo 
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isso e nunca propusemos, ao longo desses 20 anos, 
o salário mínimo do Dieese.

Entendemos que é justo, mas consideramos que 
essa é uma política progressiva. Como ocorreu no ano 
passado, temos de ir alavancando todos os anos até 
que essa meta, um dia, seja atingida no País.

Sr. Presidente, lembro que, no ano que passou, o 
Governo Federal, mediante ampla negociação com o 
Poder Legislativo e as centrais sindicais, elevou o salário 
mínimo para R$350,00, um reajuste muito importante, 
significativo, sem sombra de dúvida, e que representou 
algo em torno de 16,66% sobre o salário mínimo da 
época. Para 2007, o salário mínimo previsto na peça 
orçamentária está sendo fixado em R$375,00.

Entendo eu, Sr. Presidente, que, a exemplo do 
que aconteceu no ano passado – quando houve, por 
parte do Executivo, sensibilidade para estabelecer o 
diálogo com as centrais, os partidos e a Comissão 
Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização 
–, avançamos e penso também que podemos avan-
çar neste ano.

O Governo Federal está prevendo um PIB da 
ordem de 4%. A inflação poderá ficar, ao longo de 12 
meses, em torno de 3,5%. É claro que não posso prever 
exatamente qual será a inflação de abril a abril. Aí, Sr. 
Presidente, quero advogar a regra de cálculo do rea-
juste do salário mínimo que estou propondo na própria 
Comissão Mista, composta de onze Deputados e onze 
Senadores, em que defendo, como relator da matéria, 
que o salário mínimo seja reajustado uma vez por ano, 
no mínimo, conforme a inflação e o dobro do PIB. É 
bom lembrar que o reajuste do ano passado foi bem 
maior que a inflação e o dobro do PIB. Praticamente, 
o aumento real foi de três vezes o valor do PIB. Lem-
bro também que, se aplicássemos sobre o valor de 
R$350,00 o mesmo reajuste concedido ano passado 
ao valor de R$300,00, o valor do salário mínimo para 
este ano seria da ordem de R$406,00.

Sr. Presidente, por isso tudo tenho dito que até vi 
com bons olhos o fato de o Executivo já ter colocado 
na peça orçamentária o valor do salário mínimo para 
R$375,00. Por quê? Recordo-me de que, no ano an-
terior, o valor do salário mínimo na peça orçamentária 
que chegou à Casa era de R$320,00, o qual mudou 
depois de um amplo entendimento. Ninguém contes-
tou esse valor, e a redação final do projeto registrou 
a elevação do salário mínimo para R$350,00. Assim, 
ano passado, houve um aumento de R$30,00 no valor 
sugerido na peça orçamentária. Por isso, penso que 

este ano não haverá grandes questionamentos para 
que seja concedido um aumento de R$25,00. Assim, 
o salário mínimo chegaria a R$400,00 a partir de 1º 
de abril de 2007. 

Sr. Presidente, como falava na abertura, partindo 
do valor de R$400,00 para o salário mínimo, nos anos 
subseqüentes, esse valor seria reajustado conforme a 
inflação e, no mínimo, o dobro do PIB. Assim, não se ini-
be que as centrais sindicais e o próprio Congresso, em 
diálogo com o Executivo, possam dar um reajuste maior. 
Estou apenas assegurando o patamar mínimo.

Sr. Presidente, como Relator da Comissão Mis-
ta Especial do Salário Mínimo, sinto-me no dever de 
apresentar uma política permanente de valorização do 
salário mínimo e de reajuste para os aposentados e 
pensionistas. Lembro que, todos os anos, enfrentamos 
a mesma situação.

O movimento sindical, os partidos políticos e a 
sociedade organizada defendem a recuperação do valor 
do salário mínimo, de forma que seja reajustado num 
percentual maior do que aquele da peça orçamentária. 
Há mais de vinte anos, trato desse assunto – sei que 
inúmeros Parlamentares também o fazem –, defenden-
do sempre um aumento real que vá ao encontro dos 
anseios dos trabalhadores das áreas pública e privada 
e dos aposentados e pensionistas.

O Brasil é um País extremamente desigual, mas 
creio que o salário mínimo é um instrumento eficaz 
para a redução dessas desigualdades. Sempre defen-
di que é necessário construir uma política de médio 
e longo prazo para a recuperação do salário mínimo, 
com elevações gradativas da renda. Naturalmente, é 
isto que propõe a Comissão Mista do Salário Mínimo: 
uma regra justa de reajuste que efetivamente recom-
ponha as perdas acumuladas.

Sr. Presidente, com a nova regra criada, vamos 
garantir ao salário base um reajuste sempre superior 
à inflação. Por isso, está ligado ao crescimento do PIB 
em dobro. Significa dizer que, quanto mais a economia 
crescer, mais o salário mínimo será beneficiado com o 
reajuste real. Por outro lado, quando a economia não 
crescer, o reajuste será menor. Então, tem uma lógica 
a proposta que estamos defendendo.

Fazendo uma projeção, Sr. Presidente, podemos 
estimar que, se o PIB for de 4%, o aumento real será 
de 8%. Assim, em 10 anos, haverá um crescimento real 
do salário mínimo que ultrapassará a faixa dos 100%, 
ou seja, se o PIB crescer com essa estimativa de 4% 
ao ano, em 10 anos, sendo o aumento em dobro, como 
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estou propondo, o crescimento será acima de 100% 
quanto ao valor real do salário mínimo.

É importante, ainda, ressaltar que o reajuste 
deve ser aplicado também aos aposentados e pen-
sionistas, isto é, na remuneração dos nossos idosos, 
visto que ele tem um impacto direto na economia e na 
qualidade de vida do povo brasileiro. Li, ainda, neste 
fim de semana, Sr. Presidente, que os planos de saú-
de estão aumentando de forma cruel a mensalidade 
dos aposentados e pensionistas, isto é, dos idosos, 
aqueles que têm mais de 60 anos, ferindo inclusive o 
Estatuto do Idoso.

Particularmente, Sr. Presidente, já estou pedin-
do uma audiência pública, convidando os planos de 
saúde para que eles expliquem por que estão ferindo 
até mesmo o Estatuto do Idoso, numa posição discri-
minatória contra aqueles que têm mais de 60 anos. É 
uma injustiça, Sr. Presidente, se não repassarmos aos 
aposentados pelo menos a mesma proposta, como 
estou encaminhando à Casa em nome da comissão 
especial que estuda a matéria.

Sr. Presidente, não se pode negar que os bene-
fícios previdenciários representam o mais importan-
te instrumento de proteção social do trabalhador, de 
seus dependentes e dos aposentados e pensionistas. 
É bom lembrar que só de aposentados e pensionistas 
no Brasil temos 24 milhões. Trata-se de um dispositivo 
constitucional que movimenta por ano mais de R$145 
bilhões, garantindo o sustento de milhares de aposen-
tados e pensionistas e suas famílias.

Sr. Presidente, com a política proposta pela Co-
missão Especial do Salário Mínimo, renovo a esperança 
de que nossos idosos, nossos trabalhadores, irão su-
perar o poder aquisitivo que tinham em 1957, quando 
tivemos o maior salário mínimo da história brasileira. 
Foi na época de Juscelino. Ele chegou aproximada-
mente, segundo o Dieese, a R$700,00.

Termino, Sr. Presidente, dizendo da importância 
de aprovarmos as propostas apresentadas pela Co-
missão Mista Especial do Salário Mínimo para garan-
tir regras permanentes de reajuste do salário mínimo 
e dos aposentados e pensionistas. Entendo eu, Sr. 
Presidente, que o Governo do Presidente Lula, neste 
mandato ou nos próximos quatro anos, tem que ter esta 
marca também: foi o Governo que garantiu uma política 
permanente de recuperação dos benefícios dos apo-
sentados e pensionistas e também do salário mínimo. 
Podemos discutir a metodologia. Eu apresentei aquela 
que entendo ser mais viável, que seria reajustar, todo 

dia primeiro ou de fevereiro – como alguns propõem 
–, ou de março, ou de abril, ou de maio, o salário mí-
nimo conforme a inflação mais o dobro do PIB, algo 
que já foi feito, eu diria, praticamente em média nos 
últimos três anos. Se V. Exas considerarem os últimos 
três anos, verão que o salário mínimo cresceu mais 
que a inflação e o dobro do PIB. Com essa experiên-
cia, é possível ter uma política permanente na linha 
que estou defendendo neste momento, da tribuna do 
Senado Federal.

Sr. Presidente, para concluir, convido todas as 
Senadoras e todos os Senadores para que, amanhã, 
às 14 horas, participem de uma audiência pública na 
Comissão de Assuntos Sociais, em que vamos discutir 
o Fundep, pela visão dos trabalhadores. Já tivemos uma 
audiência pública com a participação do Governo e de 
diversos setores que tratam do ensino técnico-profissio-
nalizante pela visão dos donos de escolas ou dos reito-
res. Agora, a discussão será na visão dos técnicos e dos 
líderes sindicais, porque eles todos entendem – esta foi 
a provocação que me fizeram – que seria fundamental 
que eles pudessem também dar a sua opinião sobre a 
importância do ensino técnico-profissionalizante. A au-
diência contará com a presença da Federação Nacional 
dos Técnicos, da Secretaria de Educação Profissional 
Tecnológica do Ministério da Educação, da Superinten-
dência de Educação Profissional, do Centro de Educa-
ção Tecnológica Paulo Souza e do Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, além dos repre-
sentantes das Centrais e de Confederações.

Por que é importante a aprovação do Fundep? 
Com o Fundep aprovado, vamos assegurar que cerca 
de R$1 bilhão seja aplicado, todos os anos, no ensino 
técnico-profissionalizante. Se pegarmos a média dos 
últimos dez anos, vamos ver que não foram aplicados 
mais de R$100 milhões por ano. Com esse projeto, 
passaremos a aplicar algo em torno de R$1 bilhão, to-
dos os anos, no ensino técnico-profissionalizante. Até 
aponto de onde viria esse recurso. Um Conselho De-
liberativo vai analisar toda a receita e a conseqüência 
dos investimentos a serem feitos nas escolas técnicas, 
inclusive na contratação de professores, avançando 
do ponto de vista tecnológico e preparando os jovens 
para que já terminem o 1º e o 2º grau prontos para 
enfrentar o mercado de trabalho, com uma profissão 
já reconhecida, naturalmente mostrando toda a sua 
capacidade na hora de enfrentar os testes e a disputa 
acirrada do mercado de trabalho. Lembro que, quan-
do saí do Senai, fui disputar vaga em duas empresas 

    47ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2006 



27802 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2006

– Metalúrgica Abramo Eberle, em Caxias, e Gerdau 
– e, em virtude de meu ensino técnico profissional, cer-
tamente fui aprovado entre os dez mais capacitados 
na época, como ocorre com os que saem das escolas 
técnicas, pois já têm a experiência do ensino técnico 
profissionalizante. Não é que sejam mais inteligentes 
que os outros.

Eu tive – diria – o privilégio de passar por uma 
escola técnica. Quando me habilitei a trabalhar, por 
exemplo, na Metalúrgica Abramo Eberle, disputava 
aquele posto com uma centena de jovens e fiquei en-
tre os dez que então passaram a exercer a profissão 
com salário já diferenciado, comparado com o salário 
mínimo da época.

Eram as considerações que queria tecer. Obriga-
do a V. Exª, Sr. Presidente, mais uma vez.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, segundo cálculos do Departamento In-
tersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
– DIEESE, o salário mínimo deveria ser de R$1.436,00 
(hum mil quatrocentos e trinta e seis reais) em julho 
deste ano, para satisfazer as necessidades básicas de 
uma família de quatro pessoas.

É claro que além de justo, este é o salário que 
gostaríamos de dar ao nosso trabalhador, mas sabe-
mos que não é possível, devido às inúmeras perdas 
ocorridas durante décadas.

Este ano o Governo Federal chegou ao valor de 
R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais) para o salário 
mínimo, depois de um amplo debate com o movimen-
to sindical e com o Poder Legislativo. Foi um reajuste 
significativo que representou 16,66%.

Já o salário previsto para 2007 pelo governo, se-
gundo recursos alocados no Projeto de Lei Orçamen-
tária da União, é de R$375,00 (trezentos e setenta e 
cinco reais). 

Entendo que, a exemplo do ano passado, pode-
mos melhorar aqui no Congresso Nacional o valor do 
salário mínimo.

Se o Governo Federal está prevendo um PIB de 
4% e a inflação ficar em torno dos 3,5%, pela regra 
defendida por nós na Comissão Mista Especial do Sa-
lário Mínimo, que é a inflação mais o dobro do PIB, o 
valor anunciado deveria ser de R$391,23 (trezentos e 
noventa e um reais e vinte e três centavos).

Porém, se aplicarmos o mesmo reajuste dado 
este ano, teríamos, em 2007, um salário mínimo de 
R$406,00 (quatrocentos e seis reais).

Não estou surpreso com o valor de R$375,00 
(trezentos e setenta e cinco) sugerido no projeto de lei 
do Orçamento da União. Haja vista a proposta apre-
sentada no ano passado para o salário mínimo atual, 
que foi de R$320,00 (trezentos e vinte reais), e depois 
de um amplo debate com o governo avançamos para 
R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais). 

Acho, Sr. Presidente, que podemos chegar ao 
valor de R$400,00 (quatrocentos reais), em 1º de maio 
de 2007. E, a partir desse período, que os reajustes 
sejam automáticos com reposição da inflação mais o 
dobro do PIB, com percentuais estendidos aos venci-
mentos dos aposentados e pensionistas. 

Como relator da Comissão Mista Especial do 
Salário Mínimo me acho no dever de apresentar uma 
política permanente de valorização do salário mínimo 
e de reajuste das aposentadorias e pensões.

Todos os anos enfrentamos a mesma situação: 
o movimento sindical e os partidos de oposição de-
fendem a recuperação do valor real do mínimo e os 
governantes alegam a impossibilidade de um reajuste 
expressivo por insuficiência de recursos.

Lá se vão 20 anos que estou no Parlamento de-
fendendo o aumento real do salário, e, entra governo 
e sai governo, e o debate é o mesmo.

O Brasil é um País extremamente desigual, e 
acredito que o salário mínimo é um instrumento eficaz 
na redução dessa desigualdade.

Sempre defendi que é necessário construir uma 
política de médio e longo prazo de recuperação do 
salário mínimo com elevação gradativa da renda e é 
isso que propõe a Comissão Mista Especial do Salário 
Mínimo, uma regra justa de reajustes que irá efetiva-
mente recompor as perdas acumuladas.

Com a nova regra criada, garantiremos ao salá-
rio base um reajuste sempre superior à inflação, pois 
está associada também ao crescimento do PIB. Isso 
significa dizer que quanto mais a economia crescer 
mais o Salário Mínimo será beneficiado com um rea-
juste maior. Por outro lado, quando a economia crescer 
menos, o reajuste será menor.

Projeções estimam que com um aumento de 
8% ao ano, ou seja, um PIB de 4,0%, em 10 anos 
teremos um aumento real no salário mínimo supe-
rior a 100%.
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É importante ressaltar que o reajuste deve ser 
aplicado também às aposentadorias e pensões visto 
que têm impacto direto na economia da maioria dos 
municípios no Brasil. 

A remuneração dos nossos idosos incentiva e 
movimenta setores de bens e serviços dos municípios 
pequenos e médios, contribuindo para o desenvolvi-
mento da região e para o crescimento econômico, 
além de trazer dignidade à fase mais importante de 
suas vidas.

É uma injustiça não repassar às aposentadorias 
e pensões o aumento dado ao mínimo.

Não dá para negar que os benefícios previdenci-
ários representam o mais importante instrumento de 
proteção social do trabalhador e de seus dependen-
tes. Aposentadorias e pensões pagas pelo sistema 
previdenciário beneficiam diretamente cerca de 24 
milhões de pessoas no Brasil, atualmente. Trata-se 
de um dispositivo constitucional que movimenta por 
ano mais de R$145 bilhões, garantindo o sustento 
de milhares de aposentados, pensionistas e de sua 
família.

Com essa nova política proposta pela Comissão 
Mista Especial do Salário Mínima, renovo a esperança 
de que nossos aposentados e nossos trabalhadores 
irão superar o poder aquisitivo que tinham em 1957, 
quando tivemos o maior salário da história brasileira, 
que representa nos valores de hoje R$695,33 (seis-
centos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), 
segundo o Dieese. 

Sr. Presidente, por fim, quero dizer da importân-
cia de aprovarmos as propostas apresentadas pela 
Comissão Mista Especial do Salário Mínimo para ga-
rantirmos regras permanentes de reajustes do salário 
mínimo, das aposentadorias e das pensões. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto. PMDB – MA) 

– Eu é que agradeço, Senador Paulo Paim.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti, 
por permuta com a Senadora Iris de Araújo.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, antes de fazer uso da palavra pelo tempo 
que me cabe, eu queria fazer um comunicado à Casa. 
A nossa querida Senadora Ana Júlia Carepa sofreu 
um acidente ontem à noite. Ao cair do carro de som, 
durante um evento de sua campanha ao Governo 

do Estado do Pará, fraturou uma das pernas e terá 
que se submeter a uma cirurgia hoje à tarde. Tive a 
oportunidade de falar com ela pelo telefone hoje pela 
manhã e fiquei sabendo que está bem, embora um 
pouco preocupada – é claro –, porque campanha com 
cirurgia e perna engessada vai lhe trazer um pouco 
de dificuldade, mas nada que a garra e a coragem 
de nossa querida Ana Júlia não lhe dêem ânimo para 
pode enfrentar o final de campanha numa situação 
como essa. Em nome da Bancada, desejo de público 
reiterar à Senadora todo o êxito, que se restabeleça 
prontamente.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Lamento profundamente o acidente sofrido 
pela nossa querida Senadora Ana Júlia.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Ge-
raldo Mesquita Júnior.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria 
de fazer referência ao que há pouco mencionou a Se-
nadora Ideli Salvatti, desejando à Senadora Ana Jú-
lia, uma pessoa tão querida, rápida recuperação, pois 
dela precisamos plenamente restabelecida. Que sua 
cirurgia seja bem sucedida.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Senador Geraldo Mesquita, este é também o 
sentimento da Casa.

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, Srªs e Srs. Senadores, tenho assomado à 
tribuna em algumas oportunidades para tratar de um 
assunto que, efetivamente, está pautado nestas elei-
ções e, já há um bom tempo, no Congresso Nacional 
e na mídia, e que tem chamado a atenção de todos 
aqueles que têm preocupação com a destinação ade-
quada dos recursos públicos, que é a corrupção.

Nas inúmeras vezes em que ocupo a tribuna, 
sempre busco destacar a convicção que tenho de que, 
muito mais do que desvendar a corrupção, descobrir e 
punir os corruptos e os corruptores, precisamos des-
montar os esquemas da corrupção. É preciso que haja 
na institucionalidade mecanismos eficientes no senti-
do de descobrir e, se possível – o máximo possível –, 
criar obstáculos e dificuldades para que a corrupção 
grasse, para que a corrupção se espraie da forma tão 
perniciosa como, infelizmente, há muitos e muitos anos, 
décadas, eu diria quase séculos, está colocada na má-
quina pública e nas instituições brasileiras.
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Portanto, sempre que algum procedimento efi-
ciente de combate, de fiscalização e de desmonte 
dos esquemas de corrupção é encontrado e praticado, 
sempre gosto de trazer à tribuna, porque entendo que 
é por esse viés, de forma muito concreta, que vamos 
combater a corrupção.

Hoje, foi publicada uma matéria que trata de uma 
ação da Receita Federal a que gostaria muito de me 
reportar. Em um primeiro momento, a Receita Federal 
pediu acesso aos dados da CPMF, contribuição que, 
pelo registro de sua movimentação financeira e de ou-
tros dados ficais, tem condições de oferecer um bom 
monitoramento, uma boa fiscalização, no sentido de 
descobrir quem está sonegando, omitindo, fugindo de 
pagar suas contribuições fiscais e seus tributos.

A Polícia Federal pediu o acesso aos dados, mas 
não foi fácil obter permissão. O assunto foi parar na 
Justiça. Houve reação do mundo jurídico, dizendo que 
seria uma espécie de quebra de sigilo, que a Receita 
Federal não podia ter acesso nem sequer para fazer 
o cruzamento de dados e a fiscalização. Isso teve de 
ser superado, e hoje estamos aqui. A primeira vez em 
que a Receita Federal quis adotar tal procedimento, 
ela se dirigiu à movimentação financeira dos corren-
tistas de bancos. Esse foi o primeiro round da briga. 
Já vitoriosa, a Receita Federal demonstrou que a me-
dida era extremamente importante e necessária, e a 
decorrência desse cruzamento já apresentou resulta-
dos concretos.

Agora, surge outro resultado: o cruzamento da 
CPMF com os cartões de crédito.

A Receita Federal é quem está realizando essa 
ampla investigação e o cruzamento da vida fiscal das 
pessoas, a partir de dados das faturas dos cartões de 
crédito. Também houve resistência, com medida ju-
dicial, toda uma preocupação, no sentido de impedir 
esse cruzamento. Felizmente, isso não prosperou. E 
a Receita Federal teve a oportunidade de fazer esse 
cruzamento.

Para que V. Exªs tenham idéia do significado da 
operação, são quase R$ 300 milhões apenas em mul-
tas cobradas de algo em torno de 900 contribuintes. 
Portanto, 900 contribuintes tiveram de pagar de multa 
o montante de aproximadamente R$ 300 milhões, so-
mente pelo que foi descoberto no cruzamento entre 
as declarações de renda e os pagamentos feitos para 
cartão de crédito.

Há situações, como a reportagem relata, em que 
um grupo de 98 pessoas movimentou entre R$ 100 mil 

e R$ 500 mil. Mas todas constavam como isentas do 
Imposto de Renda. Há o caso de um determinado ci-
dadão que também havia se declarado isento de pagar 
Imposto de Renda e que faturou no cartão de crédito 
algo em torno de R$232 mil.

Portanto, o cruzamento de dados das faturas do 
cartão de crédito com as declarações do Imposto de 
Renda é um dos mecanismos – gosto sempre de fri-
sar – eficientes que podem sim descobrir, detectar as 
pessoas que lesam, que cometem crime tributário e, 
dessa forma, impedem que a arrecadação brasileira 
seja feita de forma justa. O cruzamento de dados pos-
sibilita trabalhar na perspectiva da redução da carga 
tributária, uma vez que, infelizmente, no Brasil, os que 
menos ganham são os que mais pagam impostos. 
Trata-se de uma prova inequívoca, pois pessoas que 
movimentam valores significativos acabam se apre-
sentando perante o Fisco como isentos.

Nas 45 operações conjuntas entre a Receita Fe-
deral e a Polícia Federal, nestes três anos – de 2003 
para cá –, foram descobertos 683 sonegadores de 
impostos, contrabandistas e falsificadores de produ-
tos, sendo que, desses, 43 já foram condenados pela 
Justiça.

Portanto, Sr. Presidente, eu não poderia deixar de 
aqui registrar esse feito da Receita Federal. Um proce-
dimento absolutamente correto e eficiente de caça à 
sonegação e à evasão fiscal e de falcatruas com o que 
deveria estar vindo para os cofres públicos fomentar o 
serviço no atendimento à população.

E não poderia deixar de registrar também que, 
na semana passada, foram realizadas duas operações 
importantes da Polícia Federal. Uma delas, no Rio de 
Janeiro, descobriu que quase um terço dos fiscais do 
Ibama estavam em conluio com empreendedores imo-
biliários e empresários, falsificando laudos ambientais 
para construções, malversação de dinheiro e atendi-
mento público. Essa operação, que prendeu pessoas 
com cargos comissionados, é mais uma demonstração 
do quanto a Polícia Federal tem atuado naquilo que 
se coloca como republicana, doa a quem doer – não 
é, Senador Romeu Tuma? –, prenda quem tiver que 
prender. Se estiver envolvido e for descoberto, sofrerá 
as conseqüências.

Além dessa operação do Ibama, a mais recente, 
a última – os nomes das operações são bastante in-
teressantes –, a Operação Facção Toupeira prendeu 
aproximadamente 40 pessoas. Atuou em vários Esta-
dos ao mesmo tempo e prendeu exatamente aqueles 
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que estavam se preparando para mais um grande, um 
megarroubo em dois bancos no Rio Grande do Sul, 
vinculados não só àquele grande roubo ocorrido em 
Fortaleza, como há fortes, grandes indícios de que 
existe vinculação ao PCC, à facção criminosa PCC.

Essa operação teve um caráter extremamente 
importante.

Senador Pedro Simon, já concedo o aparte a 
V. Exª.

O Ministro Márcio Thomaz Bastos tem insistido 
numa tecla em relação ao crime organizado: ou temos 
a eficiência de chegar ao principal objetivo do crime 
organizado, que é o dinheiro; ou temos a condição de 
dificultar, de inviabilizar que eles possam acessar ou 
permanecer com o dinheiro roubado, seja lá em que 
situação, alavancando outras formas ilegais de obter 
cada vez mais dinheiro. Ou vamos mexer nisso, nessa 
questão do objetivo central do crime, que é o dinheiro 
obtido com a prática do crime, ou não desmontaremos 
essas facções.

Quando ele comemorou o resultado da Operação 
Toupeira, disse as seguintes palavras: “Foi um golpe 
muito forte, um golpe assim que os pega naquilo que 
eles têm de vital, que é a causa final do crime, o di-
nheiro”.

Concedo, com muito prazer, o aparte ao Sena-
dor Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senadora Ideli 
Salvatti, felicito V. Exª pelo pronunciamento que faz. Não 
há dúvida de que foi um gesto espetacular da Polícia 
Federal no Rio Grande do Sul. Seria o maior roubo já 
ocorrido na história do País: R$ 200 milhões! Era im-
pressionante a preparação que estava sendo feita.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Aula 
de engenharia. Dizem que o túnel era perfeito, uma 
obra de engenharia.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Deveriam 
até deixar o túnel ali.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Quem 
sabe já serve para o metrô, Senador Pedro Simon?

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Repare V. 
Exª que é um esquema igual ao de Fortaleza; é um 
esquema em que o PCC está metido. Não há como 
deixar de reconhecer, minha nobre Líder, que este 
assunto é sério demais. Esse problema que estamos 
vivendo não são mais aquelas brincadeiras; não houve 
um tumultuo no presídio; não houve uma revolta não-
sei-de-quê; não é mais aquele negócio que era o mais 
grave que existia no crime organizado, o jogo do bicho 

no Rio de Janeiro. Combatia-se o jogo do bicho, e os 
presidentes das sociedades do jogo do bicho eram 
simpáticos e ajudavam as escolas de samba. Agora, 
há uma máfia organizada no Brasil. Ela está aí, está 
aberta, e há gente da maior importância. Há Depu-
tado, Senador, soldado, Ministro, empresário, há gen-
te de montão. Se não fizermos uma operação “mãos 
limpas”, se não fizermos alguma coisa para valer, não 
sei como vai terminar. Acho que o que aconteceu em 
Fortaleza e o que aconteceu agora em Porto Alegre 
são demonstrações da capacidade da Polícia, e temos 
capacidade, temos competência. Mas a verdade é que 
a organização de lá é fantástica, é muito acima do que 
planejamos. Acho que temos que fazer uma operação 
“mãos limpas”, temos que fazer um combate. Veja V. 
Exª que as coisas estão acontecendo, porque o La-
cerda – diga-se de passagem – é uma pessoa excep-
cional. Sou seu admirador – o Senador Romeu Tuma 
o sabe –, porque é uma dessas pessoas que marcam 
posição e mostram que quem serve ao País o faz em 
qualquer governo, desde que se queira. Ele está tendo 
competência para isso e seria até o homem indicado 
para ordenar, para coordenar essa operação “mãos 
limpas”. Ou fazemos algo agora ou não sei o que vai 
acontecer. Na verdade, esse PCC, essas pessoas 
estão organizadas de maneira espetacular. Ficou pro-
vado, por exemplo, que quem fazia a operação eram 
os advogados dos criminosos, que faziam o papel de 
levar, de orientar.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Os 
advogados faziam o trabalho de pombo-correio.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Ao mesmo 
tempo em que vibro, acho que foi uma atitude positiva, 
acho que foi correto o que aconteceu, acho que foi um 
desmascaramento de uma violência brutal. Imaginem a 
manchete que teríamos hoje se, de repente, estourasse 
isso no Rio Grande do Sul. Minha querida Senadora, 
esse não é um problema do Governo; é um problema 
da sociedade brasileira. A sociedade brasileira deve 
dar importância enquanto eles estão se organizando. 
Enquanto eles ainda não estão no máximo da força, 
devemos topar a parada e partir para cima. Deve-se 
ter total força contra a máfia que está aí. Só uma ope-
ração de toda a sociedade brasileira poderá contê-la. 
Acho que o Governo está no caminho certo; acho que 
a Polícia está agindo bem, mas temos que dar uma 
força para que saiamos na frente. Daqui a pouco, vai 
começar a aparecer nome de gente importante que 
nem imaginamos comandando essa questão.
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A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço.

Sr. Presidente, não posso deixar de ouvir o Se-
nador Romeu Tuma, até porque tratar de assunto da 
Polícia Federal e não aceitar um aparte de S. Exª seria 
uma indelicadeza que não gostaria de cometer.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Sr. Presidente, 
desculpe-me, mas o assunto mexe na alma da gente, 
e o Senador Pedro Simon já teria falado por mim, pe-
las qualificações que trouxe e por conhecer de perto 
toda a história do Paulo Lacerda, que, além de ser 
meu amigo, trabalhou comigo. Conheço o seu caráter. 
Em momento difícil da Polícia Federal, tive a oportuni-
dade de designá-lo para presidir o inquérito contra o 
PC à época. Ele montou todo o esquema que hoje a 
Polícia Federal usa contra lavagem de dinheiro. Sena-
dora, ficou muito claro para mim – acredito que para 
o Senador Pedro Simon e para V. Exª – que o crime 
organizado no Brasil é interestadual por enquanto e já 
internacional, porque vejo que, no Paraguai, já estão 
prendendo gente. Essa é uma das competências que 
esta Casa conseguiu dar à Polícia Federal. Quando 
houve a CPI do Roubo de Cargas, o Paulo estava co-
migo, ajudando, até que foi escolhido pelo Governo 
Lula, com sabedoria e por conhecimento do Ministro 
da Justiça, que tinha uma relação de respeito com o 
Paulo, que era recíproca. A legislação foi qualificada 
para que o crime interestadual tivesse a intervenção 
direta da Polícia Federal. Quanto a São Paulo, deve-
mos ter cautela, porque a briga entre dois Secretários 
trouxe conseqüências graves, beneficiando a estrutura 
do crime organizado. O choque entre o Secretário de 
Segurança e o Diretor do sistema penitenciário evoluiu 
para uma coisa maligna.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Romeu Tuma, só agora, bem recentemente, con-
seguimos fazer a integração efetiva, por meio de inte-
ligência, que é o necessário para o combate ao crime 
organizado. Inclusive, nos jornais de hoje, há declara-
ções do Governador Cláudio Lembo sobre o combate 
ao PCC que deve existir com operação de inteligência. 
É impossível enfrentá-lo sem essa qualificação.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senadora, ape-
nas para completar, digo, com orgulho, que investi o 
máximo em inteligência. Conseguimos mandar dezenas 
de policiais aos Estados Unidos para aprenderem a 
atividade de inteligência, de infiltração, de escuta. Todo 
o procedimento de escuta hoje permitido foi legislado 
por nós, nesta Casa. Sobre essa inteligência, houve um 

rancor com a evolução do período militar, pois não se 
aceitava o setor de inteligência, por ranço. Hoje, não. 
Conversando com o próprio Ministro da Justiça, falamos 
sobre a existência de uma comunidade, de um grupo 
que se reúna e forme um mosaico em que cada um 
tenha um pedaço da informação. Aí, sim, a Polícia pode 
agir corretamente. A Polícia Federal, há alguns anos, 
vem evoluindo em inteligência e tem feito operações 
brilhantes por meio de informações seguras, porque, 
quando ela traz o desenlace da operação, ela já tem 
praticamente todos os dados necessários ao juiz para 
decretar a prisão antes de a operação se desencade-
ar. Ela está de parabéns! Não tem esmorecido, o que 
traz um pouco de tranqüilidade. Temos que, cada dia, 
investir mais e transferir um pouco dessa tecnologia 
para as Polícias Estaduais com a participação da Po-
lícia Federal. Muito obrigado, Senadora.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço, Senador Romeu Tuma.

Da mesma forma que V. Exª se sente orgu-
lhoso, por ser integrante da Polícia Federal, não 
posso também deixar de me sentir orgulhosa pelo 
Governo para o qual dou todo o meu apoio, o meu 
trabalho aqui.

Efetivamente, a Polícia Federal tem, nestes três 
últimos anos e meio, dado uma demonstração inequí-
voca de que está correspondendo à expectativa e ao 
comando do Presidente Lula. São 195 operações de-
sencadeadas ao longo deste Governo, do atual Gover-
no; três vezes mais do que as operações do período 
do Governo que nos antecedeu. Só nessas 195 ope-
rações, foram 101 dedicadas ao combate à corrupção. 
De 2003 até agora, quase 3,5 mil pessoas foram pre-
sas em todo o País. Dessas 3,5 mil pessoas, mais de 
2 mil respondem a processos por corrupção.

Portanto, quando o ex-Presidente diz por aí que 
lugar de ladrão é na cadeia, fico muito orgulhosa.

O atual Presidente, aliado ao trabalho brilhante da 
Polícia Federal – que é a mesma; não é nova a Polícia 
Federal –, efetivamente, tem uma determinação de não 
dar trégua ao crime organizado e à corrupção, como 
demonstrado na Operação Facção Toupeira, que feriu, 
do meu ponto de vista, de forma muito contundente, a 
facção criminosa do PCC.

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 (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Senadora Ideli Salvatti, conheço muito bem 
esse problema do crime organizado. No momento em 
que houver vontade política, ele acaba. O que está 
faltando é vontade política no Brasil.

Vou conceder a palavra ao Senador Wellington 
Salgado e, em seguida, aos Senadores Alvaro Dias e 
Pedro Simon, por permuta com o Senador Heráclito 
Fortes.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Sr. Presi-
dente, o Senador Heráclito Fortes cedeu o tempo 
para mim?

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Exatamente. V. Exª falará logo após o Sena-
dor Alvaro Dias.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Muito obri-
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Concedo a palavra ao nobre Senador Welling-

ton Salgado, pela Liderança do PMDB, por 5 minutos, 
para uma comunicação inadiável de interesse partidá-
rio. S. Exª falará pelo PMDB de Minas Gerais.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG. Como Líder. Sem revisão do orador.) 
– Caro Presidente João Alberto, demais Senadores, 
vim a esta tribuna porque foi publicada matéria total-
mente infundada em uma revista da qual sou assinante 
e a qual adoro ler aos sábados, ouvindo um disco. Foi 
publicado que o Senador Ney Suassuna teria lido para 
mim cartas que acusavam o ex-presidente José Sarney, 
o atual Presidente desta Casa, Senador Renan Calhei-
ros, e o meu amigo, Senador Romeu Tuma. Eu queria 
dizer que isso não é verdade, não aconteceu.

Segunda-feira, quando o Senador Ney Suassu-
na, licenciado neste momento, comunicou-me que eu 
assumiria a Liderança do PMDB nesta Casa, fomos 
conversar. Encontrei o nosso querido Líder, Senador 
Ney Suassuna, muito angustiado naquele momento. 
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Claro, com uma trajetória política como a de S. Exª, 
que alcançou a Liderança do PMDB, maior partido 
nacional no Senado e, de repente, ter que se licenciar 
para se defender de acusações no Conselho de Ética, 
além de ter que fazer uma campanha, para ele, é um 
momento de muita tristeza.

Conversamos sobre vários assuntos. Às vezes, 
alguns políticos e a própria imprensa esquece que, 
antes de qualquer coisa, tem que existir amizade en-
tre as pessoas. Há determinados momentos que você 
tem que conversar com alguém do seu partido ou de 
outro partido, sendo político, e mostrar atenção, cari-
nho, amizade.

Outro dia, estava numa CPI, quando alguém 
disse que amizade era dali para fora. Penso diferente, 
pois acredito sempre no meu amigo. Se tiver provas 
contrárias ao que ele está dizendo, não acredito mais 
nele. Mas, enquanto houver meramente suspeitas, 
primeiramente acredito no meu amigo.

Participei de uma conversa de uma hora com o 
Senador Ney Suassuna, na qual discorremos sobre 
toda a trajetória dele, homem da Paraíba, um lutador. 
Conheci o Senador antes de ele ser político, sempre 
lutando, homem que veio de baixo. Aí plantam na re-
vista essa história de que ele teria lido para mim cartas 
acusando os Senadores Romeu Tuma, José Sarney e 
o Presidente Renan Calheiros.

Quero dizer que, se algum dia alguém ler uma 
carta para mim acusando essas três pessoas, eu vou 
rasgá-la ou sair de onde estiver, porque são três pes-
soas por quem tenho o maior respeito.

O Senador José Sarney já foi tudo na vida, nin-
guém tem nada contra S. Exª.

O Presidente Renan Calheiros tem se mostrado 
um grande democrata, conseguindo administrar esta 
Casa neste momento de pressão total. Nesta Casa e 
na Câmara dos Deputados, os Parlamentares estão 
vivendo um momento de pressão total: os bons Sena-
dores e os bons Deputados. Agora, não é possível que 
não se possa ter uma conversa com um amigo e, de 
repente, sair na imprensa que estariam sendo feitas 
denúncias. Nunca isso! Ainda mais contra essas três 
pessoas que acabei de citar.

O Senador Romeu Tuma está aqui, é meu ami-
go, nunca houve nenhuma carta contra ele. Ainda 
mais: eu duvido que o Senador Ney Suassuna possa 
fazer alguma acusação como a que foi apresentada 
na imprensa.

Vou continuar lendo essa revista, porque adoro lê-
la. No sábado, coloco um CD e leio notícias publicadas 
nela, que abordam vários assuntos. Mas tive que subir 
à tribuna para desmentir essa matéria. Não aconteceu 
isso. O que houve, sim, foi uma conversa, em que o 

Senador Ney Suassuna passou para mim as funções 
da Liderança. Sou novo nesta Casa, transformei-me 
em Líder deste Partido maravilhoso, que é o PMDB, 
porque os outros Vice-Líderes tinham compromissos 
político. Por isso, eu acabei assumindo essa função. 
Quanto menos eu aparecer, melhor, porque este é um 
Partido que tem Governadores, ex-Presidentes. Todos 
sabem por que assumi a Liderança neste momento. 
Mas o Líder eleito pelo PMDB para o Senado é o Se-
nador Ney Suassuna, que se licenciou para defender 
sua honra e seu mandato.

Espero que o Senador Ney Suassuna ganhe as 
eleições na Paraíba, porque representa muito bem 
aquele Estado. É um lutador, um homem que não 
afrouxa nunca e é a cara do povo da Paraíba.

Sr. Presidente, contra o Presidente Sarney, nem 
precisa ser dito nada. Não há por que alguém dizer 
que existe uma carta contra um homem que já exer-
ceu todos os cargos nesta Casa e neste País. Isso é 
pura mentira. Nunca aconteceu isso. Pelo contrário! 
Pelo contrário!

Senti o Ney muito angustiado porque estava 
aprontando suas coisinhas no gabinete da Liderança, 
tirando todo o seu material, a bandeira da Paraíba. 
Aquele é um momento angustiante. Quem sabe todo 
o caminho que o Senador Ney Suassuna traçou para 
chegar à Liderança do maior Partido do Brasil sabe 
que aquele é um momento de tristeza.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vim a esta 
tribuna somente para falar isto: não houve conversa 
nesse sentido. Se, algum dia, algum Senador tentar 
conversar comigo sobre as três pessoas citadas, podem 
ter certeza de que saio da sala e não vou escutá-lo, 
porque não acredito em algo que possa existir contra 
esses três Senadores.

Concedo o aparte ao Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Sr. Presidente, 

peço a palavra pelo art. 14, porque fui bem citado. O 
Senador Wellington Salgado de Oliveira é meu amigo 
pessoal. Recentemente, conheci V. Exª e tenho admi-
ração pelo seu trabalho e sua sinceridade. A dignidade 
de V. Exª em vir à tribuna trazer a verdade, visto que V. 
Exª foi citado como participante dessa pseudoconver-
sa, traz tranqüilidade ao Congresso Nacional. V. Exª 
apresenta esclarecimentos. Digo com sinceridade, Sr. 
Presidente, que, com todas as queixas que o Senador 
Ney Suassuna tinha com as apurações, S. Exª foi à 
tribuna e falou. Ele não se omitiu ao dizer que estava 
triste com a apuração.

Tivemos não um debate mas um bate-papo, e lhe 
expliquei como estava fazendo a investigação. Quando 
se investiga com dignidade e com respeito, investiga-se 
para apurar a inocência da pessoa e não para acusá-
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la. Se vierem, como disse V. Exª, fatos concretos que 
comprovem a ilicitude da ação, não há perdão; mas 
realmente se deve buscar a comprovação. Como há 
conflitos entre os funcionários do gabinete dele, estou 
tentando esclarecer a situação. Acho que o Senador 
não teria como me acusar de nada, absolutamente 
nada e, inclusive, disse que ninguém leu a carta que 
seria destinada a mim. Deve ser apenas um envelope, 
sem nada dentro.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – Não existia a carta, Senador.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Estou brincando. 
V. Exª esclarece. O Senador Renan Calheiros, o Senador 
José Sarney e o Senador Amir Lando estão cumprindo a 
sua obrigação congressual. O Senador Renan Calheiros 
tem-se portado como um magistrado, não tem interfe-
rido em nada, em absolutamente nada. O Presidente 
do Conselho está aqui e sabe que o Presidente Sarney 
não tocou em nada. Há que se buscar a verdade para 
aqueles que estão sendo – não digo acusados – rela-
cionados no depoimento do Sr. Luiz Antônio Vedoin. On-
tem, apresentei um requerimento. Senador Wellington 
Salgado, desculpe-me tomar seu tempo. 

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEI-
RA (PMDB – MG) – É uma honra para mim, Senador 
Romeu Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Apresentei 
um requerimento à CPMI solicitando que ele seja 
reinquirido, para que ele afirme que não irá mentir e 
esconder fatos, sob pena de perder os benefícios da 
delação premiada. Por quê? Porque nenhum depoen-
te que tem esse benefício pode voltar atrás, pois, se 
o fizer, não se poderá confiar mais em todo o seu de-
poimento. Em relação a essas coisas, é preciso muita 
cautela e seriedade. Sei que a CPMI é presidida por 
um procurador, que conhece bem a ação penal. Até 
agora, ninguém acusou o Senador Ney Suassuna, nem 
mesmo seus funcionários, em seus depoimentos. É 
claro que há evidências relativas a funcionários, tanto 
que a polícia até os prendeu, mas ninguém chegou a 
citar o Senador como mandante. Agradeço a V. Exª, 
Senador Wellington Salgado. Eu também me sentiria 
constrangido por ter de ir à tribuna me defender de não 
sei o quê. V. Exª toma essa cautela e demonstra cla-
ramente que tem toda capacidade de ser um grande 
líder neste Congresso.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – Senador Romeu Tuma, agradeço a 
lembrança. Quero passar esse período apenas lendo 
jornais no meu gabinete. Como Líder de um Partido 
que tem entre seus membros ex-Presidente da Repú-
blica, como o Senador José Sarney; ex-Governadores, 
como o Senador Pedro Simon – para mim, um grande 

conselheiro –; como o Presidente desta Casa, Sena-
dor Renan Calheiros; como o Senador Gerson Ca-
mata, que está no Espírito Santo; como o Presidente 
desta sessão, o Senador João Alberto, o melhor que 
faço é cumprir com minha tarefa no Partido. Lembro 
aquela velha frase: “Sou do Exército; então, tenho de 
cumprir ordens”.

Realmente temos de dar um jeito de mostrar a 
verdade. Não podemos simplesmente pegar um fato 
e mostrá-lo de uma maneira completamente diferente 
da realidade.

A conversa que tive com o Senador Ney Suassuna 
foi para pedir a S. Exª que me dissesse quais são as 
funções de um Líder. Queria saber, por exemplo, o que 
o Líder faz, quem era o responsável pelo encaminha-
mento de todo o material, como funcionava o dia-a-dia 
da Liderança. No entanto, ficamos fechados.

Realmente, encontrei Ney Suassuna muito ma-
goado, sentindo-se sozinho. Então, tive com ele uma 
conversa de amigo, relembrando sua velha história e 
todo o caminho que ele trilhou, para animá-lo naquele 
momento em que ele sofria ataques.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEI-
RA (PMDB – MG) – O aparte de V. Exª é uma honra 
para mim.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª, numa 
hora muito difícil, foi ungido com a Liderança do Par-
tido. A vida, Senador, é feita, muitas vezes, de fatos 
inesperados, de surpresas – ou, naturalmente, V. Exª 
não seria o Líder. Evidentemente, o Líder era o Sena-
dor Ney Suassuna, que se afastou. Elogiei esse gesto, 
porque, como Líder, ele não poderia fazer a sua defesa 
conforme deveria. V. Exª é o Líder agora e tem a con-
fiança da Bancada. O problema não é pedir ao Senador 
Ney Suassuna que passe tudo para V. Exª. De agora 
em diante, V. Exª tem de determinar que tudo o que 
diz respeito à Bancada do PMDB seja decido por V. 
Exª. A designação dos funcionários da Liderança, tudo 
é com V. Exª. Quer que eu seja sincero? Vou ser. Por 
exemplo, quanto aos membros do Conselho de Ética 
– quem são, se devem sair ou permanecer, tudo isso 
depende de decisão de V. Exª, porque é um fato novo. 
O Líder que indicou os membros naquela ocasião agora 
vai ser julgado. Então, é mais do que natural – não há 
nada de pessoal – que, nesse fato novo, V. Exª, que é o 
atual Líder, possa manter os representantes do PMDB 
no Conselho de Ética ou substituí-los. A decisão é de 
V. Exª. A partir de agora, vão participar do Conselho 
de Ética na hora de decidir membros apoiados por V. 
Exª, que não poderá alegar que não os indicou, por-
que consentiu que permanecessem lá. Eles estarão 
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lá ou porque V. Exª consentiu que eles ficassem, ou 
porque V. Exª os substituiu. Está na Presidência um 
bravo companheiro nosso, que pode dizer se estou 
ou não dizendo a verdade. V. Exª tem o apoio de toda 
a Bancada, que quer a verdade. É claro que rezamos 
para que o Senador Ney Suassuna se saia bem, que 
tudo dê certo, mas queremos a verdade e não pode-
mos comprometer o PMDB. V. Exª agora exerce esse 
papel porque houve o fato desgastante de o Líder do 
PMDB ser apanhado numa circunstância como essa, 
e da qual está se defendendo. Não quero dizer que ele 
tenha culpa, mas está se defendendo. Então, a essa 
altura, V.Exª é o novo Líder do PMDB com autoridade 
para resgatar nosso papel de assumir esse compro-
misso. Apoiar seu amigo Ney Suassuna é correto – não 
penso o contrário –, mas deve haver independência 
e liberdade para agir e buscar a verdade. V. Exª terá 
de assumir sua tarefa. V. Exª será marcado por essa 
liderança. Ela poderá ser o fato marcante que irá de-
terminar sua credibilidade diante de nossa Bancada 
e sua consagração no próximo pleito com Senador. 
Essa é uma posição que aparece e, aparecendo, nos-
so desempenho precisa estar à altura dela. V. Exª não 
a pediu, V. Exª não a buscou; ela lhe foi entregue. No 
momento em que o fato lhe foi entregue, V. Exª, com 
sua autoridade... É claro que V. Exª pode dizer: Eu sou 
novo, eu cheguei agora, eu estou começando... Nin-
guém é mais importante do que V. Exª, que é nosso 
Líder, e, portanto, é mais importante do que eu, do 
que a nossa Bancada, porque V. Exª a coordena, a 
comanda, a chefia. Pode ficar tranqüilo porque todos 
nós vamos atrás de V. Exª, que vai ter a cobertura de 
todos nós porque o PMDB de todo o Brasil quer que 
se encontre a verdade. Dou a minha solidariedade, 
o meu apoio e o meu carinho a V. Exª e rezo a Deus 
para que V. Exª reúna a competência e a capacidade 
para desempenhar com dignidade do seu papel, sem 
avançar demais no sentido de atingir quem quer seja, 
mas sem recuar no sentido de comprometer o nome 
e a dignidade de V. Exª.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – Muito obrigado, Senador. Além de tudo 
que V. Exª me ofereceu, eu queria a coisa mais impor-
tante: o conselho de V. Exª. Isso é que é importante. V. 
Exª tem toda uma história no PMDB, que é algo que 
ninguém consegue encontrar nos livros. Por isso, todas 
as vezes que sei que V. Exª está discursando, sento na 
minha cadeira e fico a observá-lo, porque essa é uma 
aula de história. Não deixe de me dar os seus conse-
lhos, que é a coisa mais importante.

Sr. Presidente, muito obrigado. Eu somente que-
ria esclarecer a questão.

Obrigado, Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Senador Wellington Salgado de Oliveira e Se-
nador Pedro Simon, como Presidente do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar, eu gostaria de dar-lhes 
uma explicação: o PMDB somente tem quatro membros 
no Conselho – são quinze membros, mas o PMDB tem 
apenas quatro, que são: Senador Ramez Tebet, Sena-
dor Luiz Otavio, Senador Alberto Silva e eu. 

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Sr. Presidente, como Líder, eu já encaminhei 
a indicação para o preenchimento das demais vagas, 
que deve ser lida no plenário.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Exatamente.

A Casa registra, com satisfação, a visita de alunos 
do curso de Direito da Universidade Paulista – Unip. 
São alunos de Sorocaba e de Itapetininga. Para nós, 
é muita satisfação receber sempre essas agradáveis 
visitas.

Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, ex-
Governador do Paraná, do PSDB, por dez minutos. Em 
seguida, concederei a palavra ao ex-Governador do 
Rio Grande do Sul, Senador Pedro Simon.

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 4 DE SETEMBRO, DE 2006, QUE, RE-
TIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

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

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Sou que agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon, 
ex-Governador do Rio Grande do Sul, do PMDB do 
Rio Grande do Sul. 

V. Exª tem a palavra por 10 minutos, por genti-
leza.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) –

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR PEDRO SIMON NA SESSÃO DO 
DIA 4 DE SETEMBRO, DE 2006, QUE, RE-
TIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

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

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Muito obrigado, Senador Pedro Simon.
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Concedo a palavra ao Senador Aelton Freitas, do 
PL de Minas Gerais, pela liderança do Partido.

V. Exª tem 5 minutos para uma comunicação ur-
gente de interesse partidário.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG. Como 
Líder.) – Sr. Presidente, Senador João Alberto, Srªs e 
Srs. Senadores, neste momento de instabilidade pelo 
qual passa o agronegócio brasileiro, é preciso que 
empresários e produtores estejam atentos para as 
melhores oportunidades de mercado em médio prazo. 
E, nesse sentido, Sr. Presidente, um importante alen-
to virá, sem dúvida alguma, dos futuros investimentos 
nacionais na produção de biocombustíveis.

Por enxergar no biodiesel uma opção viável tam-
bém para a melhoria de renda de pequenos e mé-
dios produtores, tenho incentivado há algum tempo a 
expansão dessa atividade no meu Estado de Minas 
Gerais, especialmente no sudoeste do Estado e na 
minha região, no Triângulo Mineiro. A primeira usina 
de biodiesel do País está instalada no Município de 
Cássia, no sudoeste mineiro, e tenho certeza de que 
há espaço para a instalação de outras dezenas e de-
zenas de unidades em Minas Gerais, pois, em vários 
municípios, existe uma aptidão natural para a cultura 
de oleagionosas.

Por apostar muito nessa atividade, Sr. Presiden-
te, quero registrar aqui a minha satisfação diante do 
anúncio feito na última semana pela Ministra da Casa 
Civil, Dilma Rousseff, de que serão investidos pelo Go-
verno R$355 milhões de reais até 2008 na pesquisa e 
desenvolvimento de biocombustíveis.

Esse esforço, que envolverá o Ministério de Mi-
nas e Energia e o Ministério da Ciência e Tecnologia, 
a Petrobras e a Empresa de Pesquisa Agropecuária, 
Embrapa, deve ser saudado e confirmado na prática, 
independentemente do resultado do atual processo 
eleitoral, pois estima-se que, com o uso do biodiesel, o 
Brasil economizará cerca de US$160 milhões por ano, 
com a redução das importações do diesel mineral.

O estímulo que vem sendo dado à atividade até 
aqui tem sido satisfatório, pois os 840 milhões de litros 
do combustível já contratados, nos quatro leilões já 
realizados pelo Governo, são suficientes para atender 
a meta de 2% de mistura ao diesel que começará, por 
lei, a ser aplicada a partir de 2008.

Outro anúncio importante concretizado pelo Go-
verno, na última semana, foi o de que o número de 
postos de abastecimento aptos a vender o diesel mis-
turado ao biodiesel dobrará até o fim de 2006.

Mas as melhores perspectivas para o biodiesel no 
Brasil estão relacionadas especialmente ao crescente 
interesse dos setores sucroalcooleiro e frigorífico pela 
atividade. Pela alta capitalização e facilidade de acesso 

às matérias-primas, tais setores poderão impulsionar 
fortemente o novo combustível.

No caso do setor sucroalcooleiro, a produção 
do biodiesel representaria um destino certo para as 
oleaginosas produzidas nas terras em período de ro-
tação de cana.

Já há no mercado oferta de equipamentos que 
permitiriam às usinas utilizar tanto o metanol quanto 
o etanol para a adequação das matérias-primas uti-
lizadas no processo de produção de biodiesel. Essa 
facilidade explica o interesse da Cosan, o maior grupo 
sucroalcooleiro do País, em investir em unidades de 
biocombustível anexas às usinas de álcool e açúcar, 
conforme demonstrado em reportagem do Diário do 
Comércio e Indústria, publicada no último dia 31 de 
agosto.

Já no caso dos frigoríficos, o interesse pelo bio-
diesel se dá devido ao crescimento da produção do 
sebo bovino em quantidade superior à demanda pelo 
produto. Logo, o investimento em biodiesel garantiria 
a melhor utilização do produto e a agregação de valor. 
Tanto um quilo de sebo quanto um de óleo de soja pro-
duzem a mesma quantidade de biocombustível.

Uma planta para a produção de biodiesel a partir 
do sebo bovino já entrará em funcionamento em janei-
ro de 2007, no Município de Rondonópolis, no Mato 
Grosso, com capacidade de produção de 40 milhões 
de litros por ano.

Também o respeitado frigorífico Grupo Bertin, 
com negócios em São Paulo e na minha região, no 
Pontal do Triângulo Mineiro, já anunciou que colocará 
em operação uma usina de biodiesel capaz de produ-
zir 100 milhões de litros ao ano a partir de março de 
2007, anexa à sua unidade no Município de Lins, no 
interior paulista.

Em Iturama, minha terra natal, a Biodiesel Triân-
gulo, prevista para entrar em operação até o início de 
2008, também utilizará o sebo como matéria-prima 
enquanto as árvores de pinhão manso não entrarem 
em fase produtiva.

Como se vê, Srªs e Srs. Senadores, brasileiros 
e brasileiras que nos acompanham pela TV Senado 
e pela Rádio Senado, nosso País tem todas as con-
dições para se tornar uma grande referência mundial 
na produção de biodiesel.

O Governo Federal e os empresários devem so-
mar esforços para que essa condição seja devidamente 
potencializada, de maneira que venha não só a forta-
lecer a economia, mas, sobretudo, envolver também 
o maior número possível de pequenos e médios pro-
dutores no plantio da cultura oleaginosa. O biodiesel 
brasileiro tem o desafio de crescer aliando progresso 
econômico e efetiva distribuição de renda, e é nesse 
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sentido que devemos, como Parlamentares, fazer as 
cobranças necessárias.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Obri-
gado pela oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Agradeço a V. Exª, Senador Aelton Freitas.

Sem prejuízo da ordem de inscrição, concedo a 
palavra ao Senador Geovani Borges, PMDB do Amapá. 
Em seguida, por permuta com o Senador Aelton Frei-
tas, vou conceder a palavra ao Senador José Jorge, 
candidato à Vice-Presidência da República pelo PFL.

Concedo a palavra ao Senador Geovani Borges, 
por dez minutos.

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ao início do mês de junho último, o 
eminente Senador Gilvam Borges comunicou ao Ple-
nário do Senado Federal a realização, entre os dias 
11 e 14 daquele mês, do Congresso Internacional de 
Proteção Jurídica da Biodiversidade da Amazônia, sob 
o patrocínio do Tribunal de Justiça, da Associação dos 
Magistrados do Estado do Amapá e do Instituto “O Di-
reito por um Planeta Verde”, com apoio institucional do 
Governo Estadual, da Embaixada da França no Brasil 
e do Ministério do Meio Ambiente.

O evento, que foi sediado em Macapá, teve por 
foco temas da mais alta importância, seja para o Es-
tado do Amapá e Amazônia, seja – será justo dizê-lo! 
– para todo o Brasil.

Sr. Presidente, de fato, a biodiversidade amazôni-
ca, patrimônio inestimável dos brasileiros, encontra-se 
ameaçada como nunca antes. A proliferação das práti-
cas de exploração não sustentada da floresta e de seus 
recursos, por um lado, e a ganância inescrupulosa dos 
grupos praticantes da biopirataria, por outro, dilapidam 
e saqueiam o ecossistema, sem que, muitas vezes, a 
lei ou o aparelho fiscalizador do Estado possam reagir 
a tempo ou com a intensidade recomendável.

Marcas e técnicas tradicionais são registradas no 
estrangeiro, como se não nos pertencessem; produtos 
e perfis genéticos, contrabandeados para sustentar in-
dústrias ou a pesquisa em laboratórios internacionais, 
sem qualquer tipo de regramento ou tributação.

Contra esse lamentável estado de coisas, o Con-
gresso Internacional – que contou com renomadas 
personalidades do mundo das Ciências Humanas, Na-
turais e Jurídicas – firmou dois documentos.

O primeiro deles foi a “Carta Amazônica da Biodi-
versidade”, conjunto de diagnósticos e de recomenda-
ções que orientam: para o reconhecimento do homem 
amazônico, em especial o caboclo, o indígena e os 
membros das comunidades locais tradicionais como 
o elemento mais importante da natureza mesma da 

Amazônia; para a característica supranacional da flo-
resta; para a necessidade de educar para a biodiver-
sidade, notadamente as próprias populações locais; 
para a urgência em se formar uma mentalidade jurídica 
própria à proteção dos ecossistemas e ao combate à 
biopirataria; para a urgência, enfim, de compatibilizar 
os interesses das comunidades amazônicas aos do 
desenvolvimento sustentável, privilegiando o associa-
tivismo, o cooperativismo, o investimento em pesquisa 
e em registro de patentes, com maiores garantias de 
efetividade da ação do Estado e de multiplicação dos 
projetos fundamentados em contrapartidas sociais.

Trata-se, como se pode observar, de uma ava-
liação lúcida dos problemas regionais, bem como de 
conjunto propositivo absolutamente sintonizado com 
os caminhos que – entendemos todos – devem trilhar 
o progresso e o desenvolvimento no Norte.

O segundo documento propõe os delineamentos 
de um anteprojeto de convenção bilateral França-Brasil, 
versando sobre a biodiversidade e o desenvolvimento 
sustentável na Amazônia. Visando ao embrião de uma 
ação mais coordenada e supranacional, foi designado 
um grupo de juristas sob a direção conjunta do De-
sembargador Gilberto Pinheiro, do Tribunal de Justiça 
do Amapá, pelo Brasil, e do Professor Michel Prieur, 
do Centro de Direito Ambiental da Universidade de Li-
moges, pela França, contando com o apoio de várias 
instituições de ambos os países.

Entre as decisões associadas à de empreender 
um anteprojeto, destaco a de permitir, em sua elabora-
ção, participação a mais ampla possível das populações 
indígenas e locais, bem como dos diversos níveis da 
Administração Pública, das universidades, dos centros 
de investigação e das associações de defesa do am-
biente da Guiana Francesa e do Amapá.

O que se pretende, Sras e Srs. Senadores, é as-
sociar as coletividades locais fronteiriças de ambos 
os países, numa iniciativa inovadora de elaboração e 
implementação de corte transnacional – brasileiro e 
francês –, com o objetivo de promover, de forma ab-
solutamente integrada, o respeito à biodiversidade e o 
desenvolvimento sustentável desta porção importante 
e privilegiada da Amazônia: o entorno do Amapá e da 
Guiana Francesa.

Digo privilegiada sem superlativos ou subjetivi-
dade, uma vez que o Estado do Amapá – ao lado do 
Acre, notadamente, e tal como a Guiana Francesa – vem 
destacando-se pioneiramente na adoção de políticas 
públicas em favor do desenvolvimento sustentável de 
suas florestas. O Estado possui 97% de sua cobertura 
vegetal intacta, sendo 56% de seu território destinado 
a unidades de conservação.

SETEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL60     



Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 27815 

Além dos positivos e produtivos debates do Con-
gresso, destaco ainda o fato de haver, entre os índios e 
os caboclos amazônicos, um grande orgulho por seus 
antepassados, que nasceram e morreram naquela re-
gião, bem como um histórico de bom relacionamento 
com a natureza.

Tudo isso faz do Amapá um dos locais mais pre-
servados do Brasil e, naturalmente, a escolha ideal 
para uma parceria internacional de peso, tal como se 
pretende constituir a partir de uma eventual convenção 
franco-brasileira sobre a biodiversidade e o desenvol-
vimento sustentado.

Já finalizando, Sr. Presidente, não há como não 
prestar aos organizadores do Congresso nossas mais 
profundas homenagens, não só pela ousadia da propo-
situra do tema, como pelo bom decurso dos trabalhos 
– circunstância que atestamos pelo simples exame de 
qualidade das resoluções que lá foram alcançadas. Ini-
ciativas como o Congresso Internacional testemunham 
positivamente sobre o Amapá e sobre todo o Brasil 
ante toda a comunidade internacional.

Mas ainda é importante repisar a grande oportu-
nidade que se abre para o Governo Federal em exami-
nar com atenção a proposta do grupo de trabalho, em 
virtude da grande tempestividade de que ela se reveste 
e de seu extraordinário potencial de influenciar posi-
tivamente a economia estadual e o desenvolvimento 
das populações locais.

A Amazônia é um bem dos brasileiros, mas tam-
bém é um recurso que se desdobra pelo território de 
quase uma dezena de países. Está claro aos amapa-
enses, em especial a partir de conclusões do Con-
gresso Internacional, que soluções eficazes, eficien-
tes e efetivas somente serão alcançadas com grande 
empenho interno, espírito aberto e colaboração com 
aquelas nações que conosco compartilham essa ri-
queza incomparável. Os brasileiros do Amapá já estão 
nesse caminho.

Caros Senadores e Senadoras, cabe ao Brasil, 
em nível federal, somar-se à liderança de um proje-
to que pode muito bem representar o laboratório dos 
destinos da Amazônia. E os destinos da Amazônia, 
Sr. Presidente, são, em larga medida, os destinos de 
todo o nosso País.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Eu é que agradeço a V. Exª, Senador Geo-
vani Borges.

Concedo a palavra ao Senador José Jorge, do 
PFL de Pernambuco, candidato a Vice-Presidente da 
República.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Em seguida, vou conceder a palavra ao Se-
nador Almeida Lima.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Obriga-
do, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O Senador José Jorge falará por cessão do 
Senador Aelton Freitas, que estava inscrito em séti-
mo lugar. O Senador Almeida Lima está inscrito em 
oitavo lugar.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, a provisória vantagem 
do Presidente Lula nas pesquisas de opinião faz com 
que ele comece a revelar como seria um segundo man-
dato seu: exatamente como o atual, inclusive com o 
retorno dos envolvidos nos escândalos do mensalão 
e das sanguessugas, entre outros malfeitos na admi-
nistração petista.

Semana passada, uma visita fortuita do ex-Pre-
sidente do PT, José Genoino, ao Palácio do Planalto 
revelou o que circulava nos bastidores. A turma de 
amigos do Lula, afastados por pressão da sociedade, 
somente aguarda uma eventual vitória da reeleição 
para reimplantar a “república do mensalão” no Palá-
cio do Planalto.

Segundo conversas de bastidores, o PT só es-
pera nova legislatura para propor – vejam bem, Srªs e 
Srs. Senadores – a anistia do ex-todo-poderoso José 
Dirceu, que a Câmara dos Deputados cassou em 2005. 
Alguns assessores de José Dirceu já retornaram ao 
Planalto, como é o caso da assessora de imprensa Tel-
ma Feher, que está lotada na Secretaria de Imprensa 
da Presidência da República.

Passo a ler um texto, Sr. Presidente, escrito 
no blog do jornalista Josias de Souza, da Folha de 
S.Paulo, que explica esses planos de Lula e do PT e 
a enganação da reforma política que não propôs no 
mandato de quatro anos: 

“O petismo vem apresentando a reforma 
política como remédio que a tudo remedia. Lula 
chega mesmo a insinuar que só há escânda-
los, um atrás do outro, porque a política não 
foi reformada”.

Ressalto – o jornalista Josias de Souza não o 
disse – que o Presidente Lula teve quatro anos para 
apresentar projetos de reforma política e poderia ter 
utilizado esses quatro anos para aprovar alguns proje-
tos de reforma política que foram aprovados pelo Se-
nado e estão na Câmara. Todavia, nunca encaminhou 
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nenhum projeto de reforma política e nunca trabalhou 
para que os que estão na Câmara, já aprovados pelo 
Senado, fossem apreciados. Tudo isto – fidelidade 
partidária, voto distrital, voto distrital misto, proibição 
de coligação – já foi aprovado pelo Senado e está na 
Câmara, e o Presidente Lula nunca envidou nenhum 
esforço nesse sentido, muito menos enviou matéria al-
guma para o Congresso. Os projetos aprovados foram 
de iniciativa do Legislativo, como aquele do Senador 
Jorge Bornhausen, de que fui Relator e que, inclusive, 
já está valendo nestas eleições.

“Ao tomar posse, em janeiro de 2003, 
Lula prometera, entre outras coisas, priorizar 
a reforma política e acabar com a corrupção. 
Não reformou nada. E não viu coisa alguma. 

Agora, Lula diz que a roubalheira não 
é fruto – ouça bem o que ele disse, Senador 
Geraldo Mesquita Júnior – de erro individual 
ou partidário – quer dizer, não são os ladrões 
que erram –, mas resultado “dos acúmulos das 
deformações da estrutura política”. Pois bem, a 
pretexto de endireitar as coisas, trama-se nos 
subterrâneos do petismo uma tortuosidade: a 
anistia política de José Dirceu.

O repórter Raymundo Costa informa que 
o desejo de cavar um perdão para o ex-chefão 
da Casa Civil freqüenta até as preocupações 
do Planalto: “A anistia seria específica para 
quem recebeu punição política. Nessa cate-
goria, estariam enquadrados José Dirceu e 
o ex-deputado Roberto Jefferson, acusado e 
acusador do mensalão (...)”. 

É o cúmulo! Todo esse escândalo do mensalão, 
provado e comprovado pela CPI e pela mídia, seria 
encerrado com um ato de anistia àqueles pouquíssi-
mos que foram punidos!

“Era só o que faltava. Dos 19 congres-
sistas encrencados no fenômeno do mensa-
lismo, só três tiveram a cabeça apartada do 
pescoço: Jefferson, Dirceu e o deputado Pedro 
Corrêa (PP-PE). Se vier a anistia, o dramalhão 
ganhará ares de comédia-pastelão. De tudo, 
sobrará uma lição que a política ensina: polí-
tico jamais aprende”.

A lição vem para todos nós, sendo que o mais 
correto seria dizer: o PT e Lula jamais aprendem.

José Dirceu hoje já atua como lobista, com lar-
go trânsito no Governo Lula. Inclusive, tem um blog 
na Internet, no IG, que hoje está nas folhas da Veja e 
que tem atuação específica no Governo do Presidente 
Lula. Consta, inclusive, que teria feito gestões junto ao 
governo boliviano em nome do Presidente Lula, cuja 

viagem foi comprovada. Ele foi, de jatinho, em nome 
do Governo do Presidente Lula, participar das nego-
ciações com o governo boliviano.

Ex-ministro de Lula, José Dirceu só não se candi-
data nesta eleição porque foi cassado. De todos aque-
les envolvidos, ele é o único que não se candidata na 
eleição porque foi cassado. Evidentemente, não pode 
se candidatar; mas pode ser ministro. Quer dizer, a 
quebra dos direitos políticos faz com que José Dirceu 
não possa ser votado nem possa votar; mas nada im-
pede que ele seja ministro.

Mas outros mensaleiros e sanguessugas são 
amplamente apoiados pelo PT, como o Genoíno, o 
Deputado João Paulo Cunha, o Professor Luizinho, o 
Ministro Humberto Costa, de Pernambuco, e o Minis-
tro Antonio Palocci, entre outros. Quer dizer, há toda 
uma estrutura montada para que todo esse esquema 
volte ao poder, juntamente com Lula.

Além do apoio e engajamento na campanha des-
ses petistas, o Presidente Lula tem recebido apoios, 
confirmando que um eventual segundo mandado seria 
um desastre para a moralidade pública.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permita-me 
um aparte, Senador?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Concedo o 
aparte ao Senador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Esta ques-
tão toda, Senador, envolve outra questão realmente 
muito importante: o procedimento do PT ao longo de 
toda essa caminhada, desde o aparecimento do caso 
Waldomiro, para o qual pedimos a CPI. O Governo 
não deixou criar a CPI, e o desgaste veio vindo, veio 
vindo, veio vindo e terminou com o que aconteceu: 
caiu o Presidente do Partido, o Secretário Geral, o 
tesoureiro, o Chefe da Casa Civil. Num determinado 
momento, foi escolhido para presidente do Partido o 
Ministro Tarso Genro, que teve um gesto de grandeza: 
renunciou ao Ministério da Educação, onde ele ia, diga-
se de passagem, muito bem, e assumiu a presidência 
do Partido. E ele dizia: “Vou cumprir uma missão his-
tórica. Vou refundar o PT. A nós não interessa a CPI, 
não interessa a Comissão de Ética, não interessa o 
Plenário nem da Câmara nem do Senado, não inte-
ressa a Procuradoria, não interessa a Polícia Federal 
e não interessa o Judiciário. Nós temos de decidir as 
questões éticas do PT dentro da Convenção do PT, do 
Diretório Nacional do PT, da Assembléia-Geral do PT. E 
vamos fazer isso. Vamos dar amplo direito de defesa e 
vamos julgar. E os que tiverem de ser afastados serão 
afastados, não importa o percentual. Vamos refundar 
o PT”. Fui para aquela tribuna e enchi de elogios o 
Sr. Tarso, dizendo que estava aí uma atitude corajosa 
que, na minha opinião, salvaria o PT. Errar é humano, 
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cometer um equívoco. Mas, de repente, vinha alguém 
até a presidência para dizer que ele, por conta própria, 
o Partido, independente da Oposição, ia julgar a ética 
do Partido. Nota dez! O que aconteceu? O Dr. Tarso 
Genro não ficou dois meses na presidência do Partido. 
Veio a eleição, e foi sumariamente afastado. Não con-
correu à presidência do Partido. E a tese que venceu 
na Convenção Nacional do Partido foi contrária à do 
Dr. Tarso Genro. O Ministro defendia a tese de apurar, 
e a decisão foi: até as eleições, não se fala nada; até a 
eleição, esse assunto não vai ser tocado; vai ser toca-
do depois da eleição. É fácil entender, não é Senador? 
Se não se toca na hora em que tem que se tocar, não 
vai ser depois da eleição, vitória ou derrota, que se 
vai tocar nessa matéria. Então, o PT reconheceu que 
não vai julgar ninguém, e, ao mesmo tempo, aparece, 
como tem aparecido, em primeiro lugar, apareceram na 
convenção os líderes afastados; em segundo lugar, já 
são candidatos alguns. Só não é candidato a Deputado 
quem não pode. Mas quem pode, como o ex-Ministro 
da Fazenda e ex-Ministro do Partido...

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Antonio Pa-
locci.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – São candi-
datos. Tranqüilo. Então, na verdade, o PT resolveu ser 
pragmático, absolutamente pragmático. A tese interna 
da disputa, dos princípios éticos do Partido, da teoria, 
da história, da tradição, da biografia, foi colocada de 
lado. O que importa é ganhar a eleição. Depois, nós 
vamos ver.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obriga-
do, Senador Pedro Simon. V. Exª tem completa razão. 
Na verdade, isso nunca mais será visto no PT. E penso 
que eles consideram que a eleição vai...

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Vai absolver 
aqueles que forem eleitos. Todos esses, evidentemente, 
com o dinheiro do mensalão, com toda a infra-estrutura 
que montaram, inclusive com a mídia, têm boa chance 
de se eleger, imagino.

Além do apoio e engajamento na campanha des-
ses petistas, o Presidente Lula tem recebido apoios 
confirmando que um eventual segundo mandato seria 
o desastre para a moralidade pública.

Algumas figuras tão combatidas pelo PT, espe-
cificamente pelo PT, no passado, e por Lula, também 
no passado, como o ex-Governador Newton Cardoso, 
como o ex-Governador de São Paulo, Orestes Quércia, 
como o ex-Governador e ex-Senador, Jader Barbalho, 
hoje estão integradas e atuantes na campanha de ree-
leição. O Presidente Lula se esqueceu de todos eles.

E, na semana passada, o Presidente Lula re-
cebeu o apoio de um desafeto do passado. Trata-se 
do apoio, surpreendente, do ex-Presidente Fernan-
do Collor de Mello, candidato a Senador pelo Estado 
de Alagoas, cujas primeiras palavras, quando lançou 
sua candidatura, foram de apoio ao Presidente Lula à 
reeleição, fato de que, aliás, eu não me admirei, exa-
tamente porque as acusações que o Presidente Lula 
vem recebendo durante todo este período são muito 
semelhantes às que o Presidente Collor recebeu. Me-
nores até do que as que o Presidente Collor recebeu, 
e terminou cassado.

Cassado por este Senado por corrupção, Collor 
agora é candidato a ocupar um assento nesta Casa pelo 
Estado de Alagoas. Adversários em 1989, com graves 
acusações mútuas, Lula e Collor agora se nivelam, e 
passam à sociedade a idéia de que são iguais.

Ao concluir, gostaria de alertar ao povo brasileiro, 
especialmente àqueles que estão pensando em votar 
em Lula – segundo as pesquisas, são muitos – talvez 
enganados pela vistosa propaganda eleitoral do PT, 
que, ao escolher o atual Presidente, o eleitor estará 
garantindo o retorno de José Dirceu e de todos aque-
les mensaleiros e sanguessugas afastados, e outras 
crias deste desgoverno do Presidente Lula.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Jorge, o 
Sr. João Alberto Souza, 2º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador José Jorge.

Tenho a honra de conceder a palavra ao nobre 
Senador Almeida Lima.

V. Exª dispõe de até 10 minutos para o seu pro-
nunciamento, Senador.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, estamos em campanha 
eleitoral e, em campanha eleitoral, acontece de tudo, 
é o momento em que muitos candidatos que não apa-
recem lá no interior, nos grotões do País, aproveitam 
a oportunidade para aparecer.

Refiro-me especificamente, neste meu pronun-
ciamento, ao ex-Prefeito de Aracaju, Marcelo Déda, 
candidato ao Governo do Estado de Sergipe. Há alguns 
dias, ele esteve em minha terra, Nossa Senhora das 
Dores, interior de Sergipe, e lá, em um pronunciamento, 
procurou promover a candidatura de seu companheiro 
ao Senado da República, o ex-Senador José Eduardo 
Dutra. Lá pelas tantas, justificando as potencialidades 
e os méritos da candidatura de seu companheiro, disse 
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que o Senado, por Sergipe, precisava de um Senador 
de verdade, porque “a Senadora” – referindo-se à Se-
nadora Maria do Carmo Alves, sua concorrente – “não 
fala, e um outro Senador” – isso na minha terra, referin-
do-se a mim; sim, porque o terceiro Senador é Antonio 
Carlos Valadares, aliado de palanque dele, então não 
seria com ele, evidentemente – “é um desastre”.

Tenho sido um desastre para o Presidente Lula, 
um desastre para Marcelo Déda, um desastre para 
José Dirceu e um desastre para todos os corruptos 
deste Governo, sem a menor sombra de dúvida. Ali-
ás, a primeira denúncia que fiz da tribuna desta Casa 
contra Marcelo Déda foi quando ele mandou capinar 
área pavimentada – cimento e paralelepípedo –, nos 
postos de saúde de Aracaju; mandou arrancar capim 
de cima de cimento – nunca vi isso em minha vida! 
Ele foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado 
de Sergipe. Trata-se daquela denúncia que fiz aqui, 
inclusive utilizando imagens para todo o Brasil ver. Ele 
foi condenado.

Posteriormente, foi denunciado, e o Tribunal de 
Contas do Estado ainda não concluiu a investigação. 
Devo até fazer uma cobrança nesta semana para sa-
ber como anda o processo. Posteriormente, a revista 
Veja fez referência, em duas páginas, ao “Micareta 
Picareta”, realizada pelo Prefeito Marcelo Déda. De 
fato, tenho sido um desastre para ele.

Agora, o Tribunal de Contas da União processa 
o ex-prefeito Marcelo Déda por uma outra grande irre-
gularidade em sua administração. Daqui a pouco, eu 
vou me referir a esse outro procedimento.

Mas é esse cidadão que se arvora na minha ter-
ra – não foi onde nasci, mas foi onde me criei. Sou de 
Santa Rosa de Lima, com muito orgulho. Mas me criei 
e passei toda minha infância, adolescência e juventude 
em Nossa Senhora das Dores e a considero minha ter-
ra natal, onde minha família reside, minha mãe, meus 
irmãos, meus parentes. Ele foi lá disse isso.

Mas esqueceram de passar a biografia completa 
do ex-Senador Eduardo Dutra, que, se estivesse no 
Senado Federal na atual legislatura, estaria de bico 
calado; estaria defendendo o salário mínimo de ar-
rocho. Falou muito quando era Oposição ao Governo 
Fernando Henrique Cardoso, mas, estaria aqui enver-
gonhado, como tantos do Partido dos Trabalhadores 
estão envergonhados, pelo lamaçal que produziram. 
Aliás, estaria aqui sem poder responder porque está 
leiloando as reservas de petróleo do Estado de Sergi-
pe. E ainda tem a coragem, como forasteiro, de pedir 
voto aos sergipanos.

Ele deveria estar aqui justificando por que a re-
finaria não foi para o Estado do qual ele se considera 

filho por residir lá – Sergipe. Ao contrário, promoveu 
todos os meios para que lá a refinaria não fosse.

Ele deveria estar se explicando aqui por que trans-
feriu recursos da Petrobras para uma ONG, Colméia, 
cuja sede é em Salvador, e não em Aracaju, para a 
restauração do Parque da Sementeira, obra que ca-
rece de muitas explicações, com dinheiro público da 
Petrobras.

Precisava estar aqui dando explicações de contas, 
que estão no Tribunal de Contas da União, decorren-
tes da sua administração na Petrobras, com inúmeros 
contratos superfaturados, não pelas minhas palavras, 
mas pelas palavras do Tribunal de Contas da União. 
É, Senador de verdade.

Ora, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, povo 
brasileiro, o Sr. José Eduardo Dutra deveria estar ex-
plicando ao povo de Sergipe por que saiu antecipa-
damente da presidência da Petrobras – com muita 
antecedência. Deveria estar explicando os contratos 
da GDK, empresa prestadora de serviços à Petrobras 
e que presenteou o Sr. Silvinho Pereira com a Land 
Rover.

Pois bem, sou um desastre, continuarei sendo de-
sastre, mas os senhores não terão o direito de fazer o 
que vou fazer agora, aqui da tribuna: mostrar um jornal 
do meu Estado. Aqui diz: “Prefeitura executou obra de 
R$ 20 milhões sem licitação nem contrato”.

Obras de reurbanização de uma avenida, sem 
licitação e sem contrato, superfaturada.

Diz a matéria: “Déda fez a avenida SP em 2002 
utilizando contrato de Almeida de 96 com Queiroz 
Galvão”.

Fiz uma licitação, quando Prefeito de Aracaju, 
com contrato para 10 meses e realização de toda 
esta avenida, com recursos preestabelecidos com o 
BNDES, para ser executado em 10 meses. Como os 
recursos não foram liberados, o contrato foi conside-
rado vencido já no ano seguinte, em 1997, quando eu 
não era mais Prefeito.

Seis anos depois, inexistindo o contrato, ele con-
voca a construtora Queiroz Galvão para realizar a 
obra gastando R$20 milhões, quando eu havia con-
tratado por algo inferior a R$ 6 milhões – exatamente 
R$5.997.250,52. Ele pagou mais de R$20 milhões! Com 
a presença do Presidente Lula nas duas etapas.

Diz mais o jornal:

É impressionante a falta de bom senso de 
alguns administradores no trato com o dinheiro 
público. Segundo constatações do Tribunal de 
Contas da União – TCU –, a principal obra exe-
cutada durante os pouco mais de cinco anos 
da administração do ex-Prefeito de Aracaju 
Marcelo Déda, PT, a urbanização da Avenida 
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São Paulo, está recheada de irregularidades 
de difícil explicação.

Sem processo de licitação e muito menos 
contrato atualizado com a executora, a Constru-
tora Queiroz Galvão, a obra iniciada por Déda 
em setembro de 2002 e concluída em 2005 
custou aos cofres públicos R$20.133.089,40.

E diz mais: “O contrato nº 62/96 foi originado de 
uma licitação realizada em 1996”.

Eu sei que para se fazer obra pública precisa-
se de licitação e de contrato. E o contrato tinha prazo 
previsto para 240 meses, sem direito à prorrogação, e 
assinado por pouco menos de R$6 milhões.

Seis anos depois, a mesma obra, com a mesma 
contratada, pulou para R$20 milhões. É por isso que 
sou desastrado. Eu sou desastrado por isto: porque 
fui Prefeito de Aracaju e não recebo esse tipo de noti-
ficação do Tribunal de Contas da União; e não recebi 
do Tribunal de Contas do Estado; e não recebi do Mi-
nistério Público. Não recebi.

Em dado momento da minha gestão, tive apenas 
dois Vereadores, Sr. Presidente, na minha Bancada 
– dois Vereadores em vinte e um. E não tive minhas 
contas rejeitadas. Não tive o dissabor de ver esse tipo 
de coisa.

Diz mais a matéria:
No contrato de 2002, o valor do metro construído 

foi R$5.368,65, sendo que no total os 2.198 metros de 
urbanização da avenida custaram R$11.800.289,40. 
Já em 2004, o valor do metro construído caiu para 
R$2.494,85, sendo que os 3.340 metros foram feitos 
por R$8.332.800,00.

Diz a matéria, pelo Tribunal de Contas da União, 
por meio de seus técnicos, que inspecionaram:

Não há matemática no mundo que ex-
plique esse desencontro. Portanto, é de se 
estranhar que, em relação às etapas feitas 
em 2002 e 2004, houve aumento de área de 
execução da obra e redução do valor global. 
Além disso, inevitavelmente, os custos de cons-
trução civil tiveram reajustes no período, mas 
o contrato com a Queiroz Galvão apresentou 
uma surpreendente diminuição nos valores do 
metro construído.

(Interrupção do som.)

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Já en-
cerro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra V. Exª.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – E conti-
nua a matéria:

Outra questão apontada pelo TCU é a cobrança 
do BDI da obra, que foi de 35%.

Quem é construtor, quem é engenheiro sabe muito 
bem que BDI (Bônus e Despesas Indiretas) é um del-
ta que se inclui no contrato a título de bonificação, de 
ganho, de lucro. Não se pode admitir neste País, com 
uma inflação contida como a nossa, BDI que chegue 
sequer a 15%, quando as obras públicas estão sendo 
disputadas na Justiça, mediante ações que impugnam 
o processo de licitação, o que faz o BDI ser reduzido a 
10%, 15%. O ex-Prefeito do PT, candidato a Governa-
dor de Sergipe Marcelo Déda incluiu um BDI de 35% 
numa obra sem licitação e sem contrato.

De fato, sou um desastre! Aliás, fui um desas-
tre quando vim à tribuna desta Casa denunciar pela 
primeira vez o chefe de quadrilha e o corrupto José 
Dirceu. Sou um desastre! Que todo desastre fosse 
exatamente desse nível.

Estamos em campanha eleitoral. É preciso que 
os candidatos tenham um pouco mais de compostura, 
que vejam a sua biografia, vejam o rastro que estão 
deixando no caminho percorrido como gestores públi-
cos e sejam mais comedidos com outros que, coinci-
dentemente, percorreram os mesmos caminhos e não 
deixaram rastro de lama, de sujeira, de corrupção e 
de roubalheira.

Fui Prefeito de Aracaju, embora não por tempo 
igual ao do Prefeito Marcelo Déda – ele foi Prefeito 
durante 66 meses; eu fui Prefeito por 33 meses –, e, 
graças a Deus, deixei um volume de obras realizadas, 
com correção, mais do que o dobro do que ele fez, 
sem ter compadre na Presidência da República, sem 
ter Presidente do meu Partido na Presidência da Re-
pública, sem receber um centavo do Governo Fede-
ral e sem receber um centavo do Governo do Estado 
enquanto Prefeito de Aracaju, sem precisar estirar o 
pires a Governador nem a Presidente e – o que mais 
me deixa alegre, satisfeito e orgulhoso, – sem lama, 
sem corrupção, sem “micareta picareta”, sem super-
faturamento da Avenida São Paulo, sem capinação 
em paralelepípedo, mas de forma honesta, de forma 
tranqüila, podendo olhar para a cara de todos os meus 
concidadãos.

Portanto, tenham um pouco mais de jeito e sejam 
menos dissimulados!

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

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Tenho a honra de conceder a palavra, por per-

muta com o Senador Romeu Tuma, ao nobre Senador 
Jorge Bornhausen. Com a palavra, S. Exª.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
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– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desta tribu-
na, várias vezes, temos manifestado a nossa preocu-
pação não só com as questões éticas que envolvem 
um Governo enlameado na corrupção, mas também 
em função da falta de competência na gerência dos 
destinos do País.

Essa falta de competência começa na área eco-
nômica, e isso está refletido nos resultados medíocres, 
pequenos, pífios, de crescimento que temos tido. Por 
via de conseqüência, eles também arrastam a não 
formação do emprego.

As causas são claras, evidentes: uma das mais 
altas cargas tributárias do mundo, juros os mais caros 
do mundo e, ainda, um câmbio em que a nossa moe-
da é supervalorizada, prejudicando de forma especial 
aqueles que se dedicam à exportação.

Os resultados estão aí. Nesta semana, os nú-
meros do segundo trimestre apontam crescimento de 
0,5%. A China com 11%; outros países emergentes com 
9% e 7%; e o Brasil, marcando passo, andando para 
trás. As conseqüências também se fazem presentes 
porque a maioria dos setores da economia atravessam 
fase das mais difíceis.

Hoje, um informe publicitário da indústria têxtil 
de confecção do Brasil, a sétima maior do mundo e 
a segunda maior empregadora da indústria de trans-
formação no País, mostra sua preocupação, mostra 
– de forma muito clara, com a assinatura de todos os 
seus associados e sindicatos –, que é preciso dar um 
basta, com a redução de tributos que pesam sobre 
o setor, com o fim de acordos bilaterais que não nos 
trazem vantagens e também pedindo, de forma muito 
veemente, que seja feita uma fiscalização contra os 
produtos ilegais do setor têxtil vindos especialmente 
da China.

É lamentável que tenhamos de ler nos principais 
jornais do País essa manifestação de um setor tão 
importante na geração de empregos e que, de forma 
muito elevada, participa da formação do PIB do País 
e, muito especial, do meu Estado, Santa Catarina.

Mas se queríamos mais notícias – más notícias 
também –, elas vêm também do meu Estado, onde 
hoje uma manifestação de 300 embarcações pes-
queiras fecha as portas do Porto de Itajaí. Os cami-
nhões frigoríficos se acumulam na cidade, levando 
seu protesto contra a forma como vem sendo tratada 
a indústria pesqueira no Brasil. Mais uma vez a minha 
cidade, Itajaí, e o Estado de Santa Catarina se sen-
tem diminuídos, prejudicados, com perda de emprego, 
sem soluções.

O manifesto mostra claramente que as distorções 
provocadas por ações federais estão prejudicando, de 
forma calamitosa, a indústria pesqueira catarinense. 

Uma delas é o preço do diesel, que representa 40% 
do custeio de uma embarcação, enquanto na Argen-
tina o preço bem menor desse combustível possibilita 
que o pescado do país vizinho chegue ao Brasil com 
preços inferiores – e bem inferiores – àqueles que são 
conseqüência da ação dos pescadores e dos empre-
sários da pesca no meu Estado.

É triste ver uma cidade sitiando um porto e um 
setor reclamando publicamente de um Governo que 
começou anunciando novidades para a pesca, criando 
a Secretaria Nacional de Pesca, mas já errando no iní-
cio, ao colocar no comando dessa Secretaria alguém 
cuja única qualidade – vista somente pelo Presidente 
de República – era o fato de ter disputado e perdido 
as eleições pelo PT em Santa Catarina. Vivendo a oi-
tocentos quilômetros do litoral, sem os conhecimentos 
necessários, foi colocado em um cargo equivalente ao 
de Ministro. As soluções e as esperanças desapare-
ceram. O movimento que hoje se realiza também no 
porto do Rio Grande do Sul mostra a ineficiência e a 
incompetência da Secretaria Nacional de Pesca – era 
preferível que nem existisse. Poderia ser apenas um 
departamento do setor de agricultura, tendo em vista 
o resultado: gastos e aumento de despesa com um 
pessoal incompetente, pessoas sem habilitação que 
ocuparam os cargos apenas porque usavam uma es-
trelinha no peito na época da eleição.

É lamentável ter de fazer esse pronunciamento em 
defesa do setor pesqueiro da minha terra, que precisa 
de atenção e está mostrando ao País que é necessá-
rio olhar para ele, pois tem uma importância enorme 
não só na questão da alimentação, mas, sobretudo, 
na disputa mundial do mercado. É, pois, olhando para 
o futuro, esperando remover esse entulho de Governo 
incompetente e corrupto que aí está que também venho 
à tribuna desta Casa me solidarizar com os pescadores, 
com os empresários da pesca, com os caminhoneiros, 
grandes prejudicados dessa administração que – se 
Deus quiser – acabará e será banida do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tenho a honra de conceder a palavra ao nobre 
Senador Heráclito Fortes. (Pausa.)

Por permuta com o Senador Heráclito Fortes, 
concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Guerra 
por até 10 minutos.

Em seguida, estão ainda inscritos os Senadores 
Augusto Botelho, Valdir Raupp, Geraldo Mesquita Jú-
nior, Roberto Saturnino e Eduardo Suplicy.

O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo esta tribuna hoje para solida-
rizar-me com a mobilização nacional do setor têxtil e 
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de confecção, marcada para o próximo dia 5 de se-
tembro, às dez horas, em todo o País. O movimento foi 
aprovado por sindicatos patronais e de trabalhadores 
de diferentes regiões do Brasil. Esse é um movimento 
sem caráter político.

A finalidade é mostrar as dificuldades que o 
setor enfrenta há mais de uma década e que ne-
cessita urgentemente de tratamento diferenciado, 
vis-à-vis com nossos concorrentes internacionais. “A 
indústria têxtil e de confecção brasileira é moderna, 
competitiva, mas vem tendo o seu desenvolvimento 
ameaçado”, explica um dos diretores da Abit, Fer-
nando Pimentel.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, segundo 
a Abit, mais de 260 mil empregos foram perdidos nos 
últimos quatro anos. Além da valorização do câmbio, o 
setor reclama das importações ilegais e subfaturadas 
que chegam ao País, principalmente vindas da China, 
da alta carga tributária e da falta de acordos interna-
cionais. O setor têxtil argumenta que está perdendo 
espaço nas exportações para concorrentes de outros 
países por conta da ausência de acordos comerciais 
com mercados importantes, como Estados Unidos e 
União Européia.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, nas duas 
últimas semanas, usei esta tribuna para alertar o Go-
verno Federal sobre os problemas que o setor têxtil e 
de vestuário vem enfrentando nacionalmente.

Recentemente, visitamos o Presidente da Repú-
blica – na reunião, havia quatro Ministros – e relatamos 
os problemas que o setor vem enfrentando nos últimos 
dez anos. Em 1990, empregava em média 2 milhões e 
950 mil trabalhadores. Hoje, emprega 1 milhão e 650 
mil pessoas. Para 2010, o setor tem uma projeção de 
940 mil postos de trabalho. Isso significa uma redução 
de mais de 40%, de 2006 a 2010, se o Governo Fede-
ral, realmente, não fizer alguma coisa em prol desse 
setor. Infelizmente, o Governo não tem feito nada para 
socorrer esse e outros setores da economia que em-
pregam mão-de-obra de forma intensiva. 

Chamo a atenção mais para o setor de vestuário, 
Senador João Batista Motta. Em nosso Estado, Espíri-
to Santo, há cinco grandes pólos de confecção. É um 
setor importante, principalmente no interior do Espírito 
Santo e no interior do País, que vem enfrentando gra-
ves problemas e dificuldades, e o Governo não aten-
de as suas reivindicações. Esse setor está presente 
praticamente em todo o País. Em todos os rincões do 
País, existe uma indústria de vestuário. 

Lamento profundamente porque, para gerar 
um único emprego, o investimento gira em torno de 
R$8,5 mil a R$10 mil, enquanto outros setores da 
economia nacional, como mineração, petróleo e gás, 

celulose, para gerarem um único emprego, neces-
sitam de um investimento médio de R$2 milhões. O 
setor têxtil e de confecção, com tão pouco recurso, 
gera emprego, e o Governo não lhe vem dando a 
atenção necessária.

O Sr. Roberto Cavalcanti (PRB – PB) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES) – Pois 
não.

O Sr. Roberto Cavalcanti (PRB – PB) – Senador 
Marcos Guerra, parabenizo V. Exª pela preocupação 
com a questão empresarial do desenvolvimento do 
País. No início desta sessão, falou-se muito sobre os 
problemas das operações da Policia Federal, no to-
cante ao combate à corrupção, e eu me lembrava de 
pensamentos que se referem à origem da corrupção. 
Muitos casos de corrupção são originários da falta de 
perspectiva. Quando um país tem falta de expectativa 
de futuro, quando um país tem redução nas suas ex-
pectativas de futuro, assim como nas empresas, que 
passam por esse mesmo problema. Quando as empre-
sas não têm possibilidade de continuidade, acontecem 
problemas maiores, como os que estão ocorrendo em 
nosso País, com a falta de expectativa e de apoio à 
atividade produtiva, o que gera todo um desvio, toda 
uma desvirtuação no tocante aos cidadãos. Então pa-
rabenizo V. Exª, que tem comparecido a este plenário 
permanentemente em defesa da atividade empresa-
rial. Parabéns!

O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES) – Muito 
obrigado, Senador Roberto Cavalcanti.

Tenho usado esta tribuna, Senador, para defen-
der principalmente os setores que empregam mão-de-
obra de forma intensiva. Creio que esteja aí a grande 
oportunidade do Governo de resolver o problema de 
emprego do País: na indústria de confecções, a cal-
çadista e a moveleira. Está aí a grande oportunidade! 
E esses setores, infelizmente, não têm sido assistidos 
pelo Governo Federal. 

Desse movimento nacional está participando a 
Abit, assim como 110 sindicatos patronais. Contamos 
também com a participação do Sindicato dos Trabalha-
dores. Por quê? Há 4 anos perdemos 260 mil postos 
de trabalho somente nesse setor. Se nós não traba-
lharmos, se o Governo não trabalhar esse setor, ele 
realmente será extinto do território nacional. É um setor 
que emprega, na sua grande maioria, mulheres, pes-
soas com escolaridade mais baixa e que, geralmente, 
são discriminadas em outros setores.

Por isso chamo a atenção para a iniciativa, a 
qual apóio, da Abit, dos sindicatos patronais, junto 
com o sindicato dos trabalhadores, dessa movimen-
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tação que vai se realizar amanhã, começando por 
São Paulo.

O Sr. Roberto Cavalcanti (PRB – PB) – Senador, 
esse problema atinge a empresa brasileira como um 
todo. Com a exceção de alguns bolsões de sucesso, 
alguns bolsões de euforia empresarial, a massa empre-
sarial brasileira passa hoje por problemas seriíssimos 
e isso é um fato que se reflete em todas as categorias 
em todos os Estados. Não é um problema somente de 
Santa Catarina – como foi relatado há poucos instan-
tes pelo Senador Bornhausen – mas é um problema 
nacional que precisa ser mais bem cuidado pelo Go-
verno. Não adianta números grandes, se na verdade 
a massa empresarial brasileira está enfrentando seri-
íssimos problemas, inclusive com a taxa de juros mais 
alta do universo.

O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES) – Muito 
obrigado Senador.

Temos juros altos, nossa competitividade inter-
nacional está comprometida, mas o maior problema 
que enfrentamos hoje é a entrada ilícita de produtos 
no País. 

Esses produtos... As entidades ...

(interrupção do som.)

O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES) – ... as 
entidades do segmento aprovam a idéia de que, quando 
se apreende um produto contrabandeado, um produto 
que entrou de forma de errada aqui no País, ele deve 
ser queimado. Tomo como exemplo o meu Estado, um 
grande importador. De vez em quando recebemos lá 
tecidos, confecções que chegam no máximo a 10% 
do valor de mercado, e esse produto vai a leilão e as 
próprias pessoas que importam acabam comprando 
o produto. Esse produto vai para o mercado, tirando 
postos de trabalho do mercado nacional. Então, a 
nossa posição é, realmente, incinerar esses produ-
tos, não colocá-los no mercado para que possamos 
dar condições ao setor de vestuário de manter seus 
postos de trabalho.

Sr. Presidente Renan Calheiros, era isso que 
queria dizer. Muito obrigado pelo tempo que V. Exª 
concedeu ao meu pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço muito a V. Exª, Senador Marcos 
Guerra. 

Tenho a honra de conceder a palavra ao Senador 
Augusto Botelho 

Antes, porém, me foi solicitada a palavra para uma 
breve comunicação pelo Senador Eduardo Suplicy. Se 

o Senador Augusto Botelho concordar com a iniciativa, 
concederei a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 

Com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Renan Calheiros; Srªs e Srs. Senadores, quero 
registrar um apelo à Volkswagen, ao Presidente Hans-
Christian Maergner, bem como ao Sindicato dos Tra-
balhadores Metalúrgicos no ABC, para que cheguem 
a um entendimento em prol do desenvolvimento da 
indústria automobilística, do desenvolvimento brasi-
leiro e de todos aqueles que trabalham na Volkswa-
gen no Brasil.

A Volkswagen foi fundada no Brasil em 18 de no-
vembro de 1959, em um dia marcante, com a presença 
do Presidente Juscelino Kubitscheck. Um dia altamente 
festivo para o desenvolvimento brasileiro do ABC, de 
extraordinária importância.

No dia 2 de maio de 2005, tive a oportunidade de 
testemunhar quando o Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva foi recebido pelo Presidente da Volkswagen, Sr. 
Hans-Christian Maergner, e por todos os trabalhado-
res da Volkswagen, em um dia de grande significado, 
uma vez que o Presidente Lula foi Presidente do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema 
justamente na década de 70.

Na segunda metade dos anos 70 e sobretudo nos 
anos 80, ele liderou ali uma série de movimentos em 
defesa da melhoria de salários e de condições para 
os trabalhadores. Muitas vezes, tivemos ali problemas 
sérios. Houve greves, houve a intervenção do então 
Governo brasileiro nos sindicatos. Estávamos numa 
época de repressão.

O Presidente Lula, do sindicato, e mais doze de 
seus companheiros de diretoria acabaram sendo pre-
sos no Dops. Era, inclusive, diretor do Dops o hoje Se-
nador Romeu Tuma, que foi responsável, então, pela 
custódia do Presidente Lula, quando, naqueles dias, 
faleceu a sua mãe. O diretor do Dops, Romeu Tuma, 
deu autorização para que o Presidente Lula pudesse 
ir ao funeral de sua mãe.

Então, tudo aquilo teve enorme significado. E 
eu, presente àquela visita do Presidente Lula em 2 
de maio do ano passado, pude testemunhar a alegria 
com que os trabalhadores metalúrgicos da Volkswa-
gen, e a própria Direção da Volkswagen, reviveram 
aquilo que passou.

Em 2001, houve um entendimento entre os tra-
balhadores metalúrgicos, por meio de seu sindicato, e 
a Volkswagen, diante de uma situação de dificuldade 
e impasse nas relações entre os segmentos, e foi fei-
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to um acordo para que houvesse estabilidade para os 
trabalhadores até novembro deste ano.

Há poucos dias, a empresa resolveu encaminhar 
cartas a 1.800 trabalhadores da Volkswagen, em São 
Bernardo do Campo, anunciando que eles seriam 
demitidos; trabalhadores que estão na Volkswagen, 
muitos deles, por volta de vinte anos ou mais, por-
tanto, trabalhadores experientes, que têm um grande 
aprendizado.

Pois bem, isso acabou resultando numa greve 
dos trabalhadores da Volkswagen e em enorme preo-
cupação. Estava o BNDES para prover um empréstimo 
significativo à Volkswagen, mas, como a Volkswagen, 
por sua Direção, havia resolvido não atender às solici-
tações dos trabalhadores, não os demitindo, o BNDES 
suspendeu aquele empréstimo.

Quero aqui externar o quão importante é que a 
Direção da Volkswagen e o Sindicato dos Trabalha-
dores - que inclusive, no dia de hoje, em assembléia 
em que estiveram presentes dez mil trabalhadores, 
resolveu suspender a greve –, possam chegar a um 
entendimento.

Senador Paulo Paim, quero dizer que a Volkswa-
gen resolveu suspender as demissões 1.800 trabalha-
dores, e agora parece que há um caminho de possível 
entendimento.

Então, Senador Heráclito Fortes, quero aqui 
fazer um apelo a ambos os lados, no sentido de que 
a direção da Volkswagen e a direção dos metalúr-
gicos possam chegar a um entendimento de equilí-
brio que signifique respeito aos anseios de ambas 
as partes.

Sabemos que hoje há quase que uma grande 
revolução no desenvolvimento da indústria automoti-
va. No Japão, há um desenvolvimento tecnológico ex-
traordinário; na China, são produzidos veículos com 
tecnologia e aproveitamento de trabalhadores a um 
salário menor, em média, do que os pagos no Brasil 
e muito menor do que os pagos nos Estados Unidos. 
Tudo isso vem causando verdadeiras transformações 
de grande significado. Mas é importante que possam 
ambos os lados chegar a um entendimento.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Com muita honra, Senador Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
Eduardo Suplicy, mais uma vez, quero dar parabéns 
a V. Exª e dizer que, mais uma vez, V. Exª é um dis-
sidente em seu Partido. Mais uma vez, quero me 
congratular com V. Exª pela coragem de ser contra 

os rumos tortuosos tomados pelo Partido dos Tra-
balhadores.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– V. Exª se engana nessa vertente. Quero transmitir a 
V. Exª que, ainda na última sexta-feira, fiz uma visita 
ao Presidente José Lopes Feijó, que é presidente do 
sindicato, que é do Partido dos Trabalhadores, que é 
da Central Única dos Trabalhadores. Procurei ouvi-lo, 
tenho a intenção de dialogar com a direção, com a 
Volks. É o meu propósito procurar contribuir para um 
entendimento. Então, não procure V. Exª dizer coisas 
que não são.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite o aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Claro.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Volto a 
parabenizá-lo, pois V. Exª, mais uma vez, assume a 
coragem de discordar do seu Partido e de ser dissi-
dente. Aliás, V. Exª tem sido muito feliz toda vez que 
faz isso. Foi assim na CPI do Valdomiro, nas CPIs 
que queriam apurar as corrupções do PT. Seu Par-
tido ficou contra, e V. Exª mostrou que tinha razão, 
que o Partido tinha corrupção, e a história do PT não 
poderia permitir isso. Agora, V. Exª mais uma vez é 
contra. Por que é contra? O Presidente Lula declarou 
que o mercado é assim mesmo, que isso é questão 
de mercado: ora ganha, ora perde. Aquele Presiden-
te da República que foi talvez o maior negociador de 
greve que este País teve em toda sua história, hoje, 
dá declarações pífias dessa maneira, sem nenhuma 
solidariedade aos trabalhadores do Brasil. Por outro 
lado, enquanto V. Exª foi discutir pessoalmente com 
as partes interessadas, ele discutiu com o Presidente 
da Volkswagen, aqui em Brasília, num jantar regado 
a whisky e a comida importada. E não se sabe de 
nada concreto que o Presidente da República tenha 
colocado como condição para a Volkswagen. Então, 
quero dizer, Senador Eduardo Suplicy, o que o Brasil 
todo sabe: V. Exª continua coerente, continua ao lado 
da estrela, e o Presidente da República continua ao 
lado dos banqueiros, continua ao lado das empresas 
internacionais; não é mais aquele que encantou as 
multidões no ABC. De forma que, dito isso, parabe-
nizo a V. Exª. E é com profunda tristeza que vejo um 
governo sob o comando do trabalhador, um governo 
que tem a obrigação de, numa questão como essa, 
ter a primeira palavra de tranqüilidade e consolo ao 
trabalhador do Brasil, mas se cala e se omite. Nem 
mesmo seus companheiros aqui do plenário, ninguém 
foi solidário a V. Exª. Pode ser que agora apareça, 
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mas ninguém se solidarizou com V. Exª, nem com os 
trabalhadores. O Partido de V. Exª está noutra. Con-
tinue assim. Parabéns.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Senador Heráclito Fortes, quero transmitir a V. 
Exª - e quero inclusive, Sr. Presidente, pedir que 
seja transcrito - o artigo de José Lopez Feijó, Pre-
sidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, pu-
blicado na Folha, no dia 31 de agosto, quinta-feira 
última, onde ele expressa o desejo da realização 
de negociação em que se caracterize o equilíbrio 
entre as partes.

Concedo um aparte ao Senador Paulo Paim.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª poderia 

aproveitar e transcrever uma palavra do Presidente da 
República, o trabalhador Luiz Inácio Lula da Silva, a 
serviço dos trabalhadores nessa questão. Essa é que 
eu queria. Muito obrigado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Registro que o Presidente falou que, na indústria 
automobilística, muitas vezes acontecem situações 
em que, dadas as condições de rentabilidade, as 
empresas são forçadas a diminuir o número de tra-
balhadores contratados. Isso tem sido um fenômeno 
para além das forças e da boa vontade. Mas, quan-
do ocorre uma situação como essa, é importante 
que a direção das empresas e os trabalhadores se 
sentem para dialogar sobre o que é possível, inclu-
sive com a definição de remuneração dos trabalha-
dores, ora como salário, ora como participação nos 
resultados.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Com quem o 
Presidente já se sentou para negociar essa questão? 
Lembre-se de que ele, além de Presidente do Brasil, 
é presidente dos trabalhadores. E estamos vendo se 
iniciar no Brasil uma crise no trabalho, mas ele está 
se omitindo, achando que é comum na questão da 
indústria. Não se contamine com esse discurso eco-
nômico-financeiro do Presidente Lula. Continue a ser 
trabalhador. Parabéns.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Senador Heráclito Fortes, sabe perfeitamente V. 
Exª que, durante os 3 anos e 9 meses até o presen-
te, o Governo Lula presenciou o aumento do número 
de mais de 105 mil trabalhadores no mercado formal 
mês a mês.

Concedo o aparte, com muita honra, ao Senador 
Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Eduardo Suplicy, quero cumprimentar V. Exª, que 
aborda o assunto da demissão dos trabalhadores 

da Volks, que já chegam a mais de 1.800. Cumpri-
mento V. Exª porque, na sexta-feira, fui à tribuna da 
esquerda, e quem presidia os trabalhos era o Se-
nador Heráclito Fortes. Falamos exatamente sobre 
esse assunto. Preocupava-me muito quando a Volks 
anunciava férias coletivas para 21 mil trabalhadores 
em todo o País. Por que a preocupação? Como vie-
mos da área sindical, sabemos que, num momento 
de crise, a empresa dá férias coletivas, e o trabalha-
dor vai receber em casa, por correspondência, em 
inúmeros casos, a sua demissão, que foi exatamen-
te o que aconteceu com os 1.800 empregados da 
Volks. Eles receberam em casa a correspondência 
demitindo-os. Por isso, quero cumprimentar V. Exª, 
comunicando que remeti também correspondência 
ao Presidente do Sindicato de São Bernardo, do 
ABC paulista, colocando-me à disposição. Inclusive 
fui além, ao dizer que, mediante a gravidade dos fa-
tos – observe que estamos tratando da Volks –, de 
repente, se assim o Presidente do Sindicato enten-
desse, faríamos inclusive uma audiência pública. Eu 
me proponho a fazer isso junto com V. Exª, para que 
possamos ouvir a Volks sobre essa crise, que pode 
levar a mais demissões. Faço o aparte, cumprimen-
tando o pronunciamento de V. Exª pela excelente 
iniciativa de ter ido lá em São Bernardo, conversar 
com o Presidente do Sindicato, colocando-se à dis-
posição, inclusive, de dialogar com o Presidente da 
Volks. Parabéns a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT - SP) – 
Eu já, inclusive, transmiti à Direção da Volks a minha 
disposição de com eles dialogar. E quero aqui dizer, 
Senador Paulo Paim, que a Volks resolveu suspender 
a demissão dos 1.800 trabalhadores, o que resultou 
na suspensão da greve. E é possível que haja até uma 
nova definição sobre essas férias coletivas que preo-
cuparam V. Exª.

Agradeço ao Senador Augusto Botelho a opor-
tunidade de falar, dada a emergência deste pronun-
ciamento.

Muito obrigado, Sr. Presidente Renan Calhei-
ros.

Peço a transcrição, então, da manifestação do 
Presidente José Lopez Feijó: “Volkswagen: momento 
de impasse.”

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem. Quero apenas pe-
dir permissão a V. Exª para sugerir ao Senador Suplicy 
que, com esse discurso que S. Exª fez aqui, na frieza 
deste plenário, vá para a porta da Volks tranqüilizar, em 
nome do Partido dos Trabalhadores, os trabalhadores 
brasileiros. E diga lá, com todas as letras, que é um 
dissidente do PT, que não concorda com o tratamento 
burguês que o PT dá a questões dessa natureza. Fi-
que na porta da Volks. Vá lá panfletar. Leve o seu me-
gafone. Seja o Suplicy de sempre, caro Senador. Não 
se junte aos que mudaram o comportamento quando 
assumiram o poder neste País. V. Exª não tem envolvi-
mento com dólar na cueca, com mensalão; V. Exª tem 
compromisso com a história. Honre a sua história no 
PT de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mesquita, 
por cessão do Senador Augusto Botelho.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, an-
tes de mais nada, os meus agradecimentos ao Sena-
dor Augusto Botelho pela oportunidade de falar neste 
momento.

Quero me referir ao artigo, publicado na Folha 
de S.Paulo, de Ernane Guimarães Neto, que fala da 
Amazônia, na oportunidade em que entrevistou a an-
tropóloga Manuela Carneiro da Cunha, especialista em 
Amazônia e um dos principais nomes em sua área, em 
âmbito internacional. Trata-se de uma entrevista rica 
de informações.

O Senador Heráclito está bravo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL. Fazendo soar a campainha.) – Senador Geraldo, 
está com a palavra V. Exª.

Há orador na tribuna.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 

– AC) – Estou brincando com o Senador Heráclito, Sr. 
Presidente.

Eu dizia que se trata de uma entrevista enrique-
cedora pelo que tem de conteúdo, de informação e de 
sugestão ao País, ao Governo brasileiro.

Presidente Renan, quando estávamos no auge da 
produção de borracha e o Acre comandava uma gran-
de extração e produção de borracha natural, naquele 
instante em que nos achávamos produtores exclusivos 
de borracha – borracha natural, bem entendido –, a 
Inglaterra já havia há muito tempo pirateado semen-
tes de seringueira, árvore que produz o látex, e leva-
do para as suas então colônias, como a Malásia, etc. 

Lá já havia desenvolvido experimentos e já iniciava, 
inclusive, uma grande produção que veio fazer frente 
à produção brasileira e nos tirar a exclusividade da 
produção da borracha natural.

Presidente, quem é que me garante que o mes-
mo fato não tem ocorrido em relação, por exemplo, à 
nossa castanheira, que produz a chamada castanha-
do-pará, hoje conhecida também como castanha do 
Brasil, da qual o Acre ainda é um grande produtor? 
Quem me garante, Senador Augusto Botelho, que o 
mesmo fato não ocorre em relação a várias outras cul-
turas, a várias outras árvores, que produzem riquezas 
na Amazônia e que podem, nesses últimos tempos, ter 
sido também levadas, como foi levada a semente da 
seringueira, para nos tirar a exclusividade da produção 
e - quem sabe? - nos superar, oferecendo ao mundo 
produtos de extrema importância?

A professora Manuela Carneiro está preocupada 
com a exploração econômica da Amazônia, que, por 
diversos e diversos governos – esta afirmação é minha 
e não dela –, tem como foco grandes projetos de explo-
ração mineral, como no Amapá, com o manganês, que 
deixou a região como terra arrasada, empobrecendo 
sobremaneira a população local e enriquecendo uma 
meia dúzia. Isso acontece absolutamente com enor-
me freqüência em relação à exploração econômica 
da Amazônia.

Com a borracha, aconteceu o mesmo. A popu-
lação local, milhares de seringueiros participaram da 
exploração econômica daquele rico produto na con-
dição de trabalhador escravo. Poucos enriqueceram 
com a extração de um produto tão importante quanto 
a borracha. E a população local empobreceu, empo-
breceu, empobreceu.

Serra Pelada é outro exemplo. Temos uma sina 
na Amazônia: a exploração econômica na Amazônia, 
via de regra, privilegia grandes interesses e, via de 
regra também, interesses externos, em detrimento da 
sorte, do futuro, da segurança da população local da 
Amazônia. Isso porque governos e governos brasilei-
ros jamais se interessaram, jamais tomaram para si a 
responsabilidade, Senador Sérgio Guerra, de introduzir 
tecnologia, conhecimento científico, combinando pre-
servação com exploração. Mas exploração que resulte 
no benefício das nossas populações, e não como de 
regra acontece na Amazônia: explorações que enri-
quecem uma meia dúzia e empobrecem milhões de 
pessoas naquela nossa região.

A Professora Manuela Carneiro da Cunha, nesta 
entrevista, diz isso com todas as letras. Quero, inclusive, 
que me permitam ler um trecho de uma das respostas 
que ela oferece acerca dessa questão. Diz ela:
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Precisa-se pensar, antes de mais, em 
ciência e tecnologia para a floresta em pé. A 
Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária) foi no passado extremamente 
importante e útil para que a soja pudesse ser 
plantada no cerrado. A Embrapa está toda a 
serviço da agricultura e da pecuária, então, 
precisaríamos de uma Embrapa da floresta.

A Embrapa, Senador Sérgio Guerra, desde o final 
da década de 60, nas décadas de 70 e 80 até os dias 
de hoje, foi a grande responsável pela introdução de 
alta tecnologia na exploração da soja e de outros pro-
dutos e na pecuária. A Embrapa ou um segmento dela 
deve se voltar para a Amazônia, para a pesquisa, mas 
para a pesquisa efetiva e não para a que observamos 
naquela região tão rica e tão bonita.

Há casos, Senador Augusto Botelho, de ONGs e 
organismos internacionais que, a pretexto de financiar 
a pesquisa na região, adentram o território da Amazô-
nia com técnicos, cientistas, pesquisadores estrangei-
ros, usando, inclusive, os nossos técnicos, os nossos 
cientistas, os nossos pesquisadores, muitas vezes, até 
como mateiros. Já vi professores de universidades si-
tuadas na Amazônia acharem fantástica a possibilida-
de de estarem sendo financiados para a promoção de 
pesquisas, mas, na verdade, muitas vezes, prestam-se 
ao papel de meros mateiros, para adentrarem a mata 
com pesquisadores estrangeiros que se comprome-
tem em consolidar as informações e compartilhá-las. 
Tal compartilhamento raramente acontece.

Assim, é justa a preocupação e fantástica a suges-
tão da Professora Manuela de que o Governo brasileiro, 
por meio da Embrapa ou de outro organismo qualquer, 
se volte, com eficácia, para a exploração da Amazônia, 
como ela diz, em pé, porque, dali, poderemos produzir 
riquezas abundantes, não para uma meia dúzia. Po-
demos produzir riqueza abundante para milhões de 
pessoas que vivem na Amazônia a pão e água.

Parece que, ali, a pessoa nasce condenada à 
miséria, à fome, à estagnação. Parece que sobre a 
cabeça dos amazônidas há uma linha que delimita e 
impede o crescimento das pessoas, impede que elas 
se apropriem das riquezas existentes na região, fruto 
do trabalho de muitos. Parece que as pessoas já nas-
cem condenadas a uma vida de sofrimento, de miséria 
e de angústia naquela região.

Recebo a sugestão da Professora Manuela como 
uma das coisas mais interessantes pensadas nos úl-
timos tempos para a região amazônica. Temo esses 
projetos fantásticos, como aquele que foi aprovado pelo 
Congresso Nacional sobre a gestão de florestas públi-
cas, que, mais uma vez – vejam o que estou dizendo 
–, condenará as populações locais a participarem de 

um processo de exploração econômica da madeira 
com mão-de-obra escrava – como sempre aconteceu 
na Amazônia com a exploração do minério e com a 
exploração da borracha –, de forma desastrada, com 
a exploração da madeira no meu Estado e em outros 
da Amazônia. Escrevam o que estou dizendo.

Qual é a saída, Senador Sérgio Guerra? Uma 
delas é a Embrapa ou outro organismo nacional se 
voltar para a Amazônia com os olhos da tecnologia, 
da ciência, do conhecimento científico, de forma ex-
clusiva, antes que seja tarde.

Do alto da nossa aparente superioridade, pen-
sávamos que éramos produtores exclusivos de borra-
cha natural. Estávamos festejando essa pompa, mas 
a Inglaterra, como eu disse há pouco, havia levado 
sementes da seringueira e desenvolvido pesquisas. A 
Malásia e outros países asiáticos passaram a produzir 
borracha e tiraram de nós a exclusividade e o mono-
pólio na produção.

Senador Sérgio Guerra, o mesmo pode estar 
acontecendo em relação a vários outros produtos 
originários da Amazônia que nós ainda julgamos ser 
produtores exclusivos. Neste exato momento, podemos 
estar correndo o sério risco de esses produtos serem 
objeto de pesquisa e produção em outros países. Mais 
uma vez, vamos chupar o dedo, ficar nos lamuriando, 
pela omissão e pela inação dos governos deste País, 
que não tomam uma providência séria com relação 
não ao futuro, mas ao presente da Amazônia. Se nem 
quanto ao presente se toma uma providência, o que 
se dirá do futuro? O futuro talvez não nos pertença 
mais. Estou preocupado agora com o presente. Estou 
preocupado agora.

Há uma infinidade de cientistas, técnicos e pesqui-
sadores estrangeiros futricando a Amazônia a pretexto 
de financiar pesquisas, futricando em nosso espaço da 
Amazônia, reunindo informações e materiais da sua 
rica biodiversidade, levando-os para fora e fazendo 
experimentos sob a alegação de compartilhar infor-
mações. Mas não compartilham nada. E nós, ainda, 
às vezes, aplaudimos a benevolência de organizações, 
de organismos de fora que financiam a pesquisa em 
nossa grande região amazônica.

O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Senador Jefferson Peres, com muito prazer.

O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Senador 
Geraldo Mesquita, compartilho das suas preocupa-
ções apenas com uma discordância. Nós, brasileiros 
e latino-americanos de modo geral, gostamos muito 
de transferir as nossas culpas para os outros, de ar-
ranjar bodes expiatórios externos. Sou da Amazônia 
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como V. Exª. Nós, durante 40 anos, dominamos o mer-
cado internacional da borracha e tínhamos o virtual 
monopólio, embora outras poucas regiões do mundo 
também produzissem em escala menor borracha na-
tural. Veja bem, Senador Geraldo Mesquita, em 1876, 
Henry Wickham levou sementes de seringueira para o 
jardim botânico de Kew – estava-se iniciando o ciclo da 
borracha –, que foram cultivadas em estufa. Imagine 
a dificuldade e o quanto eles tiveram que pesquisar. 
Levaram as sementes para a Malásia e começaram a 
experimentar durante anos. Nós sabíamos e, pensan-
do que os seringais nativos não iam ter concorrência, 
não plantamos nada.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
–AC) – Ficamos deitados em berço esplêndido.

O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Os ingleses, 
com muita competência, criaram inclusive um instituto 
de pesquisa da borracha em Kuala Lumpur, naquele 
tempo. Vieram borracha, heveicultura, seringais plan-
tados, baixo custo, e nos arrebentaram. Por que não 
investimos em pesquisa para plantar? Por que não 
fizemos isso, Senador Geraldo Mesquita? Temos que 
investir muito em pesquisa neste País. Não podemos 
querer que os estrangeiros pesquisem enquanto não 
pesquisamos e não fazemos nada. É isto: vamos tam-
bém assumir a nossa culpa. Mas parabéns pelo seu 
pronunciamento.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Estamos aqui assumindo as nossas culpas, 
Senador. É verdade. Eu me reporto exatamente à su-
gestão oferecida pela Professora Manuela, que vai na 
linha do que disse V. Exª e da nossa preocupação.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Concedo o aparte ao ilustre Senador Sérgio 
Guerra.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador 
Geraldo Mesquita Júnior, dou o meu integral apoio à 
sua palavra, que está na linha das preocupações mais 
consistentes sobre a Amazônia. É preciso não esquecer 
que as instituições brasileiras de pesquisa, no plural 
– em particular a Embrapa –, vêm sofrendo um proces-
so de erosão, de desintegração e de empobrecimento, 
apesar da sua indispensável prioridade e da sua notória 
competência. O caso da Amazônia é extremo, pela sua 
importância estratégica e pela taxa de abandono e de 
irresponsabilidade dos governos, deste Governo em 
particular, em relação ao problema. A sua ponderação 
sobre condições sociais é muito válida. O homem da 
Amazônia tem uma espécie de teto que é incapaz de 
superar. Isso está dentro de uma determinada conjun-
tura e de uma determinada política. Eu me recordo – os 

pernambucanos sabem bem disto – da movimentação 
que produziu as ligas camponesas. É da tradição da 
monocultura do açúcar um determinado padrão que 
não facilita a criação de classes médias e de lideran-
ças técnicas intermediárias. É o patrão em cima e o 
produtor embaixo. Por muitos anos, esse confronto se 
deu. As ligas camponesas organizaram essa população 
em sindicatos, que, com o tempo, foram se esvaindo. 
A luta social foi sendo compensada por mecanismos 
como esses que hoje tomam a denominação de políti-
cas sociais do Governo ou de rede de proteção social. 
Alguém diz que existe algum tipo de compromisso com 
a esquerda. Não existe nenhum! Existe compromisso 
é com a acomodação, com o trabalho abaixo dessa 
linha. E pensam que isso é algo que resolve a vida da 
família e deles mesmos. São populações e populações 
condenadas à indigência, a uma certa ordem, a uma 
certa tranqüilidade, a uma certa paz, à paz da pobreza 
total, à paz da completa e total desarticulação sindical. 
As antigas feiras de muitos municípios atendidos por 
esse mecanismo salvador do Presidente Lula estão 
se esvaindo. O produtor não planta mais nada. A agri-
cultura está se desmantelando. A pequena agricultura 
de subsistência, que apresentava consistência social, 
econômica e política, porque criava...

(Interrupção do som.)

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – ...certo con-
fronto, que remete à organização social, aos sindicatos, 
à luta social. Isso tudo está sendo desmantelado por 
um governo progressista, como se essa fosse a luta 
dos trabalhadores, como se isso fosse dar prioridade 
aos pobres. Não é prioridade nenhuma! É a distribuição 
do mesmo padrão que atrasou a Argentina e que teve 
origem no peronismo: “Dê sopa ao povo. Não vamos 
deixar que o povo morra de fome”. Mas, vontade, de-
terminação, organização e luta, zero. Nada disso. Isso 
se faz no Nordeste, no Brasil inteiro. E seguramente 
é uma marca do povo pobre da Amazônia, retratada 
em seu discurso exemplar. 

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Muito obrigado, Senador Sérgio Guerra.

Concedo um aparte ao Senador Augusto Bote-
lho, com muito prazer. 

O Sr. Augusto Botelho (PDT – RR) – Senador 
Geraldo Mesquita Júnior, pedi o aparte para dizer que 
assino embaixo de tudo que V. Exª falou. Lamento que 
os habitantes da Amazônia, o homem que vive na beira 
do rio, que vive dentro da mata, dentro das florestas, 
seja sempre esquecido quando passam os gasodutos 
que não deixam gás para as pequenas comunidades. 
E agora, com a Lei das Florestas, essas pessoas não 
serão apenas escravas, mas também expulsas de seus 
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lugares. Tenho certeza de que os pequenos produtores 
que lá vivem serão expulsos, assim como os peque-
nos madeireiros, que nunca terão chance de ganhar 
uma concorrência contra uma empresa internacional. 
V. Exª, como amazônida, está preocupado com o ho-
mem que vive dentro da floresta, na beira da mata, no 
nosso lavrado também. Tenho certeza de que a justiça 
um dia se fará, e será de cima para baixo. Deus é que 
vai romper esse teto de que V. Exª fala e que deixa 
o homem da Amazônia na eterna miséria. Não pode 
um povo ser pobre em cima de uma terra rica como 
a Amazônia. A Embrapa será o órgão mais indicado, 
a meu ver, para desenvolver tecnologia ou pesquisa 
para que possamos explorar a selva em pé. É uma 
idéia genial a da professora cujo artigo V. Exª trouxe. 
Muito obrigado pelo aparte.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – Eu é que agradeço, Senador Augusto Botelho.

Para encerrar, Sr. Presidente, peço que a aten-
ção não seja para o Senador Geraldo Mesquita, e sim 
para o que diz a pesquisadora, a Professora Manuela. 
Creio que se há gente sensata neste Governo, há que 
acolher uma sugestão com esta. Ou seja, a Embrapa, 
que é uma empresa que causa orgulho a todos, uma 
empresa que já justificou, com sobras, a sua presen-
ça no segmento da pesquisa, da experimentação, no 
campo da agropecuária neste País, que a Embrapa 
seja capacitada, seja ampliada, seja direcionada, a 
fim de introduzir tecnologias, conhecimento científico 
na Amazônia, e colocar tudo isso a serviço da popu-
lação local...

(Interrupção do som.)

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – E não uma meia dúzia que vai até lá, extrai 
as riquezas da Amazônia, apropria-se absolutamente 
dessas riquezas, e deixa a população a pão e água, 
como sempre aconteceu.

Saúdo a sugestão da Professora Manuela Car-
neiro da Cunha. Se há, neste Governo, repito, pesso-
as sensatas, uma recomendação como esta deve ser 
acolhida com muito carinho, com muito zelo e com mui-
to cuidado, a fim de que possamos sonhar com uma 
Amazônia diferente da de hoje: com uma Amazônia 
rica, mas rica com os seus; uma Amazônia que pode 
produzir a partir da sua floresta, mas produzir a partir 
dos seus; e cujas riquezas, originárias da comerciali-
zação desses produtos, sejam apropriadas pelos seus, 
pela população que não pode permanecer, como disse, 
condenada à miséria eterna e à pobreza absoluta, que 
é como vive a grande maioria da população da nossa 
querida, bela e grandiosa região amazônica.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

O próximo orador inscrito é o Senador Valdir Rau-
pp, que não está presente.

Concedo a palavra ao Senador João Batista Mot-
ta, por cessão do Senador Augusto Botelho. 

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, inicial-
mente, eu gostaria de agradecer ao Senador Augusto 
Botelho pela concessão para que eu falasse também 
nesta hora. 

Hoje, desejo prestar uma homenagem a um ca-
pixaba de que muito se orgulhou o Espírito Santo e 
que, infelizmente, faleceu no dia 20 do mês passado, 
na cidade de Colatina, naquele Estado. Esse capixaba 
foi o único a presidir esta Casa, o único capixaba, por-
tanto, a presidir o Congresso Nacional em uma hora 
difícil, em que o País abandonava o período revolu-
cionário. Ele presidiu a sessão que elegeu Tancredo 
Neves Presidente do Brasil, colocando fim ao período 
de Governo militar no Brasil. 

O Senador Moacyr Dalla se notabilizou em meu 
Estado não somente pelos grandes feitos como também 
pelo grande orador que foi. Ele foi um dos grandes se-
nadores deste País porque, honrando o seu mandato, 
propiciou recursos para que construíssemos a terceira 
ponte no Estado do Espírito Santo, ligando Vitória a 
Vila Velha, uma obra que marcou época. 

O Senador Moacyr Dalla, atendendo a pedido 
meu, conseguiu recursos – tinha força como Presi-
dente do Senado – para a duplicação da BR-101 no 
Município da Serra, meu Município.

O Senador Moacyr Dalla foi um dos mais bri-
lhantes Deputados Estaduais; foi Deputado Federal, 
Senador da República, e, por fim, Presidente do Con-
gresso Nacional.

O Estado do Espírito Santo sente profundamente 
a morte dele. Como um dos capixabas beneficiados 
por Moacyr Dalla, porque muito me ajudou quando 
Prefeito do Município da Serra – eu o vi ajudando, por 
demais, o então Governador Gerson Camata, no pe-
ríodo de 1983 a 1986 –, quero deixar o meu voto de 
condolências à família enlutada e dizer que o Estado 
do Espírito Santo jamais se esquecerá do ilustre ca-
pixaba que foi o Senador Moacyr Dalla.

Sr. Presidente,...
O Sr. Marcos Guerra (PSDB – ES) – Senador 

João Batista Motta, V. Exª me permite?
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES) 

– Com prazer, Senador Marcos Guerra.
O Sr. Marcos Guerra (PSDB – ES) – Quero tam-

bém me associar a V. Exª na homenagem que presta 
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ao ex-Senador Moacyr Dalla, que é da minha cidade, 
Colatina, que muito se orgulha de ter tido nesta Casa 
um Senador brilhante. Fica aqui também o meu apoio 
a V. Exª e o meu pedido para associar-me ao seu pro-
nunciamento. Muito obrigado, Senador.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES) 
– Muito obrigado, Senador Marcos Guerra.

Sr. Presidente, eu queria também lamentar minha 
ausência aqui no dia em que foi prestada homenagem 
ao ex-Presidente Juscelino Kubitschek. Infelizmente, 
não pude estar presente e lamento não ter trazido a 
esta Casa alguns dados que conheço da vida do ex-
Presidente Juscelino. Mas fica aqui o registro de mi-
nha parte, porque não me canso de falar, em todos 
os rincões por onde ando neste País, não me canso 
de passar para os meus filhos e os meus netos que 
Juscelino Kubitschek foi o melhor Presidente que este 
País já teve. Juscelino foi o homem responsável pela 
indústria automobilística, por todo o parque industrial 
brasileiro. Às vezes, setores da imprensa querem dizer 
que Juscelino Kubitschek teve como principal obra a 
construção de Brasília. Mas é um engano muito grande, 
pois Brasília foi uma das menores obras de Juscelino. 
A maior obra foram as estradas, que saíram de Brasí-
lia para todas as capitais brasileiras por meio de um 
novo sistema viário. 

Tivemos a produção de ferro, alumínio, vidro. Tudo 
o que leva um país ao desenvolvimento, Juscelino deu 
ao Brasil nos seus quatro anos de Governo.

Sr. Presidente, eu queria também me reportar às 
palavras do Senador Marcos Guerra. S. Exª referiu-se 
à situação terrível pela qual está passando a indústria 
têxtil deste País. Quero também fazer referência ao 
pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, quan-
do S. Exª pede solução para os desentendimentos 
quanto à continuação de produção de automóveis em 
São Paulo.

Senador Eduardo Suplicy, o problema da Volkswa-
gen não é diferente do problema na indústria têxtil, 
do problema na indústria calçadista, do problema dos 
produtores de soja, do problema dos produtores arroz 
ou problemas dos pecuaristas. Não! Todos estão no 
mesmo barco. Ninguém neste País pode exportar com 
o dólar a dois reais. Não dá para a Volkswagen nem a 
Ford nem nenhuma empresa brasileira exportar com o 
dólar a dois reais. O Presidente Lula sabe muito bem 
disse, mas Sua Excelência está segurando o dólar para 
mostrar ao trabalhador, para mentir ao trabalhador que 
ele está ganhando US$150. Depois da eleição, se for 
reeleito, Sua Excelência mesmo fará o reajuste.

Outro Presidente naturalmente, vencedor da elei-
ção, fará a mesma coisa. Mas, agora, a manutenção 
do dólar a dois reais é só para enganar o trabalha-

dor brasileiro, fazendo-o pensar que está ganhando 
US$150.

E mais, financiando o homem pobre da cidade 
com a produção do interior, fazendo com que os la-
vradores, os agricultores de norte a sul do Brasil te-
nham de vender soja, feijão, carne abaixo do preço 
porque não têm condições de exportá-los. Com isso, 
os homens que estão na cidade, que estão na cidade 
grande, os pobres que estão precisando recebem ali-
mentos a preços mais baixos, mas não são alimentos 
subsidiados pelo Governo Federal ou pelos governos 
estaduais. São subsidiados pelo suor, pelas mãos ca-
losas dos homens do interior que estão vendendo os 
seus produtos abaixo do preço para financiar a cam-
panha do Presidente Lula.

Senador Paulo Octávio, é um prazer ouvir V. Exª. 
Vi levantado o microfone de V. Exª e entendi que...

O Sr. Paulo Octávio (PFL – DF) – Eu apenas que-
ro cumprimentá-lo pelo seu brilhante pronunciamento, 
muito apropriado para o momento em que vivemos e 
principalmente no que se refere ao ex-presidente Jus-
celino Kubitschek, de que V. Exª é um admirador. Quero 
realçar sempre, em suas palavras, os seus elogios à 
gestão Kubitschek. Agradeço-o porque V. Exª faz refe-
rência a um grande brasileiro, que merece sempre ser 
lembrado como um herói do nosso País. Parabéns pelo 
seu pronunciamento tão apropriado para o momento 
em que vivemos. 

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES) 
– Muito obrigado, Senador Paulo Octávio.

Sr. Presidente, peço a colaboração de V. Exª para 
que eu possa encerrar o meu pronunciamento. 

Um amigo, sábado passado, mostrou para outros 
amigos uma calça, uma camisa e uma bermuda com-
pradas num shopping em Vitória, no Espírito Santo. Os 
três foram confeccionados, produzidos na China.

Agora, Senador Eduardo Suplicy, vai haver tam-
bém a importação de automóveis da China; já há impor-
tação dos vagões da China. Então, este País trabalha 
para gerar emprego lá fora, enquanto, no Brasil, arroz, 
trigo, estão deixando de ser produzidos. Amanhã, tere-
mos importação também, como já está acontecendo, 
da Venezuela, para atender Hugo Chávez, e da Bolívia, 
para atender Evo Morales. 

Quem quiser continuar com essa política que 
continue; quem quiser continuar com essa política, 
que vote no atual presidente e veja no amanhã o que 
vai ser deste País, pela irresponsabilidade do Gover-
no Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 
Saturnino. V. Exª dispõe de dez minutos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, escrevi 
um artigo sobre um tema que tenho abordado aqui 
ultimamente, a respeito dos três estágios do projeto 
de Nação brasileira, que, a meu ver, está sendo vivido 
agora exatamente o seu terceiro estágio.

Dificilmente esse artigo seria publicado pela nos-
sa imprensa dado seu conteúdo. Eu não vou lê-lo aqui, 
Sr. Presidente, mas vou comentá-lo e ler alguns tre-
chos, como disse, com toda tranqüilidade, reafirmando 
coisas que tenho afirmado desta tribuna a respeito do 
momento histórico que o Brasil está vivendo.

Sr. Presidente, começo o artigo dizendo que na-
ção é um trinômio de povo, território e Estado e que a 
República surgiu com a abolição, mas, não foi capaz 
de dar institucionalidade ao povo, na medida em que a 
abolição simplesmente libertou uma massa de brasilei-
ros escravizados, sem que fosse possível equacionar 
o seu aproveitamento no sistema econômico fora do 
regime escravocrata. 

O território continua sendo um mapa, um mapa 
muito bem negociado pelo Barão do Rio Branco, com 
fronteiras definidas, entretanto, desocupado na sua 
maior parte. 

O Estado, terceiro item do trinômio, era um es-
tado patrimonialista, que era propriedade dos chefes 
oligárquicos dos diferentes Estados brasileiros.

O primeiro estágio, a primeira formulação de um 
projeto nacional brasileiro ocorreu com a revolução de 
30, com o Governo de Getúlio Vargas. Implantou-se, 
então, o primeiro estágio do projeto de nação brasileira. 
Primeiro o Estado foi criado, com a racionalização re-
publicana dada pelo DASP, a instituição de concursos 
públicos para admissão de servidores e a criação do 
órgão de informação estatística, o IBGE. Aos poucos, foi 
deixando de ser propriedade das oligarquias. O Estado 
também foi organizando a economia, passo a passo, 
com os institutos para cuidar dos setores vitais como 
o Instituto do Café, o Instituto do Açúcar, o Instituto do 
Pinho, o Instituto do Mate etc, com a construção da 
base industrial, a CSN, a FNM, a CNA, a Companhia 
Vale do Rio Doce, a Petrobras, o BNDE e a Eletrobrás. 
O povo, terceiro fator do trinômio, pela primeira vez foi 
considerado com a instituição da legislação trabalhis-
ta e do salário mínimo. O grande líder político desta 
profunda transformação, Getúlio Vargas, positivista 
convicto, nada democrático, foi o maior estadista da 
História brasileira, hoje reconhecido como tal, mas na 
época foi levado ao suicídio para não ser deposto por 
uma campanha avassaladora da Oposição e da Im-

prensa, chamado que foi de o maior corrupto de todos 
os tempos da nossa História, o patrocinador do “mar 
de lama”. Essa expressão, repito, é daquela época. 
“Mar de lama” vem de Getúlio Vargas.

Estou dizendo isso porque eu li, eu vi, eu partici-
pei. Eu era ainda jovem, mas tenho essa história bem 
na lembrança.

Sr. Presidente, fiquei chocado quando li na impren-
sa que há pessoas querendo ressuscitar Carlos Lacer-
da, para exercer o mesmo trabalho demolidor sobre a 
figura do Presidente Lula. Eu li isso na CartaCapital. 
Fiquei perplexo ao ver que a paixão política leva as 
pessoas a quererem reeditar episódios passados que 
foram importantes historicamente, mas que causaram 
enorme sofrimento à nação brasileira.

Bem, depois do primeiro estágio, que foi a Revo-
lução de 30 e Getúlio Vargas, veio o segundo estágio 
com outro grande estadista, Juscelino Kubitscheck, que 
não foi apenas o continuador de Vargas no desenvol-
vimentismo econômico, com a instalação da indústria 
automobilística. Eu absolutamente não acho que isso 
tenha sido pouco importante, mas nesse particular foi 
um continuador de Getúlio, que foi quem implantou a 
base industrial, inclusive a indústria automobilística, 
com a Fábrica Nacional de Motores. Juscelino foi princi-
palmente o propulsor da democratização política do país 
e o alavancador da ocupação territorial do Brasil.

O Senador João Batista Motta disse que Brasília 
não foi importante, que o importante foram as estradas. 
É claro, mas sem Brasília as estradas não teriam sido 
construídas, nem teria havido a ocupação de 2/3 do 
Centro-Oeste e da Amazônia; sem Brasília não teria 
havido a ocupação de 2/3 do território brasileiro, o que 
ocorreu a partir de Brasília.

Eu também vi. Conheci Brasília, vim aqui na 
época da construção. Era um deserto. Sobrevoava-
se, horas e horas, a região no trajeto Rio–Brasília e 
se via apenas um deserto. Hoje toda essa região está 
ocupada, produzindo com dinamismo excepcional, 
extraordinário, fruto da visão do grande estadista bra-
sileiro Juscelino Kubitscheck. A principal parte de sua 
obra foi exatamente a ocupação territorial, seguida do 
avanço na democratização política do País, que ainda 
é incipiente.

O Brasil passou então a ter Estado e território. O 
povo animou-se e quis também ganhar um novo es-
tágio, logo em seguida a Juscelino Kubitscheck, com 
João Goulart, mas não conseguiu e ficou onde Vargas 
o tinha posto trinta anos antes.

Juscelino é hoje muito reverenciado e muito justa-
mente reverenciado, mas quando era Presidente – eu 
vi, eu testemunhei, Srs. Senadores, Sr. Presidente, 
– foi chamado por essa mesma Oposição conservado-
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ra, endinheirada, udenista, de grande patrocinador de 
uma gigantesca roubalheira na construção de Brasília. 
Isso não pode ser negado, esses são fatos da Histó-
ria. Houve três tentativas de deposição de Juscelino: 
Aragarça, Jacuecanga, Tamandaré, tudo com base 
nas denúncias, supostas denúncias de corrupção por 
essa mesma elite endinheirada que hoje suscita toda 
a campanha de mídia, toda a campanha política sobre 
o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Eu vi, posso testemunhar porque vi, presenciei, vi 
e vivi, porque naquela época era funcionário do BNDE, 
órgão do Estado, que produziu o projeto econômico, o 
plano de metas, acompanhava e reagia, indignado, às 
denúncias feitas diariamente no Congresso, que não 
era aqui, era no Rio, e na imprensa. 

Depois, vieram os militares, que mantiveram o 
projeto nacional no mesmo nível deixado por Kubits-
chek. Retrocederam na democracia, tamponando os 
anseios do povo em nome da ordem. 

Depois, veio a democratização de Ulysses Gui-
marães, vinte anos depois da derrocada de Jango, 
e trouxe outro retrocesso, talvez ainda mais grave, a 
destruição do Estado, o neoliberalismo, o paroxismo na 
concentração de riqueza, a marginalização crescente 
do povo pauperizado. 

O projeto de nação chegou a ser esquecido, Sr. 
Presidente. Chegou-se a dizer que na realidade do 
mundo globalizado, “moderno”, não haveria mais lugar 
para nações, só para empresas, grandes empresas 
globalizadas, multinacionais. 

O desastre nacional parecia iminente. A socie-
dade abandonava os valores tradicionais, a socieda-
de desacreditava nas instituições, caía no cinismo do 
mercado. O Brasil deveria seguir o mesmo destino dos 
países que mais açodadamente haviam mergulhado 
no neoliberalismo: a Argentina e o México – a Argen-
tina, espatifada numa crise irremediável, e o México 
humilhado num quintal de business americano, sem 
direito a transpor a fronteira norte, sem deputados em 
Washington, e dividido ao meio, com um exército de 
guerrilheiros miseráveis no sul, em Chiapas.

Foi o povo brasileiro que compreendeu e rejeitou 
essa iminência. O povo, exatamente o terceiro fator do 
trimônio nacional que não havia ainda sido estruturado 
nos estágios anteriores; o povo, que caminhava depres-
sa para uma divisão irreparável entre os brasileiros do 
mercado, os competitivos, e os brasileiros excluídos, 
divisão que consagrava a injustiça estrutural e minava 
o fundamento ético da Nação. O povo compreendeu e 
elegeu o Lula Presidente para retomar o projeto e re-
alizar o seu terceiro estágio, exatamente aquele cuja 
missão é incorporar o povo e realizar uma distribuição 
mais justa dos frutos do seu trabalho.

O terceiro estágio, o da incorporação dos mar-
ginalizados à mesa das refeições e o da correção das 
desigualdades regionais, tem sido difícil a sua implan-
tação. A desestabilização econômica e política rondou 
o Governo desde os primeiros meses e a grita e a re-
verberação acusatória da oposição “udenista” – entre 
aspas, porque me faz muito lembrar aquela de outros 
tempos – lembram bastante os tempos de Getúlio 
Vargas e Juscelino Kubitschek. Eu, que vi, me recor-
do bem. Mas o terceiro estágio avança, não obstante 
as dificuldades grandes, porque é difícil a mudança 
estrutural. Efetivar a mudança estrutural é uma tarefa 
muito difícil.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite-me, 
Senador?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Eu já concedo.

Avança a implantação da terceira etapa, talvez 
com prudência excessiva, o que é até compreensível, 
mas pode ser julgada excessiva. Eu mesmo, de certa 
forma, julgo que a prudência foi excessiva, na medida 
em que o Governo, atemorizado pelas ameaças iniciais, 
avança gradualmente e com um ritmo que poderia es-
tar além do praticado. Mas avança.

Primeiro foi necessário reconstruir o Estado des-
manchado – as estatais, a Petrobras, o BNDES, a 
Eletrobras. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica 
estavam prontos para ser privatizados, foi preciso re-
construir esse aparelho de Estado e, depois, implantar 
o Bolsa-Família, o salário mínimo palpável, o Fundeb, 
a agricultura familiar, a reforma agrária mais rápida, 
o microcrédito, o ProUni, as cotas universitárias e 
o desenvolvimento do Nordeste. E o povo vai reco-
nhecendo. É evidente que o povo está reconhecendo 
que a implantação desse terceiro estágio, aquele que 
definitivamente apresentará o Brasil como uma con-
figuração de uma nação, com Estado, território, povo 
organizado, instituições estáveis e instituições acredi-
tadas pela Nação, está sendo concretizado.

Tem sido difícil. E, Sr. Presidente, talvez seja ain-
da mais difícil daqui para frente. Não quero passar um 
otimismo irresponsável, não. Tenho consciência das 
muitas dificuldades. Contrariar os interesses da elite 
endinheirada deste País é muito difícil e pode ser mais 
difícil ainda. Mas acredito que essa terceira etapa será 
implantada e, só então, poder-se-á dizer verdadeira-
mente que o Brasil é uma nação na sua inteireza, no 
seu trinômio fundamental: povo, território e Estado.

Era essa a mensagem que queria trazer, Sr. Pre-
sidente, repetindo o que já tenho dito da tribuna. Mas 
não quero terminar sem escutar o aparte que me foi 
pedido pelo Senador Sérgio Guerra.
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O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador 
Roberto Saturnino, sem dúvida, não lhe falta com-
petência intelectual para desenvolver tema da com-
plexidade deste. Apenas farei algumas ponderações 
sobre as etapas às quais fez referência. O que mudou 
de fato no Brasil? Ou qual elite, de fato, está sendo 
contrariada? 

Não me parece que a economia brasileira tenha 
sofrido alteração relevante nos últimos quatro anos, a 
não ser no sentido do aprofundamento de certas con-
dições de privilégios entre elas, e de maneira absolu-
tamente clara, o avanço das instituições financeiras, 
que ficaram mais líquidas, mais fortes e tiveram lucros 
ainda maiores do que os que obtiveram ano passado. 
Não sou contra o lucro das instituições financeiras, mas 
não concordo com a afirmação de que os endinheirados 
do Brasil estão contrariados. Não estão! Contrariados 
estão os agricultores que no Brasil, de maneira geral, 
pagam taxas exorbitantes; que plantaram com o dólar 
acima de US$ 2,40 e estão vendendo a sua produção 
com o dólar a 30% ou a 40% mais baixo; que compram 
insumos aqui a preço fora do mercado internacional; 
que não conseguem registrar no Brasil patentes de 
produtos agrícolas, de insumos agrícolas e de medi-
camentos, porque isso não passa pela estrutura do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que 
continua sob o controle dessas instituições externas 
ou de um certo grupo dominante. Contrariados estão 
aqueles que pensavam que o Nordeste fosse melhorar 
nestes quatro anos, mas não melhorou. As taxas de 
crescimentos dos Estados mais fortes do Brasil, com-
paradas com as taxas de crescimento dos Estados 
mais pobres do Nordeste, distanciaram-se mais ainda. 
Contrariados estão aqueles que esperavam por refor-
ma agrária e têm o resultado pífio dos últimos quatro 
anos. Demonstração desse resultado medíocre é a 
mobilização social que acontece todo dia e que con-
sidero legítima, embora, em alguns casos, excessiva, 
porque não respeita propriedades produtivas. Enfim, 
não vejo essa transformação de conteúdo, de base 
que o Senador Roberto Saturnino enxerga. Nem eu 
vejo, nem o povo – pode ficar certo disso. Aqueles que 
lutaram no Nordeste, há muitos anos, e nos sindica-
tos rurais pelos seus direitos já não lutam tanto assim. 
Será que desapareceram as contradições? Será que 
não continua a haver concentração e pobreza? Será 
que as taxas de juros não continuam exorbitantes 
para quem produz na pequena agricultura? Será que 
não existem alguns milhares de produtores rurais do 
Nordeste com hipotecas no Banco do Nordeste? Será 
que propriedades não estão sendo tomadas de produ-
tores rurais? Será que tudo isso é mentira, é armação 
de uma UDN aposentada que, de repente, desperta 

para contestar o óbvio: o imenso progresso social do 
Brasil? Não há progresso social no Brasil. Existem 
programas para manutenção da pobreza na pobreza. 
Não existem programas para tirar a pobreza da situ-
ação em que ela se encontra. Na área metropolitana 
do Recife, há uma concentração brutal de pobreza. 
Não há investimento importante do Governo Federal 
nessa área metropolitana, nem em saneamento, nem 
em infra-estrutura sob aspecto algum. Que mudanças 
são essas? Que mudanças estão atingindo o interesse 
da elite brasileira? Não há mudança alguma. Tudo isso 
é figuração. Não é real. As instituições democráticas 
nunca foram tão desautorizadas como agora. Há mais 
de cem sanguessugas na Câmara. Nunca a confiança 
da população nas instituições democráticas foi tão afe-
tada como agora. Enfim, não enxergo o mesmo que V. 
Exª, Senador Saturnino. Essas eleições estão sendo 
extremamente corrompidas. Que melhoria é essa, que 
transformação de conteúdo é essa que caracteriza um 
estágio na direção de um terceiro que V. Exª defende 
e define em termos absolutamente ilógicos? Não dis-
cuto a lógica da sua palavra. Ela tem começo, meio e 
fim. Sem dúvida, é filha de um bom conhecimento e 
de uma capacidade intelectual desenvolvida. Mas os 
fatos são esses e não há como removê-los. Não há 
UDN nisso. Não há ninguém querendo cassar o Presi-
dente. Todos estão numa disputa limpa – pelo menos 
nós estamos agindo assim. Não recebemos recursos 
para colaboração de campanha que não fossem legais. 
Nunca um Presidente usou tanta propaganda e meios 
públicos como este fez até agora. Enfim, que democra-
cia é essa? Os que foram condenados pelo Congresso 
Nacional estão entrando no Palácio do Planalto, uma 
parcela deles está sendo candidata à reeleição e pode 
eleger-se. Então, as instituições não valem nada? O 
Ministério Público acusa todos. O Ministério Público 
também não vale nada? As instituições estão muito 
boas? Foram melhoradas? A democracia avançou? 
O que avançou de maneira concreta foi um processo 
de desestruturação da consciência pública brasileira 
e que precisa ser retomada por homens de bem, que 
não estão caracterizados na campanha do PT.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Sr. Presidente, vou encerrar.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Permite-me 
V.Exª um aparte? Eu assisti tão calada e pacientemen-
te ao seu pronunciamento.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Vou responder ao aparte do Senador Sérgio Guerra 
e, depois, se o Presidente permitir, concederei o aparte 
a V. Exª com muito prazer.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Agradeço.
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O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Senador Sérgio Guerra, temos sempre a tendên-
cia de ver a economia pelo lado da produção. Mas a 
economia tem a faceta do consumo, da distribuição, 
e essa é a estrutura que está sendo modificada neste 
momento e que deve ser alterada com maior impor-
tância, porque dela depende a organização de toda a 
Nação com seu fundamento ético.

Então, por isso estou dizendo que o terceiro está-
gio está sendo implementado agora, porque era aquele 
que estava faltando. Só se pensava em produção, e a 
produção se fazia com concentração de renda. Ago-
ra, pela primeira vez, o bolo está sendo dividido sem 
esperar pelo seu crescimento, e isso é muito impor-
tante. V. Exª vai verificar na próxima apuração que a 
estrutura da distribuição de renda no Brasil vai mudar 
profundamente. Isso, na minha visão modesta, é o fa-
tor importante do momento histórico. Porque o Brasil 
não podia continuar num processo de crescimento com 
concentração, que é o que vinha sendo feito.

V. Exª contesta, e não vou discutir com V. Exª. 
Pode ser que V. Exª tenha razão em muitos aspectos, 
e eu terei em outros. O que quero é ressaltar este fator 
essencial: o momento é da distribuição do bolo sem 
esperar pelo seu crescimento. E isso é o que está sen-
do feito, é o que está sendo projetado, é o que está 
sendo programado, é o que está sendo executado, 
com a aprovação popular. Com a aprovação popular, 
já que o Presidente tem 70% dos votos do Nordeste. 
Ou será que o povo é idiota, é estúpido, não sabe fa-
zer julgamento? Quer dizer, essa visão eu não tenho. 
Acho que há razões concretas, o povo está perceben-
do que há ações concretas para dar essa resposta ao 
Presidente Lula.

Mas não vou discutir. Tudo o que V. Exª levantou 
reconheço que é importante. Realmente é importante 
cada um levantar o seu ponto de vista, porque nós to-
dos, de um lado ou de outro, temos as nossas razões, 
e a história vai mostrar. Mas o julgamento popular é 
importante.

Sr. Presidente, estou com o meu tempo esgotado, 
mas há os Senadores Heráclito Fortes, Pedro Simon e 
Marcelo Crivella solicitando-me um aparte.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Agradeço a 
V. Exª. Queria manter-me em silêncio durante o seu 
pronunciamento, mas não resisti. Na semana passada, 
V. Exª fez apologia da Constituinte do Sr. Evo Morales e 
fez uma defesa rasgada do modelo... No entanto, não 
vamos ter tempo de discutir isso hoje. Eu queria ouvir 
de V. Exª a opinião sobre os últimos acontecimentos da 
Bolívia e sobre o que aconteceu durante discussões 
da Assembléia Nacional Constituinte, mas não quero 
falar sobre isso agora. Hoje, o único reparo que quero 

fazer a V. Exª, que tem uma biografia fantástica, é para 
que tenha mais cuidado com as comparações. Na hora 
em que V. Exª compara uma personalidade pública 
com outra, V. Exª dá margens a discordâncias. Nisso, 
V. Exª perde apenas para o Presidente do seu Partido, 
o Presidente do Brasil, que teve a infelicidade supre-
ma de comparar Pelé com Newton Cardoso. A única 
semelhança dos dois é a de terem nascido em Minas 
Gerais: um em Contagem e o outro, em Três Corações. 
A única coisa profética do Pelé, que foi combatida na-
quela época, quando discordei dele, foi dizer que o bra-
sileiro não sabe votar. Senador, qual é a semelhança 
entre Pelé e Newton Cardoso? Não dá para um Chefe 
de Estado fazer esse tipo de comparação.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Senador Heráclito Fortes, sabe...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Tenho cer-
teza de que V. Exª não concorda com isso!

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Não. Eu concordo com V. Exª. É uma comparação 
infeliz que nunca devia ter sido feita.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Os dois são 
ricos.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Quem V. Exª 
acha melhor para o Brasil: Newton Cardoso ou Pelé? 
Quem deu mais alegrias ao brasileiro? Portanto, peço 
a V. Exª cuidado quando faz comparações. V. Exª co-
locou Juscelino na roda...

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Assumo a responsabilidade pelas comparações que 
faço, correndo riscos de ser mal interpretado, de estar 
errando e de, amanhã, a História vir mostrar que eu 
errei. Então, assumo a responsabilidade pelas com-
parações que faço.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – A sorte do 
Brasil de hoje é que a Oposição é responsável. Se 
fosse naquele tempo passado, ia aparecer aqui quem 
pedisse o impeachment do Lula por ofender a honra 
de Edson Arantes do Nascimento. Muito obrigado.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Concedo um aparte ao Senador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senador Ro-
berto Saturnino, talvez a Casa não se dê conta, mas 
V. Exª é uma das personalidades mais espetaculares 
que esta Casa já teve.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Obrigado, Senador. Muito obrigado.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Houve épo-
cas excepcionais em que V. Exª, pela competência, 
pela luta, pelo seu espírito, pelo seu destemor, indis-
cutivelmente, foi a figura mais importante desta Casa, 
e eu fui um admirador permanente de V. Exª.
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O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Como eu sou de V. Exª.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Guiei-me mui-
to por sua ação. Não posso esquecer jamais quando 
se desiludiu com o PMDB, que vivia uma fase triste. 
V. Exª não admitiu que os chaguistas do Rio do Janei-
ro maculassem o Partido a que pertencia com tanto 
amor. V. Exª foi para casa. Despediu-se. E Brizola foi 
buscá-lo quando tinha apenas 2% de intenções de voto 
e, portanto, nenhuma chance de se eleger. Quanto 
aos outros dois candidatos, um tinha 40% e o outro, 
30%. V. Exª aceitou o convite. Perguntei-lhe por que 
havia aceitado, e V. Exª me disse: “Prefiro ir para casa 
atirando, sabendo que vou perder, mas vou atirando”. 
E V. Exª terminou dando força e elegendo o Brizola e 
elegendo-se também. V. Exª representa um padrão. 
Na verdade, nenhum jornal publicaria o seu pronun-
ciamento: primeiro, porque o conteúdo é de V. Exª; 
segundo, porque é longo. Mas faria um apelo a V. Exª 
e à Mesa: publique este pronunciamento e faça uma 
distribuição dele à sociedade brasileira. Ele é muito 
importante! Dou nota excepcional ao pronunciamento 
de V. Exª. Mas vejo que, no final dele, V. Exª faz um 
esforço muito grande, e não sabemos até que ponto 
V. Exª sonha de olhos fechados com aquilo que gos-
taria que acontecesse e até que ponto V. Exª vê o que 
está acontecendo. Se V. Exª me disser que o Gover-
no atual, com o plano de distribuição de renda, está 
fazendo essa distribuição do bolo antes de este ficar 
pronto, realmente concordo com V. Exª. Realmente está 
havendo uma distribuição de renda. Esse é um ponto 
positivo. Mas V. Exª não pode fazer comparação, por 
exemplo, entre o Dr. Getúlio e o suicídio dele e o que 
está acontecendo hoje. O Dr. Getúlio viveu uma vida 
toda dedicada a uma causa. Pode ter sido ditador, pode 
ter feito isso, aquilo e tal, mas a dedicação à causa, à 
luta, à formação da cidadania do Brasil se chama Dr. 
Getúlio Vargas. E a saída, a queda do Dr. Getúlio foi 
um dos episódios mais dramáticos, mais cruéis e mais 
injustos da História deste País. A UDN e os militares 
golpistas não admitiam nunca a sua volta. Inventaram 
a maioria absoluta, não quiseram que ele assumisse 
e, quando assumiu, fizeram de tudo para derrubá-lo. 
Agora, tudo o que se tem contra ele, em 20 anos na 
Presidência da República, é que, enquanto toda a im-
prensa do Brasil estava contra ele, o Banco do Brasil 
dava dinheiro para o Sr. Samuel Weiner botar no jor-
nal Última Hora, favorável ao Dr. Getúlio. As pessoas 
falavam com um tal de Gregório, um homem de quin-
ta categoria, arrumava 500 mil réis – não sei o quê 
– emprestado no Banco do Brasil. Quando Dr. Getúlio 
morreu, no inventário dele, ele deixou para os filhos 
a metade do que ele tinha recebido do pai dele. Vinte 

anos como Presidente da República e não tinha uma 
casa, não tinha um apartamento, não tinha uma loja 
nem no Rio de Janeiro, nem em Porto Alegre. Agora, 
o que houve foi um golpe para derrubá-lo. E o gesto 
do Dr. Getúlio, primeiro, foi de grandeza; segundo, foi 
para evitar uma guerra civil e, terceiro, provavelmen-
te, para não aceitar a posição em que iriam colocá-lo. 
Hoje, meu querido Senador, concordo com tudo que 
V. Exª possa dizer, mas, do ponto de vista da ética, da 
moral, da seriedade, o Lula fracassou, está fracassan-
do. Ele não tinha condições, não tinha autoridade de 
não fazer aquilo que V. Exª estava esperando, que eu 
estava esperando. Podemos analisar, e até concordo 
que há aspectos altamente positivos e concretos no 
Governo dele, mas, no conceito daquilo que é o mais 
importante, ele não podia fazer o que está fazendo. 
No Supremo Tribunal Federal, um ex-Ministro deste 
Governo está sendo processado por formação de 
quadrilha; há processo contra o Presidente do Banco 
Central. O homem do PMDB que tem mais ligação com 
o Presidente Lula, que faz parte do “grupinho” dele é 
o Sr. Jader Barbalho, que está sendo processado no 
Supremo Tribunal Federal; o Líder do Governo é um 
cidadão que está sendo processado no Supremo Tribu-
nal Federal. Quer dizer, o que é mais grave – e V. Exª 
podia ajudar –, agora que parece que ele está quase 
que ganhando a eleição, ele não diz nem que vai mu-
dar. Ele não diz: “Agora, o meu Governo daqui para 
frente vai ser diferente. Eu agora vou governar com 
seriedade, com austeridade, com responsabilidade. 
Eu agora vou chamar o Saturnino – que, infelizmente, 
não vai ser Senador; deveria ser –, que vai ter um lugar 
de primeira grandeza no meu Governo; vou entregar a 
Petrobras para ele”. Ele não diz isso; pelo contrário, a 
imprensa está noticiando que os caras estão voltando, 
que aqueles cidadãos que saíram estão voltando. Isso 
não dá para entender, com toda a sinceridade. Não dá 
para entender que o Lula não tenha nem tenha feito o 
mea-culpa. Eu até concordo que, para ganhar – e vai 
se reeleger –, ele não tenha feito o que esperávamos, 
como as punições; que ele não tenha reunido o PT 
para colocar na rua os caras que devia ter colocado. 
Eu não discuto nada disso; mas nem uma palavra no 
sentido de que o seu Governo vai mudar do ponto de 
vista da ética e da moral? V. Exª concorda que – V. Exª 
mais do eu, defensor tradicional dessa linha – não dá 
para entender. V. Exª poderia até ir lá, depois deste 
seu discurso fantástico, nota 10, falar com o Lula e 
entregar uma cópia dizendo: “Muda isso que está aí. 
Tira esse Presidente do Banco Central, que é um vi-
garista, esse ordinário. Tira esses dois ou três caras 
que estão aí e que envergonham o seu Governo”. De 
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resto, excepcional o seu discurso, especialmente a 
coragem do final.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Obrigado, Senador. Pedro Simon, nota 10 é o seu 
aparte. V. Exª diz que faço um esforço. E reconheço 
que faço. Mas, assim como reconheço que faço, ape-
lo a V. Exª para que também desenvolva um esforço 
para ver as coisas positivas do Governo Lula porque, 
quando eu...

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Perdoe-me, 
perdoe-me, mas tenho feito isso. Tenho feito isso per-
manentemente, inclusive dessa tribuna. Em várias 
questões, como, por exemplo – V. Exª estava lá como 
Presidente da Comissão –, quando a Oposição quis 
romper com a Bolívia. Eu disse: não, o Presidente Lula 
está certo; temos de reconhecer, a posição de Sua 
Excelência é nota 10.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– É verdade.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Temos de dar 
cobertura ao Lula. Tenho feito isso e tenho me esforçado 
no sentido de ser favorável ao Presidente Lula.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Agora, quanto às comparações, Senador Pedro Si-
mon, é impossível fazer comparações pessoais, es-
pecíficas de quem foi o maior. Cada um faz um juízo 
particular. A meu juízo, o maior estadista da História do 
Brasil foi Getúlio Vargas. Para mim, esse é um julga-
mento indubitável. Agora, o que eu quis dizer é que o 
projeto de Nação brasileira, o conceito de Nação pos-
sui três vetores: território, povo e Estado. Na medida 
em que o território foi ocupado, na medida em que o 
Estado se desenvolveu e produziu o desenvolvimento 
econômico, fruto dos projetos de Getúlio Vargas e de 
Juscelino Kubitscheck, chegou o momento de entrar 
no terceiro estágio, que é a distribuição de renda, a 
justiça social, a justiça estrutural da Nação. E esse é 
o projeto do Governo Lula.

Pode ser que ele não tenha êxito? Pode. É mui-
to difícil. Agora, acredito que tenha êxito e luto para 
que tenha êxito; faço tudo que estiver ao meu alcan-
ce porque acredito que é importante para o conceito 
de Nação implantar-se definitivamente no Brasil essa 
justiça social, que está faltando.

Mas agradeço muito o aparte de V. Exª.
Ouço o Senador Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Se-

nador Roberto Saturnino. V. Exª é meu companheiro do 
Estado do Rio de Janeiro e eu não poderia deixar de 
dizer que considero o discurso de V. Exª delicioso na 
parte histórica que V. Exª vem trazendo desde a época 
da Colônia, da República e, depois, do Império. É bem 
verdade que, se olharmos o estatuto da escravidão, 

veremos o poder de vida ou morte que era dado ao 
grande proprietário rural sobre a vida de seus escra-
vos, agregados e até familiares. A vinculação, após a 
Independência, do poder político à riqueza e à renda, 
e essa maneira – eu diria preferencial – de o Estado 
lidar com sucessivas gerações de escravos, brancos 
pobres e mestiços, usando a violência, herdamos tudo 
na genética. Aquelas classes que, por seus aspectos 
étnicos e econômicos, eram consideradas e tratadas, 
a priori, como marginais. Tudo isso vem até os dias de 
hoje. Iniciamos um processo de distribuição de renda. 
V. Exª diz muito bem, todos os crimes que atormentam 
o cotidiano dos brasileiros: racismo, poluição, corrup-
ção, tudo isso é concentração de poder e renda, que 
está em nossa sociedade. V. Exª fala de avanços, que 
não podemos deixar de considerar: seis milhões de 
brasileiros foram incorporados ao sistema bancário por 
meio do microcrédito. Mas tinha, por exemplo, crédito 
consignado no governo anterior? Tinha, mas só para 
funcionário público. Agora é para todos. É bom lembrar, 
Senador Saturnino, que, quando iniciamos o governo, 
os juros estavam em 26%; a inflação, com dois dígitos; 
o superávit, na balança comercial, era déficit – nove 
bilhões de déficit –; o dólar subia muito.

(Interrupção do som.)

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Só 
para concluir, Sr. Presidente. Houve conquistas. Nós 
temos hoje um superávit de R$100 milhões. Acabou 
aquele déficit. A inflação é mais baixa. O salário míni-
mo é o melhor dos últimos 25 anos. E esse povo que 
traz na genética todo esse fantasma – que V. Exª te-
ceu bem nos seus comentários, mostrando o País da 
concentração de renda, a desigualdade social – hoje, 
realmente enaltece essas ações que foram feitas de 
caráter – diria – de distribuição de renda, de justiça 
social. É bem verdade que V. Exª fez parêntese, não é 
aquilo que gostaríamos; os juros podiam ter baixado, 
podíamos ter crescido um pouquinho mais – no ano 
passado foram 2%, este ano, talvez não cheguemos 
mais que...

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– É verdade.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Mas 
que caminhamos para um projeto de Nação, V. Exª 
tem toda a razão, e quero aqui me somar ao pronun-
ciamento de V. Exª.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Muito obrigado, Senador Crivella. Agradeço o seu 
aparte, que enriquece substancialmente o meu dis-
curso.
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Sr. Presidente, era o que eu queria ter dito na 
tarde de hoje, agradecendo muito a benevolência de 
V. Exª, que tolerou o meu excesso de tempo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela Liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Tenho a honra de conceder a palavra a V. Exª 
pela Liderança do PSDB.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
quanto o Senador se dirige ao plenário, peço a palavra 
apenas para pedir desculpas a Minas Gerais.

Recebi um número muito grande de telefonemas 
agora por um erro grave que eu cometi, embora seja 
irrelevante para mim, mas quero fazer justiça a Minas 
Gerais e ficar triste com o silêncio dos mineiros.

O ex-Governador Newton Cardoso não é minei-
ro. Então, nem isso ele tem em comum com o Edson 
Arantes do Nascimento, o nosso Pelé. Ele nasceu na 
Bahia, e Minas o aceitou e o acatou com muita hos-
pitalidade.

De forma que, atendendo aos mineiros que me 
telefonam indignados e protestando contra o silêncio 
de Minas Gerais no plenário, quero pedir desculpas 
a Minas Gerais, com o endosso do Senador Eduardo 
Azeredo, mas eu gostaria de fazer justiça à história 
de Minas.

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

– AL) – Agradeço a V. Exª. 
Com a palavra o Senador Sérgio Guerra.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs Senadores, no fim da semana 
passada, foi publicada pelo Presidente do PT uma entre-
vista que julgamos agressiva, injusta e provocativa.

Recebo do Líder do PSDB, Senador Arthur Vir-
gílio, nota na qual S. Exª define a nossa posição com 
relação àquela entrevista, em que, de forma absolu-
tamente despropositada, o Presidente do PT faz acu-
sações e insinuações contra o pai, falecido, de uma 
das melhores figuras públicas do Senado, o Senador 
Tasso Jereissati.

Essa gente é mesmo capaz de tudo. Dos 
fatos lamentáveis de Santo André a todos os 
demais e numerosos escândalos do atual Go-
verno, a partir de orientação do núcleo mais 
íntimo do Palácio do Planalto.

A desfaçatez que caracteriza o Gover-
no Lula chega ao desrespeito às famílias de 
brasileiros dignos. Agora, indo a extremos, os 
ditos políticos que apóiam o Governo vão re-

mexer lutas políticas paroquiais do Ceará com 
os propósitos abjetos e torpes de ofender a fi-
gura do Presidente Nacional do PSDB e seus 
irmãos, atingindo especialmente a honra de 
seu pai, o falecido Senador Carlos Jereissati. 
Os petistas já não respeitam nem os mortos, 
eis a verdade dos fatos.

Tal incivilizada e até bestial postura difere 
em muito do tratamento que a Oposição sem-
pre dispensou a parentes, de ambos os sexos, 
muito próximos – mas muito próximos mesmo! 
– do atual Presidente da República.

Esse mesmo Presidente que, em mero 
lance eleitoreiro, fala em entendimento na-
cional, em plena temporada de caça ao voto. 
Lula na realidade não pretende entendimento 
nacional nenhum; apenas tenta avançar elei-
toralmente, fingindo pretender uma suposta 
conciliação nacional, ele que não reúne as con-
dições mínimas de, com suas próprias forças, 
oferecer a governabilidade ao País de que é 
capaz seu adversário [o nosso candidato] Ge-
raldo Alckmin. Quem terá a oferecer ao Brasil 
é o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin.

Há pessoas dignas no PT que certamente 
não aceitariam sequer ser sondadas para se 
prestar a atitudes baixas como essa, de ofen-
der famílias honradas.

Foram buscar “o faz tudo”, “o versátil” 
Ricardo Berzoini, que contempla imensas pro-
ezas em seu currículo, sendo a mais notável 
delas o gesto de perversidade praticado con-
tra os nonagenários brasileiros, obrigando-os 
a comparecer, desde a madrugada, às filas 
quilométricas e nazistas do INSS, para provar 
que estavam vivos.

Quem não respeita idosos só podia mes-
mo, e até “por coerência”, desrespeitar a me-
mória de um morto, pai de diversos filhos, a 
começar pelo Senador Tasso Jereissati, ilus-
tre presidente de um grande partido da Opo-
sição.

A Lula falta a grandeza: ele é nanico. 
Com sua habitual postura deseducada, tola e 
picaresca, apequena o mandato que o povo 
lhe outorgou, rebaixa o Brasil à figura de re-
publiqueta e agride os brasileiros.

Quanto a Berzoini, faltam-lhe generosidade e lu-
cidez. A ausência desta última certamente dificultará 
qualquer entendimento, que, mais hora, menos hora, 
poderá fazer-se necessário, por exemplo, entre pre-
sidentes de dois grandes partidos, como PSDB e PT. 
Interlocutor desse jaez o PSDB jamais aceitará.
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Lula, primeiro e único, o nanico; Ricar-
do Berzoini, bicampeão em mesquinharia e 
perversidade.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – V. Exª me per-
mite um aparte?

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Con-
cedo o aparte ao Senador José Jorge.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Sérgio 
Guerra, gostaria de dizer que concordo inteiramen-
te com o pronunciamento de V. Exª, solidarizando-
me com o Senador Tasso e sua família e com todo 
o PSDB por essa forma agressiva e inconseqüente 
com que o Deputado Ricardo Berzoini se referiu ao 
Presidente do PSDB e à sua família. Na realidade, o 
Presidente Berzoini é Presidente do PT; portanto, teria 
que ter uma postura mais correta, mais educada para 
se referir aos presidentes dos outros partidos, não só 
do PSDB e do PFL, como de qualquer outro partido. 
Conhecemos bem o Deputado Berzoini. Ele não é um 
parlamentar que possamos dizer que é exemplar. In-
clusive, o PFL criou um troféu de crueldade com as 
pessoas que leva o nome dele, “troféu Berzoini”, exa-
tamente porque convocou os velhinhos de mais de 
noventa anos para comparecerem todos no mesmo 
dia para provar que estavam vivos. Quer dizer, o que 
ele queria era provar que os velhinhos estavam vivos. 
E ele fez isso, cortando antes o salário dos velhinhos. 
Quer dizer, de uma pessoa que tem uma atitude des-
sas, pode-se esperar qualquer coisa. Ele era um líder 
sindical; portanto, o que se esperaria dele era que ti-
vesse compreensão para com as pessoas, principal-
mente para com os mais velhos. Então, essa é uma 
atitude inconseqüente de um Presidente de Partido, o 
que mostra que ele não tem o gabarito, a qualificação 
necessária para presidir um Partido do nível do PT. O 
PT é um dos maiores Partidos brasileiros e, portanto, 
tem de ser presidido por pessoas que respeitam os 
outros. Por isto que o PT não pune os mensaleiros, 
ou seja, aqueles que se envolvem em irregularidades: 
porque tem um presidente que não respeita os outros 
e, conseqüentemente, não deve respeitar o seu pró-
prio Partido. Então, registro a minha solidariedade ao 
Presidente Tasso e ao PSDB.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB - PE) – Ouço, 
com prazer, o Senador Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL - PI) – Senador Sér-
gio Guerra, tenho a impressão de que a desproporção 
do ataque feito pelo Sr. Berzoini ao pai do Senador 
Tasso nos remeteria ao melhor caminho, que seria o 
do silêncio. Mas o homem público não pode se calar 
diante de algumas coisas. E lamento que o Sr. Berzoi-
ni tenha buscado, do fundo do baú, um jornal que ele 
disse haver lido – e deveria inclusive mostrar o jornal -, 

fazendo ataques a um homem público que tem passa-
gem marcante no Nordeste, não só pelo trabalho que 
fez como Deputado e como Senador da República, 
mas também por ter tido a felicidade de mandar para 
a vida pública uma figura como Tasso Jereissati. Ele 
criou bem os filhos e soube encaminhá-los na vida. 
Eu me lembro, Senador Antonio Carlos, de um debate 
havido no Plenário da Câmara, quando o então Depu-
tado Luís Eduardo teve também o seu pai ofendido de 
uma maneira inusitada. Ele disse que era exatamente o 
preço que pagavam os que tinham um pai conhecido, 
e que a pior coisa do mundo era a desproporção da 
luta e do ataque: o pai conhecido, o pai notável contra 
aqueles que não tiveram a oportunidade de colaborar 
para a História do Brasil. Porque não se trata de dizer 
que fulano não é humilde, não. A humildade tem outras 
características. O humilde não faz esse tipo de compa-
ração. Agora, temos que compreender, Senador Tasso, 
e V. Exª tem que se confortar porque é uma questão 
de opção. O ex-Ministro Berzoini, o que maltratou os 
velhos no Brasil, tem que falar bem do homem do dó-
lar na cueca. E esse candidato a Governador pelo Ce-
ará, que perdeu a eleição? Senadora Patrícia, V. Exª 
poderia me ajudar? Como é o nome desse candidato 
sanguessuga? José Airton. E do Capitão Guimarães. 
Desse pessoal. Imaginem o advogado de porta de ca-
deia. É o mesmo estilo. Para defender os criminosos 
que o cercam, vai buscar assuntos, vai criar fatos ine-
xistentes ou criar factóides quando não pode atingir 
quem está vivo para responder.

É um comportamento que bem denota o Partido 
que ele preside. É lamentável que fatos dessa nature-
za aconteçam. Quero fazer esta referência, inclusive 
aproveitando a presença do Oswaldo Manicardi, que, 
durante muitos anos, assessorou o Dr. Ulysses Gui-
marães: tomem cuidado os que já passaram dos 50, 
dos 60 e dos 70 anos. O Berzoini tem horror ao idoso, 
ataca os mortos e maltrata os vivos, fazendo-os ficar 
na fila. Aí já é demais, Sr. Berzoini. É preciso, Senador 
José Jorge, reviver o troféu, porque ele merece; com 
certeza, dessa vez, será aprovado por aclamação. 
Muito obrigado.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Con-
cedo o aparte ao Senador Eduardo Azeredo.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dor Sérgio Guerra, são atitudes como esta que nos 
levam a ter um temor muito grande na hipótese, que 
espero não aconteça, de um segundo mandato do 
Presidente Lula. São atitudes de arrogância, atitudes 
de desrespeito, que não contribuem em nada para o 
clima político brasileiro; pelo contrário, no caso espe-
cífico, são atitudes injustas. O Presidente do nosso 
Partido, Senador Tasso Jereissati, tem todas as qua-

    85ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2006 



27840 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2006

lidades necessárias para ser o que é: um grande ho-
mem público, responsável pela virada do Ceará, que 
se transformou num Estado moderno, num Estado 
que é gerenciado de maneira adequada. Essa agres-
são gratuita só faz crescer cada vez mais a imagem 
do Senador Tasso Jereissati. Lembro-me de que, na 
primeira vez em que fui ao seu gabinete, quando Go-
vernador do Ceará, lá estava a fotografia do seu pai, 
o que mostra que ele sempre teve realmente orgulho 
do pai, um orgulho merecido e devido. Senador Tasso, 
releve essa agressão, pois é uma agressão vinda de 
quem não sabe o que fala.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Concedo 
o aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Senador Sérgio Guerra, V. Exª se antecipa em fazer 
justiça ao homem público Carlos Jereissati, pai do 
nosso grande Senador Tasso Jereissati, uma das me-
lhores figuras deste Senado. Seu pai também foi uma 
grande figura na legislatura de que participamos, em 
1958, e, posteriormente, veio para o Senado, onde, 
pouco depois, aos 45 anos, faleceu deixando amigos 
e, sobretudo, um grande nome para que seus filhos 
herdassem. Só mesmo figuras mesquinhas, figuras 
sem passado e talvez sem paternidade, podem ofender 
um filho ilustre, atentando contra a honra do seu pai. 
V. Exª tem a Casa toda ao seu lado, repudiando esse 
Presidente de Partido que demonstra que não pode 
conversar com outras correntes políticas quando não 
sabe respeitar a memória dos grandes homens e do 
pai de um Presidente de um Partido que honra o Se-
nado, que é o Senador Tasso Jereissati, como o seu 
pai honrou enquanto vida teve. Quero me solidarizar 
com a memória de Carlos Jereissati, assacada por al-
guém que não tem caráter para isso. Assim como ele 
gosta de dizer, deve ser ofendido, bem ofendido, para 
que ele não repita a dose com qualquer outro colega. 
Quero aqui trazer a minha homenagem, que é a do 
Senado, à figura de Tasso. Tasso é respeitado, Tasso 
é querido, Tasso é até amado pelos seus colegas de 
Partido e, mais ainda, pelo povo do Ceará. Esse é o 
testemunho que trago em solidariedade a V. Exª, que, 
mais uma vez, demonstra sua inteligência e sua ca-
pacidade de oratória.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Agra-
deço ao Senador Antonio Carlos Magalhães as pa-
lavras.

Ouço a Senadora Patrícia.
A Srª Patrícia Saboya Gomes (Bloco/PSB – 

CE) – Senador Sérgio Guerra, quero também, como 
fizeram os outros Senadores, primeiro, me solidarizar 
com V. Exª pelo pronunciamento, que traz algo mui-
to preocupante, que vem, ao longo de algum tempo, 

acontecendo na política brasileira. Fico extremamente 
constrangida inclusive de pertencer, neste momento, 
não ao meu Partido, mas a um Partido que está na 
campanha, que apóia o Presidente Lula. No entanto, 
seu Presidente não sabe se comportar como um Pre-
sidente de Partido a partir do momento em que usa 
pessoas que não podem sequer se defender, porque 
estão mortas, e invade a memória de alguém que 
teve todo o respeito do povo do Ceará e que é pai de 
um dos maiores políticos e uma das maiores lideran-
ças do nosso País: o Senador Tasso Jereissati. Neste 
momento, fico estarrecida e muito preocupada. Onde 
isso pode parar? O que pode acontecer com o nosso 
País? A política já está tão confusa, já deixa a popu-
lação tão confusa com tantas mazelas, denúncias e 
acusações, e agora, ainda por cima, levanta-se falso 
da memória de alguém respeitado, sempre querido, 
que vem aqui representando, continuando seu traba-
lho, uma das maiores lideranças do nosso País, que 
é o Senador Tasso Jereissati. Tenho certeza de que 
quem viu ou ouviu esse absurdo que aconteceu, que 
fiquei sabendo agora no plenário, deve estar, da mes-
ma forma, indignado. O Senador Tasso Jereissati tem 
aqui a solidariedade não só dos seus companheiros 
de Partido, o PSDB, mas de todos aqueles que conhe-
cem sua história, sua luta, seu passado, a vida de sua 
família e de seu pai. Vimos aqui trazer esta palavra de 
solidariedade, Senador Tasso Jereissati, sabendo que, 
certamente, não só todo o Ceará, mas quem conhe-
ce V. Exª e conheceu seu pai estão, da mesma forma, 
indignados e chocados com esse tipo de política que 
não se deve aceitar: uma política mesquinha, baixa, 
que, certamente, o povo do Brasil não deseja e não 
quer mais ouvir. O povo quer propostas sérias. Que se 
ataquem os partidos e que façam o que for preciso. É 
uma disputa política. Vivemos uma democracia. Cada 
um diz aquilo que pensa, aquilo que quer e aquilo que 
sonha. Mas não se pode permitir – independentemente 
de qualquer coisa – que se ataquem ou se denigram 
imagens de pessoas de nossas famílias, que sequer 
podem estar aqui para se defender. Meu abraço muito 
carinhoso, Senador Tasso Jereissati. Saiba que con-
sidero essa talvez uma das piores formas de se fazer 
política e um dos piores exemplos que se dá na polí-
tica brasileira. 

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Sér-
gio Guerra, eu gostaria de fazer um pedido a V. Exª.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) – Se 
V. Exª me permite, proponho que façamos uma moção 
de repúdio a essa declaração do Sr. Berzoini, que seria 
colocada em votação pelo Presidente do Senado.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Sér-
gio Guerra, gostaria de pedir a V. Exª para transcrever 

SETEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL86     



Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 27841 

nos Anais da Casa a íntegra da matéria publicada pelo 
Globo Online, do jornalista Gerson Camarotti, intitula-
da “Em campanha, Palocci invade redutos de outros 
petistas”, que demonstra o velho ditado “quando o ma-
caco não olha para seu rabo, vem o trem e passa por 
cima”. Como a matéria é grande, pedi a transcrição na 
íntegra e leio apenas uma frase: “Palocci tem criado 
dificuldade para a vida pública de todos nós, pobres 
mortais, porque ele entra com uma forte estrutura. Na 
minha campanha, falta emoção, até porque não tenho 
dinheiro – afirma o Deputado Luciano Zica, que tem 
sua base eleitoral em Campinas”. Segundo a matéria, o 
ex-ministro da Fazenda é tido como “candidato boeing” 
contra os “teco-tecos”. Acho que o Sr. Berzoini, como 
Presidente Nacional do PT, deve se preocupar em dar 
satisfação ao povo de São Paulo e do Brasil sobre o que 
está acontecendo no seu Partido agora, porque preside 
um Partido que, não satisfeito com os mensalões, com 
as sanguessugas, com o dólar na cueca e com toda a 
corrupção da qual participou nesses quatro anos, pelo 
menos com omissão, está tentando desenterrar factói-
des. Fica para ele a responsabilidade de esclarecer a 
opinião pública a respeito das declarações feitas por 
um correligionário seu por fatos que estão acontecendo 
neste momento em uma campanha nacional. Espero 
que o Tribunal Eleitoral, Sr. Presidente, seja ágil nessa 
denúncia, que é gravíssima. Muito obrigado.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, merecem reflexão des-
ta Casa acusações desse tipo. Em primeiro lugar, é 
indispensável reconhecer que o Senador Tasso Je-
reissati – falo apenas da sua atuação no Congresso 
– é alguém que tem emoção, porque acredita no que 
pensa, mas é prisioneiro de um profundo sentimento 
de justiça, e é esse sentimento que preside sua rela-
ção com todos. O Senador Tasso é alguém capaz de 
conciliar. Eu próprio assisti, dezenas de vezes, sua 
capacidade de liderança a serviço da conciliação a 
fim de que prejuízos maiores não se desenvolvessem 
no interesse da preservação da democracia, da boa 
convivência, do respeito aos partidos, às instituições. 
S. Exª é alguém que tem convicção, que tem emoção 
no que faz, mas que toda sua atitude por uma profun-
da e reflexiva racionalidade.

A agressão ao pai do Senador Tasso Jereissati 
nada mais é do que uma absoluta e total demonstra-
ção de precariedade, de deslealdade de um presiden-
te de partido nacional da importância do Partido dos 
Trabalhadores. 

E não pode ser acatada. Não é nesse rumo que 
devemos conduzir nem esta campanha nem esta elei-
ção. Não é assim que temos feito. Não tem sido essa 
a regra. É deplorável que a norma venha a ser contra-

riada por um presidente de partido da maneira como 
ele o fez. 

Depoimentos como os que ouvimos hoje e que 
certamente ainda ouviremos demonstram a vontade, 
a firmeza, a convicção e o valor do Senado Federal, 
dos Senadores e das instituições do Brasil, que não 
podem ser desautorizadas.

Ouço o Senador Demóstenes Torres, com pra-
zer.

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Senador 
Sérgio Guerra, V. Exª faz um discurso...

(Interrupção do som.)

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – ...com 
muita propriedade e que reflete o pensamento da Casa. 
Em primeiro lugar, trata-se de um ataque gratuito à 
pessoa do nosso querido Senador Tasso Jereissati, 
um homem honrado e decente, muito mais do que o 
Sr. Ricardo Berzoini, que acaba de fazer a acusação. 
Além disso, o pai do Senador Tasso Jereissati é um 
homem intocável em sua memória, porque em vida ele 
teve a oportunidade de se defender e de se limpar – o 
que muitos petistas não tiveram, inclusive o Presidente 
Berzoini. O que quero deixar aqui é o repúdio a esse 
tipo de manifestação. Não podemos, em hipótese algu-
ma, aceitar que o jogo político traga à baila agressões 
à família, agressões à honra. O jogo político tem que 
ser duro. O embate tem que ser cada vez mais acirra-
do, mas no campo ideológico, jamais nesse nível, ao 
rés do chão. Quero aproveitar – acabo de ser comu-
nicado – para dizer que hoje é aniversário do nosso 
queridíssimo Presidente Antonio Carlos Magalhães, 
que completa 79 anos. S. Exª tem uma longa histó-
ria política, é um homem honradíssimo, um exemplo 
para todos nós. É polêmico, mas continua extrema-
mente representativo, formador de opinião, e merece 
toda a nossa consideração. Em relação ao Berzoini, 
ao contrário do nosso querido Senador Antonio Car-
los Magalhães, merece ele, sem sombra de dúvida, o 
repúdio desta Casa.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Con-
cedo um aparte ao Senador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – O Senador 
Tasso Jereissati é um dos melhores políticos que temos 
hoje no Brasil. A remodelação que fez no Estado do 
Ceará é um exemplo para qualquer Estado do Brasil. 
Eu, muito jovem, aprendi a respeitar seu pai, Senador, 
Ministro de Getúlio, homem pelo qual o Dr. Getúlio tinha 
a maior admiração e que, apesar de ser do Nordes-
te, de uma área com que não tinha uma identificação 
maior, teve e manteve sempre essa identidade. Pagou 
um preço por isso, porque ele foi dos que foram fiéis 
até o fim. Eu sempre tive pelo Senador um grande 
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respeito e uma grande admiração, o que todo o País 
deveria lhe emprestar. Mas eu não consigo entender. 
Sinceramente, eu não consigo entender. Numa hora 
como esta, em que estamos às vésperas de um plei-
to difícil, quando o maior Partido de Oposição tem um 
Presidente que é uma pessoa equilibrada e que tem 
dado demonstrações de competência, de capacida-
de, de busca do diálogo – em várias circunstâncias, 
foi exatamente dele que nasceram as provas e as for-
mas do entendimento –, a troco de que o Presidente 
do PT vem com uma afirmação gratuita, ridícula, fora 
de propósito e sem nexo? Não tem lógica, a não ser 
uma das bobeiras que, às vezes, as pessoas come-
tem. Mas o Presidente do PT, numa hora como esta, 
fazer uma agressão ao Presidente do PSDB, não dá 
para entender. Sinceramente, não dá para entender. 
A não ser que exista algo oculto, que seja daqueles 
que querem realmente tumultuar e criar um clima que 
não é o clima que desejamos, para que, com tanta di-
ficuldade, cheguemos ao final da linha. A única coisa 
absolutamente tranqüila é a unanimidade com relação 
à figura do Senador Tasso Jereissati e a unanimidade 
com relação ao carinho e ao afeto que o Brasil tem 
por seu pai.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – V. Exª me per-
mite um aparte, Senador Sérgio Guerra?

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Pois 
não, Senador Edison Lobão.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Sér-
gio Guerra, ao longo da vida, já assisti a muitas home-
nagens póstumas, mas ataque póstumo é a primeira 
vez que vejo. É a coisa mais despropositada que já vi. 
Conheci o Senador Carlos Jereissati quando eu era 
jornalista, no início da década de 60. Era um homem 
afável, agradável, inteligente e talentoso. Honra-me 
ser amigo de seu filho, poder contar com sua amizade. 
Como disse ainda há pouco o Senador Antonio Carlos 
Magalhães, trata-se de uma das melhores figuras desta 
geração de políticos. Eu realmente não compreendi, 
como perplexa se encontra toda a Casa, por que o 
Presidente do PT resolveu caminhar por esses ínvios 
destinos. Não entendo o porquê de um ataque des-
propositado dessa natureza. Conta a família Jereissati 
com toda a minha solidariedade e apoio.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr. 
Presidente, a palavra que expresso aqui é a do meu 
Partido, é a do Líder Arthur Virgílio. As manifestações 
que até agora ouvimos são a confirmação de um sen-
timento que, na minha opinião, demonstra com clareza 
que o Senador Tasso Jereissati não foi atingido por 
essas acusações, nem S. Exª, nem o Ceará, nem o 
Nordeste, do qual o Senador foi inspirador e modelo 

para várias e boas gerações de Líderes que lá se for-
mam. Nada disso. 

As acusações demonstram a precariedade de 
um determinado grupo de políticos que não enten-
dem que este País é muito maior do que isso, que é 
preciso construí-lo com dignidade e com respeito à 
opinião contrária.

(Interrupção do som.)

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – É preci-
so que este País melhore de fato e que as instituições 
sejam preservadas. E suas lideranças também.

Um país não pode perder suas referências, e o 
Senador Tasso é uma das referências da política bra-
sileira. A vida do seu pai nunca foi questionada. Foi 
um homem público reconhecido. A nossa solidarieda-
de, Tasso, à sua família é integral, e a nossa absoluta 
rejeição a esse político primitivo e incompetente que 
preside o PT é real, não é formal, é real.

Agradeço a atenção dos senhores. Nós, do PSDB, 
cumprimos apenas com a nossa mínima responsabi-
lidade de advertir o País sobre atuações levianas de 
gente que não merece o papel que tem.

Senador Tasso, para terminar, concedo um apar-
te a V. Exª.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador 
Sérgio Guerra, Senador Arthur Virgílio, que, embora 
ausente, redigiu esta nota, eu gostaria de dizer, com 
muita tranqüilidade e com muita calma, que o Senador 
Eduardo Azeredo aqui fez uma referência, a de que, 
ao entrar na minha sala, durante o Governo, havia um 
retrato do meu pai. Todos aqueles amigos que já foram 
à minha sala aqui viram, com certeza, atrás da minha 
mesa, um retrato do meu pai, falecido há 40 anos. Meu 
pai morreu muito novo, em 1964, com apenas 46 anos, 
de um ataque de coração. 

De lá para cá, mesmo antes, ele foi ponto de re-
ferência e exemplo da minha vida. O depoimento de 
todos os Senadores que se aqui se manifestaram de-
ram-me enorme força. Na verdade, Senador, estava 
preparado para dar uma resposta no discurso que ia 
fazer, porém, a demonstração dos colegas Senadores 
já foi a minha resposta. Só quero dizer que saio pro-
fundamente emocionado da demonstração dada pelos 
companheiros aqui. Muito obrigado.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sena-
dor Geraldo Mesquita.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Senador Sérgio Guerra, o absurdo da coisa já foi 
demonstrado à soberba aqui por vários Senadores. 
O Senador Edison Lobão, por exemplo, se espantou, 
porque, segundo ele, já conviveu com homenagens 
póstumas, não com agressões póstumas, que é algo 
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inédito realmente. Chamo essa agressão, de “agres-
são bumerangue”, porque é uma agressão covarde, 
contra alguém que não pode mais se defender; é uma 
agressão indireta ao filho da pessoa, aquela pessoa 
que nos orgulha, inclusive, como amigo, como homem 
público com o qual mantemos convivência política de 
amizade pessoal, o que muito nos orgulho. É covarde 
por todas as razões. É uma “agressão bumerangue”, 
como disse, porque se volta contra o agressor. Senador 
Tasso Jereissati, aqui resgato a preocupação do pró-
prio Senador Pedro Simon: Por que isso? Tanta coisa 
que temos para discutir nessa eleição, tantos são os 
problemas que nos afligem, de repente, gratuitamente, 
uma agressão covarde como essa, que se volta contra 
o agressor porque não se pode admitir, no contexto 
atual, no momento político brasileiro, que as nossas 
preocupações se voltem para algo dessa natureza, 
de toda a forma inexplicável. É preciso que pensemos 
muito. Qual é o propósito de uma pessoa que assaca 
uma agressão dessa natureza contra alguém que não 
mais pode se defender, tentando agredir indiretamente 
à família dessa pessoa na pessoa do Senador Tasso 
Jereissati? Portanto quem agrediu acaba se auto-
agredindo porque é o resultado de um ato baixo como 
esse. Um ato baixo, Senador Tasso Jereissati! V. Exª 
faz bem, não entre nessa polêmica, isso não o atinge 
de forma alguma nem a sua família. Seus amigos or-
gulham-se de privar de sua amizade. V. Exª realmente 
não precisa se sentir ofendido, porque o que vem de 
baixo não atinge pessoas como V. Exª. 

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr. 
Presidente, vou concluir. 

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Sér-
gio Guerra, um aparte, por favor.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Se-
nador Flexa.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador 
Sérgio Guerra, acabo de chegar ao plenário. Senador 
Tasso, tomei conhecimento, no caminho do aeropor-
to até aqui, pela Rádio Senado, das impropriedades 
ditas pelo Presidente do PT, Deputado Berzoini. Que-
ro dizer que a solidariedade a V. Exª, à sua família e 
ao seu pai – Senador Carlos Jereissati – não é só de 
seus Pares aqui do Senado, mas de toda a Nação 
brasileira, que reconhece em V. Exª um político ético, 
honrado e que trata a política com seriedade, visando 
melhorar a vida de todos os brasileiros. É lamentável 
que o Partido dos Trabalhadores, depois de fazer no 
Brasil, neste Governo, tudo o que fez em matéria de 
corrupção, falcatruas e mentiras, venha agora buscar 
o passado para assacar a honra e a memória de uma 
pessoa ilustre e honrada como o pai de V. Exª. Receba, 
Senador Tasso Jereissati, a solidariedade de todos os 

brasileiros que o conhecem e sabem do trabalho de 
V. Exª e da dignidade com que V. Exª labuta na vida 
política. Com certeza, a dificuldade de encontrar uma 
forma de combater o bom combate os fazem agir com 
esses propósitos infundados, incorretos e inverídicos 
levantados pelo Sr. Berzoini. É importante que ele, in-
vés de buscar, como tenta buscar na entrevista, trazer 
todos – essa é a grande arma do PT – para o mesmo 
nível, que ele possa fazer a diferença, pois eles estão 
em um nível muito abaixo daquele em que V. Exª se 
encontra.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sena-
dora Ideli. Não?

Sr. Presidente Senador Renan Calheiros, acho 
que esse acontecimento terminou se transforman-
do num momento de afirmação do Parlamento e 
do Senado.

O Congresso tem sido vitimado por dezenas de 
episódios comprometedores, o que não é bom para a 
democracia, não é bom para ninguém. De repente, uma 
acusação precária, injusta, inadequada do Presidente 
de um grande partido – para qualquer um seria inade-
quada, para ele mais ainda, pela responsabilidade que 
tem – produz uma mobilização absolutamente natural 
de respeito à consciência brasileira, ao valor dos seus 
líderes, dos seus símbolos, a um político que não é 
só Presidente do PSDB, mas muito mais do que isso 
pela sua vida, pelo que faz e pela obra que já fez pelo 
Nordeste e pelo Brasil.

Essa manifestação apenas confirma que a de-
mocracia faz sentido, inclusive para o Senador Tasso 
Jereissati, para que S. Exª mantenha a sua firmeza, o 
seu valor e o seu comando.

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Sérgio Guerra, esta Presidência, ex-
pressando o sentimento da Casa, se solidariza com 
V. Exª, com o Senador Tasso Jereissati e com a famí-
lia dele.

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senadora Ideli.

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, solicito a palavra pela Liderança do 
PT.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Darei a palavra em seguida a V. Exª, logo após 
a leitura desses dois requerimentos.

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Temos inscritos aqui para falar ainda a Senado-
ra Ideli, o Senador Ney Suassuna e o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que, inclusive, terá oportunidade 
de encaminhar a votação do requerimento que acaba 
de apresentar à Mesa.

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Sr. Pre-
sidente, o assunto que me leva à tribuna ainda é o 
assunto que...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senadora, temos um requerimento que ainda 
vai ser lido e que tratará do assunto exatamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Edison Lobão.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 954, DE 2006

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 222 do Regi-

mento Interno, voto de repúdio às declarações dadas 
em recente entrevista concedida ao jornal Folha de 
S.Paulo pelo Exmº Sr. Deputado Ricardo Berzoini, 
Presidente do Partido dos Trabalhadores, sobre a res-
peitável figura de Carlos Jereissati, falecido em 1963, 
pai do nobre Senador Tasso Jereissati.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2006 – An-
tonio Carlos Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

Para encaminhar o requerimento, se desejar, 
concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Maga-
lhães. (Pausa.)

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per-
manecer sentados. (Pausa.)

Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Ten-
do em vista que eu não tive a oportunidade de emitir 
a minha opinião sobre este assunto...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL.) – Mas terá, terá!

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – ...não, 
apenas quero deixar registrada a minha abstenção, não 
vou votar, porque quero depois expor a maneira como 
entendo o que estamos vivenciando hoje.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Aprovado o requerimento.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário, em exercício, Senador Edison Lobão.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 955, DE 2006

Audiência de Comissão.
Nos termos do art. 255, inciso II, alínea “c”, item 

12, do Regimento Interno, requeiro que sobre o Projeto 
de Lei do Senado n0 216, de 2003, que “dispõe sobre as 
exigências de contrapartida ambiental pela colocação 
de pneus no mercado interno, sejam eles importados 
ou fabricados no Brasil”, seja ouvida, também, a Co-
missão de Assuntos Econômicos.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2006. – Re-
nan Calheiros – Heráclito Fortes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os Srs. Senadores que o aprovam permane-
çam sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Sobre a Mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 

1º Secretário em exercício, Senador Edison Lobão.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 956, DE 2006

Requeiro nos termos regimentais seja aprovado 
voto de pesar pelo falecimento, aos 98 anos, do Dr. 
José do Rego Maciel, pai do Senador Marco Maciel, 
ocorrido no dia 1º de setembro em Recife, e que o voto 
de pesar seja levado ao conhecimento da família.

Justificação

O Dr. José do Rego Maciel nasceu em janeiro de 
1908 e foi casado com Dona Carmen Sylvia Cavalcanti 
de Oliveira Maciel, já falecida, com quem teve nove fi-
lhos. Formou-se em Direito e foi Advogado, Promotor 
de Justiça, Juiz de Direito, Procurador do Estado de 
Pernambuco, além de Secretário da Fazenda, do In-
terior, da Justiça além de Consultor Jurídico e Consul-
tor-Geral do Estado pernambucano. Também foi eleito 
Deputado Federal e Prefeito de Recife.

Consternado o Senador Marco Maciel, a quem 
endereço sincero e fraterno abraço de solidariedade, 
proferiu esta declaração que incorporo ao presente 
requerimento: “Meu pai foi o melhor amigo. Modelo 
de conduta e exemplo de homem público, probo e de-
dicado a tudo que fosse servir ao bem comum. A ele 
não faltou, no percurso de sua vida ao lado de minha 
querida mãe, a presença de Deus. Sinto, com o o seu 
desparecimento, uma enorme solidão que não é, po-
rém, um vazio. Ele permanecerá presente na minha 
memória, a inspirar minhas ações e a iluminar meus 
passos, pois deixou um testemunho de vida que a ela 
ultrapassa”.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2006. – Se-
nador Romeu Tuma.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidencia encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento lido vai ao Arquivo.
Aprovado o requerimento
Concederei a palavra pela ordem que acabei 

de expor.
Pela ordem de inscrição, tem a palavra o Sena-

dor Ney Suassuna.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 

– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 

– Apenas desejo comunicar a V. Exª que nosso Líder, 
Senador José Agripino Maia, pediu que não votás-
semos hoje nenhuma matéria, uma vez que ele se 
encontrará aqui amanhã. A pauta está relativamente 
tranqüila e devíamos votar hoje apenas duas autorida-
des. Então, em nome do PFL, peço a V. Exª que adie 
a pauta par amanhã.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Sr. Presi-
dente, a Senadora Ideli Salvatti me pediu para falar 
antes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Por cessão do Senador Ney Suassuna, tem a 
palavra a Senadora Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores presentes ao 
plenário, não fiz apartes ao Senador Sérgio Guerra, 
mas não poderia deixar de me pronunciar sobre o as-
sunto, porque as questões aqui mencionadas podem 
ter um viés de declarações a serem lamentadas ou a 
serem até repudiadas. Por isso, eu me abstive na vo-
tação do requerimento. Isso está dentro de um con-
texto. Não quero aqui fazer um julgamento da palavra 
do Presidente do meu Partido.

Agora, neste plenário, no último período – um ano 
e alguns meses –, houve manifestações de figuras pú-
blicas atacando familiares de pessoas públicas; houve 
revolvimento de mortos, de cadáveres. Não vou aqui 
reprisar meu sentimento ao ver, na CPI dos Bingos, a 
exposição lamentável, quase como um programa “mun-
do cão”, das fotos do nosso prefeito Celso Daniel.

Quero dizer que esse clima de vale-tudo, de co-
locar fogo no palheiro, como foi apregoado há poucos 
dias, leva aonde? Se existem declarações que têm de 
ser lamentadas, devo dizer que há grande elenco de-
las, de surra no Presidente, de, dia sim, outro também, 
familiares do Presidente serem achincalhados. 

Tenho esse sentimento profundo, que é opinião 
pública. Acho que as pesquisas demonstram isso de 

forma inequívoca: quanto mais a baixaria come, no 
debate político, desqualificando o debate político, pior 
fica para a imagem de quem faz o ataque, senão os 
resultados das pesquisas não estariam aí a demons-
trar – inclusive há reportagem no dia de hoje – que 
os principais críticos não estão tendo nas pesquisas 
o apoio ao volume e à contundência das críticas que 
fazem. Então, acho que vale a pena tudo isso, Sr. 
Presidente, para fazermos uma reflexão profunda a 
respeito do significado de não ter nível para fazer o 
debate político. 

Eu gostaria que pudéssemos fazer efetivamente 
o debate desta eleição porque há fatos, há situações 
no processo eleitoral atual que mereceriam uma pro-
funda discussão, que nem pude registrar, mas vou 
pedir que seja publicado na íntegra um artigo de Ma-
ria Inês Nassif, de 24 de agosto, publicado no Valor 
Econômico, cujo título é “Não só as traições abalam 
Alckmin”. No meio do artigo, ela traz elementos para 
que possamos avaliar determinadas situações. Hoje, 
pura e simplesmente, entendem o Bolsa-Família como 
um instrumento e alguns alegam que é um instrumento 
para compra de voto. O que significou o Bolsa-Família 
na desestruturação da política tradicional? Faço ques-
tão de ler um pequeno trecho desse artigo:

“Dois programas simples, implantados 
diretamente pelo governo Lula, no entanto, 
foram fundamentais para desestabilizar as ba-
ses da política tradicional – ela historicamente 
resiste: passou por momentos de crise e vol-
tou para onde sempre esteve, mas agora vive 
outra crise, das grandes. Um dos programas, 
o Bolsa Família, claramente desintermediou o 
voto da população pobre, que antes passava 
pelo chefe local – processo, aliás, facilitado pela 
urna eletrônica. Mas não se pode desprezar 
também uma mudança nas relações entre o 
governo federal e os municípios.

Quando foi criado o Ministério das Cidades, a 
impressão que se tinha era a de que seria uma mera 
compensação política ao ex-governador Olívio Dutra, 
do PT do Rio Grande do Sul. Mas a relação direta es-
tabelecida com os prefeitos quebrou uma das lógicas 
mais importantes da política tradicional. Os prefeitos 
precisavam da mediação dos deputados federais e 
senadores para conseguir verbas. Essas verbas eram 
moeda de troca do governo federal, para obter apoio 
parlamentar; e o vínculo do prefeito com o deputado 
federal ou senador. Não que isso tenha acabado: as 
emendas parlamentares ainda abrem muito espaço 
para isso, como mostra o escândalo das sanguessu-
gas. Mas a mediação do político federal para obras 
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de saneamento, habitação, regularização fundiária, 
planos diretores e transporte urbano, por exemplo, 
não é mais obrigatória. Isso ocorre num momento em 
que os governos estaduais não têm condições finan-
ceiras de atender demandas municipais, o que tam-
bém torna mais tênues os vínculos entre os prefeitos 
e governadores.”

Ou seja, a Maria Inês Nassif, que não tem nada 
a ver com o PT, traz para este momento eleitoral refle-
xões importantes a respeito de mudanças estruturais 
na forma de relação entre os entes federados, entre a 
população e os seus governantes. Tudo isso merece-
ria de nós um tempo, um período, para debater. Mas, 
não. Ficamos remoendo, revolvendo cadáveres, fica-
mos com acusações envolvendo familiares, ficamos 
na baixaria política, sem fazer o bom debate de tudo 
o que precisa ser feito neste processo eleitoral que 
estamos vivendo.

Ouço, com muito prazer, o Senador Sérgio Guer-
ra, por quem tenho profundo respeito.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senadora 
Ideli, são duas questões, e, na minha opinião, elas não 
se confundem. A primeira, sobre a qual falamos, diz 
respeito à referência, à acusação de um presidente 
de um grande partido à memória de uma pessoa fa-
lecida, sem direito de defesa; portanto, num contexto 
absolutamente inexplicável e indefensável.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Os 
mortos do PT também não têm direito à defesa.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Eu não es-
tou falando dos mortos do PT, estou falando dos fa-
tos. Os fatos têm de ser vistos enquanto têm começo, 
meio, fim, conteúdo, formato. Estou falando de um fato 
visível, publicado e claro do Presidente do Partido dos 
Trabalhadores sobre a memória de um homem honrado. 
Ponto. No caso do PT lá do Celso Daniel, a acusação 
partiu do irmão dele e não do Congresso Nacional. 
Não é tema. Não se pode comparar os acontecimen-
tos que envolveram Celso Daniel e a sua morte com 
o Senador Carlos Jereissati.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Que 
não deixou de ser usado à exaustão para a guerra 
política.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Não tem nada 
a ver uma coisa com a outra, a senhora não deveria 
nem confundir uma coisa com a outra, porque ninguém 
o faz. Nunca ninguém fez isso. Eu acho que é absolu-
tamente inadequada a sua lembrança. Eu não defendo 
isso, nunca defendi, nem acho que truculência ... 

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Por 
isso eu disse que o respeito profundamente. 

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Mas eu quero 
dizer que o Presidente do PT não poderia ter ido a um 

grande jornal brasileiro dizer o que disse de uma pessoa 
falecida, sem direito de defesa, e de forma injusta. Isso 
não ajuda o Brasil nem a democracia, nem faz sentido 
a um presidente de um partido com a responsabilida-
de do Partido dos Trabalhadores. Segundo, quanto à 
questão do Bolsa Família, quero dizer o seguinte: não 
mudou nada. Quando foi criada a Sudene, há muitos 
anos, as pessoas trocavam voto e não havia interme-
diação, era direto. O Governo Federal mandava água 
para quem tinha sede, e o voto era trocado por água. 
Era assim que as pessoas ficavam populares: dando 
água a quem estava com sede lá embaixo. Não tem 
nada de mal que haja intermediação entre prefeitos e 
deputados. Por quê? Qual é o aspecto negativo de um 
parlamentar fazer uma emenda e atender a uma po-
pulação local? Qual é a criminalização que há nisso? 
Efetivamente, há democracia nisso. Não se trata de 
nenhuma atitude infame. Ora, se quero falar de coisa 
malfeita, posso lhe contar uma história de uma cidade 
de Pernambuco, Garanhuns. Nós ganhamos a eleição 
para prefeito lá. Parlamentares do seu Partido, com 
recursos federais, recursos abertos no Orçamento, do 
arbítrio do prefeito, compraram o voto do prefeito. Gen-
te que nunca foi votada lá vai ser votada porque levou 
dinheiro do Governo Federal para dar água ao povo e 
construir algumas casas. As provas são evidentes, os 
caras nunca foram votados lá e serão votados agora. 
Enfim, não é por aí. O que quero dizer à senhora, com 
todo o respeito, é que não tenho nada contra o Bolsa 
Família. É correto dar comida a quem está com fome, 
mas não muda coisa nenhuma. Ao contrário, é um fa-
tor de acomodação. Os sindicatos de várias áreas de 
Pernambuco enfraqueceram como sindicatos porque 
viraram agências eleitorais. Então, essa esquerda a 
que se refere a minha companheira, amiga, Senadora 
Ideli, está morrendo, não existe mais. Aquela que fez 
a luta dos camponeses cessou, não existe mais, e as 
condições de vida do povo estão apenas niveladas por 
baixo. Eu não quero para o Nordeste uma população 
de indigentes. Eu quero uma população de gente que 
pode produzir, melhorar, desenvolver-se, ascender, 
democracia. É isso que defendo. 

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco PT – SC) – Se-
nador Sérgio Guerra, eu não quis abrir aqui o debate a 
respeito do Bolsa Família, das reestruturações e modi-
ficações que determinados programas e mudanças na 
estruturação da máquina pública brasileira acabaram 
provocando nesse processo eleitoral.

Eu trouxe como exemplo um artigo da Maria Inês 
Nassif apenas para exemplificar que deveríamos estar 
discutindo outro tipo de questão no processo eleito-
ral. Não deveríamos estar aqui discutindo a surra que 
determinadas pessoas querem dar no Presidente ou 

SETEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL92     



Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 27847 

acusações para familiares, pessoas que já estão mortas 
e não podem mais se defender. Efetivamente, o que 
precisaríamos estar aqui discutindo são as questões 
relacionadas aos temas que importam à população e 
que estão, efetivamente, em jogo no processo eleitoral. 
Até porque – volto a afirmar – as pesquisas, os dados, 
as reportagens que estão aí, inclusive nos jornais de 
hoje, relacionando os ataques mais contundentes, 
não têm produzido os mais contundentes números ou 
percentuais de intenção de voto. Então, acho que pelo 
menos isso deveria estar fazendo com que as pessoas 
refletissem a respeito do comportamento e do debate 
no processo eleitoral. 

Era isso, Sr. Presidente. Agradeço ao Senador 
Ney Suassuna pela gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Heráclito For-
tes. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 
Presidente, solicito a palavra, como Líder do PFL, por 
designação do Senador Demóstenes Torres. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Heráclito, darei a palavra a V. Exª. 
Quero só seguir uma lista que já havia anunciado 
aqui: Senador Ney Suassuna, como Líder também, 
que estava aguardando, Senador Antonio Carlos Ma-
galhães e V. Exª.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Ape-
nas quero ponderar, Senador Ney Suassuna, que é 
sobre o tema. Se V. Exª colaborasse...

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Se V. 
Exª for breve, por favor.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Se-
rei breve.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Transmito, em nome de todos os Senadores, 
aos Senadores Antonio Carlos Magalhães e Efraim 
Morais os parabéns da Casa pelo aniversário de am-
bos, que hoje celebramos e comemoramos.

Com a palavra, o Senador Heráclito.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela 

Liderança do PFL. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaríamos de evitar 
a discussão de temas dessa natureza. A Senadora 
Ideli, brilhante, faz aqui como Stanislaw Ponte Preta, 
do qual temos saudade, com seu samba do crioulo 
doido, porque os fatos que compara não têm nenhu-
ma correlação.

O Senador Carlos Jereissati, morto na década 
de 60, morreu de um enfarte, de morte natural. O Sr. 
Celso Daniel morreu em circunstâncias até hoje não 
esclarecidas, e me causa espécie o fato de a Líder do 
PT não querer que esse assunto seja tratado, porque 

deve incomodar a memória de alguns de seus mem-
bros e de seus colegas.

É, no mínimo, estranho que o PT faça isso com 
seus mortos. No primeiro caso, queremos que o nos-
so morto descanse em paz porque cumpriu, em vida, 
seu papel. O outro, não. Para que descanse e que seus 
familiares tenham descanso, é preciso que os fatos 
sejam esclarecidos. Não se admite que, pelo fato de 
haver pessoas do próprio partido no rol dos acusados, 
queira se botar uma pedra em cima e fazer silêncio 
quanto aos fatos.

Ouvi, comovido. Se não fosse um homem forte 
e amadurecido pela refrega, Senador Antonio Carlos 
Magalhães, eu teria chegado às lágrimas nesta Casa 
hoje, quando a Senadora fala dos ataques baixos e 
cita casos de CPI.

Não se recorda a Senadora de que quem mais 
procurou revolver casos e arrumar culpados foi ela pró-
pria na CPI do Banestado, quando trouxe à tona, nesta 
Casa, questões pessoais do seu Estado e passou a 
atacar sistematicamente seus adversários, contando 
com a boa vontade de alguns membros do Ministério 
Público, com o Procurador Celso Três, Senadora Ideli 
Salvatti, como o Sr. Antônio Francisco, antiga musa 
inspiradora das vinganças petistas como oposição, que 
hoje, embora vivo, ninguém sabe onde foi colocado por-
que ninguém ouve mais seus protestos e sua voz.

Dizer que a Oposição ataca os familiares do Pre-
sidente Lula é uma injustiça que se faz. 

A Senadora sabe que, no Estado de Santa Ca-
tarina, em Blumenau, há algumas ONGs envolvendo 
familiares bem próximos do Presidente, usando re-
cursos duvidosos, com apuração feita pelo Ministério 
Público. E nunca trouxemos esse problema para o 
Plenário da Casa. 

A infelicidade do Sr. Berzoini, Senador Tasso Je-
reissati, em citar o seu pai como exemplo – e invoco o 
Senador Antonio Carlos Magalhães – está em um ponto 
básico e único: ele tem todo direito de não gostar de V. 
Exª e de tentar agredi-lo porque V. Exª o incomoda, e 
de tentar desonrá-lo porque V. Exª cumpre o seu pa-
pel, mas, Senadora Ideli Salvatti, o Senador Berzoini, 
o Deputado Berzoini – graças a Deus Deputado – não 
tem o direito de falar do pai do Senador Tasso Jereis-
sati, que é pai também do empresário Carlos Francis-
co Jereissati, de ligações estreitas com o Partido de 
V. Exª. A ingratidão cometida é imperdoável. Eles são 
filhos do mesmo pai, e eu não gostaria de trazer isso 
à tribuna, mas não posso me calar com essa manei-
ra, com essa tática com que o Partido tenta enganar 
a opinião pública. 

Quero saber se o Sr. Jereissati é acusado pelo 
Berzoini é o pai do Tasso ou o pai do Carlos Francisco 
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– a quem ele já pediu desculpa. Faço isso como um 
amigo dos dois, amigo que se sente triste ao ver que, 
para alcançar objetivos, não se escolhem caminhos. 
Buscam-se nas catacumbas os que morreram e estão 
em paz, querem que se revolvam os que estão enterra-
dos, mas a verdade dos fatos ainda não chegou à luz. É 
lamentável, é triste que as coisas neste País, Senador 
Demóstenes Torres, se passem dessa maneira.

Seria bom que o Ministério Público começas-
se a esclarecer ao País, Senadora Ideli Salvatti, por 
exemplo, o caso da apreensão daqueles documentos 
feita no aeroporto de Curitiba, documentos que dizem 
respeito a fatos administrativos em Itaipu. Era preciso, 
Senadora Ideli Salvatti, que os processos que estão 
sendo apurados, todos eles, não só alguns, tivessem 
o empenho do Ministro republicano Márcio Thomaz 
Bastos para que a apuração fosse feita. Lamento que 
o Ministro Bastos tenha ido a Santa Catarina na com-
panhia da Senadora Ideli Salvatti, mas não tenha cum-
prido sua missão completa estimulando ao Ministério 
Público, à sua pasta e à Polícia Federal, a que apuras-
sem todos os fatos, doa quem doer. Não é trazendo a 
verdade pela metade, nem tripudiando sobre os que 
já se foram e que não podem se defender que, neste 
País, se vai chegar a algum lugar. 

Portanto, lanço aqui o meu protesto pelo com-
portamento debochado, displicente e, acima de tudo, 
desrespeitoso, porque se fez uma defesa com uma 
justificativa do injustificável.

Quanto a alguns atos de solidariedade, Senador 
Tasso Jereissati, não os espere e não os queira. Para 
algumas pessoas, a solidariedade só chega na missa 
de sétimo dia. Isso mesmo. Se houvesse suspeita de 
que a causa mortis tivesse sido doença contagiosa, 
a solidariedade ficaria do lado de fora da igreja. Não 
entram sequer para serem solidários com os mortos. 
Não espere, não queira e viva sem esse tipo de soli-
dariedade.

Sei que V. Exª parte daqui hoje como o fez ao 
longo de todos os dias de sua vida desde o momento 
em que perdeu o pai. Dorme todo dia com a consciên-
cia tranqüila, diferentemente dos que sabem que têm 
na sua sala e principalmente nas suas consciências 
um morto sobre o qual a opinião pública deste País 
insiste em saber a verdade. Enquanto ela não vier à 
tona, o remorso e acima de tudo a agitação da noite 
dos que têm culpa em cartório não permitirá que se 
durma um sono tranqüilo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 

AL) – Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 

Presidente, Sras e Srs. Senadores, a revista Veja desta 
semana traz uma matéria do repórter Diego Escosteguy 
que, além me causar indignação e perplexidade, por 
construir uma teia malévola de inverdades assacadas 
contra mim, me remete, Sr. Presidente, a uma indaga-
ção que não quer calar: a quem interessaria indispor-
me com os principais expoentes do meu Partido?

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, ao contrá-
rio de muitos Parlamentares deste País, só pertenci 
a uma única agremiação: o PMDB. Nunca tive outro 
Partido em toda a minha vida. Ingressei na militância 
ainda jovem e permaneço até hoje, tendo consagra-
do a minha vida, os meus ideais e o meu ideário ao 
ideário do Partido.

Nele, estabeleci sólidos laços de amizade, res-
peito, admiração e companheirismo com a maioria dos 
correligionários e cultivo algumas amizades pessoais 
que me são preciosas e às quais empresto apreço e 
admiração quase devocionais. Nessas, estão incluí-
dos, para minha honra e gratidão, o Presidente José 
Sarney e o Presidente Renan Calheiros. Jamais pode-
ria, em sã consciência, dedicar qualquer sentimento 
diferente da lealdade, do respeito e da admiração que 
têm pautado a nossa convivência a esses valorosos 
companheiros.

Não sou homem de dossiês, de ameaças, de 
recadinhos e também não me sinto abandonado pelo 
meu Partido. A nossa Bancada, majoritariamente, tem 
demonstrado sempre a sua confiança e a sua solidarie-
dade nos momentos difíceis que tenho atravessado.

Compreendo, com clareza cristalina, a postura de 
cada um dos meus Pares nesse episódio, que é injusto 
e constrangedor. Nada quero de nenhum deles além 
da busca da verdade, da isenção, da imparcialidade 
e da transparência.

Tenho clamado sempre: tudo o que eu quero é 
justiça.

Sr. Presidente, assinei os requerimentos para a 
criação das duas CPIs. No entanto, eu não podia dei-
xar de reclamar de um ofício que recebi de uma CPI, 
dizendo que devo me manifestar sobre um assunto 
que está sob sigilo de Justiça. Reclamei – e reclamei 
desta tribuna, porque sempre sou direto. Eu não podia 
deixar de reclamar, porque fiz tudo que tinha de ser 
feito: demiti meus funcionários, processei-os, proces-
sei as pessoas, fiz tudo o que tinha de ser feito. No 
entanto, dois meses depois, vem uma comunicação 
ao meu gabinete. Ora, se tinha comunicado há dois 
meses, como ainda podia...? Não leram sequer esse 
requerimento? Eu protestei também aqui.

Qual foi a atitude que eu recebi de volta? Uma 
pequena vingança num programa de TV. É uma coi-
sa indigna de um juiz, mas, paciência, não estou aqui 
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para julgar ninguém. Lamentavelmente, estou sen-
do julgado e quero justiça, com toda a clareza e com 
toda a força.

É muito duro, Sr. Presidente – eu queria que cada 
um dos meus Pares entrasse no meu pêlo e “empa-
tizasse” com a minha situação – ouvir de um compa-
nheiro: “Sei que V. Exª é inocente, mas a pressão é 
muito grande”. Como pode alguém ter coragem, ao 
assumir o cargo de Senador, de dizer: “Sei que V. Exª 
é inocente, mas a pressão é muito grande”? Ou ouvir 
os jornais dizerem que “o Líder do Partido está pres-
sionando”, sem que eu nunca tenha falado sobre esse 
assunto, para pressionar ninguém?

Quando o Senador Jefferson Péres foi indicado 
para ser relator do meu processo, fiquei muito feliz, 
porque S. Exª é uma pessoa dura e justa. Não liguei 
para cumprimentá-lo ou para dizer a ele qualquer pala-
vra – e não vou fazê-lo. Se eu fizer, amanhã vão dizer 
que também o estou pressionando.

Sabe o que tenho feito, Sr. Presidente, Sras e Srs. 
Senadores? Há trinta dias, tenho percorrido todas as 
cidades da minha Paraíba. Sequer tenho telefonado 
para Brasília. Tenho tanta certeza de que a justiça virá 
que não tenho tratado desse assunto com ninguém, 
nem com V. Exª, nem com o Senador José Sarney, 
nem com nenhum Par meu, nenhum. Absolutamente 
nenhum! Tudo o que tenho pedido é justiça.

Vi essa matéria como se fosse mais um patru-
lhamento para o Senador Jefferson Péres, porque já 
patrulharam todos os companheiros deste Senado. 
Nunca vi nada parecido. Já ouvi frases do tipo: “O 
senhor deu azar. É o peixe grande dessa pescada”. 
Justiça não é assim. Não é assim que as coisas têm 
que acontecer.

Nunca faltei nem ao meu Partido, nem ao Senado. 
Estou certo também de que também não me faltarão 
na indispensável persecução da verdade, que haverá 
de emergir poderosa e definitiva.

Tenho-me perguntando insistentemente a quem 
pode interessar essa trama de intrigas sórdidas, com 
o fito de isolar-me e de fazer-me perder o prumo. Não 
sei, e talvez isso nem seja mais importante. Aqueles 
que me conhecem sabem da minha lealdade e da mi-
nha correção em doze anos nesta Casa. Nunca deixei 
de olhar... Quando não gosto, digo-o com educação, 
com gentileza, mas não deixo de fazê-lo, porque é o 
papel que cabe a nós, que temos a obrigação de ze-
lar pelas leis.

As insinuações maldosas permeiam toda a maté-
ria. Por exemplo, li todos os depoimentos de todos os 
investigados. Em nenhum momento, consta que meu 

ex-assessor tenha dito que eu sabia do esquema. Pelo 
contrário, ele sempre deixou evidente que eu não sabia 
e que jamais lhe dei alguma ordem.

Aproveito o ensejo para agradecer ao Senador 
Romeu Tuma, que declarou que não encontrou até o 
momento... – poderia até encontrar. Acabei de ler os 
dizeres dos Senadores Romeu Tuma e do Senador 
Wellington Salgado e quero agradecer as colocações 
feitas.

Não entendi esse artigo, não entendi a quem in-
teressa isso; entretanto, está na revista que, depois de 
ter um assessor preso e de receber dinheiro da máfia 
e dos depoimentos do próprio colaborador, ele confir-
mou que eu sabia do esquema. Isso não está em lugar 
algum. Não existe essa afirmação. Mas por que isso 
está colocado, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores?

Do mesmo modo, afirma o repórter que estou 
repetindo, aos quatro ventos de Brasília, que não caio 
sozinho. Não estou em Brasília há mais de trinta dias, 
não tenho sequer ligado para companheiro algum, nem 
para o Senado. Estou na Paraíba cuidando, de casa 
em casa, da minha campanha e explicando, com muita 
dificuldade, porque o tiroteio é grande e injusto.

Chegaram a dizer, Senador Romeu Tuma, que 
um genro meu tinha recebido dinheiro. Tenho três fi-
lhos homens, três filhos homens, todos solteiros! Eu 
não tenho genro.

Então, são coisas que não consigo entender, 
mas que surgem de quando em quando. Agora, se 
não bastasse o massacre moral, perpetram também 
o massacre emocional, quando levantam suspeitas 
sobre a minha honradez e a lealdade para com as 
minhas amizades pessoais, que prezo além das cir-
cunstâncias políticas.

Quero agradecer mais uma vez ao Líder Welling-
ton Salgado e ao Senador Romeu Tuma e repetir que 
sou homem de enfrentar os desafios de peito aberto, 
sem apelar para dossiês ou outros expedientes que 
apequenam a condição humana.

Isso posto, gostaria de aproveitar a oportunida-
de para, desta tribuna, reafirmar as considerações 
finais da minha defesa encaminhadas ao Conselho 
de Ética, falando para este Plenário e para o povo da 
minha Paraíba.

Conforme deixei consignado no discurso que 
proferi na tribuna do Senado, no dia quinze do mês 
passado, incompreensivelmente, a CPMI estabeleceu 
como critério inovador - já que foi a primeira vez que 
isso aconteceu na história das CPIs - ser o Conselho 
de Ética o fórum exclusivo para apresentação das de-
fesas, ignorando completamente o farto material pro-
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batório por mim enviado para amparar o contraditório. 
Entretanto, aqui, tenho certeza, ser-me-á assegurado 
o direito de defesa – estou me referindo ao Conselho 
de Ética –, instrumento universalmente consagrado nas 
sociedades desenvolvidas e que delimita, com nitidez 
insofismável, a diferença entre civilização e barbárie, 
e a verdade prevalecerá.

Alguma vez, Sr. Presidente, restou provado, ou 
algum dos investigados disse ter conversado comigo 
pessoalmente ou pelo telefone? Não! Nunca, nenhum 
deles nunca falou comigo, nem tampouco conversou.

Estiveram no meu gabinete? Não!
Encontraram-se comigo dentro ou fora do Se-

nado? Não!
Fizeram comigo algum tipo de acordo ou trata-

tiva? Não!
Pagaram qualquer valor ou comissão em espécie, 

bens ou serviços? Não!
Fizeram algum depósito na conta corrente de 

minha propriedade, ou de alguém da minha família, 
de algum filho, de algum irmão, da mulher, de algum 
parente? Não! Não! E não!

Acaso o assessor transferiu algum depósito por 
ele recebido para conta de minha propriedade, ou dos 
meus familiares? Não! Ele mesmo afirma.

Tudo o que existe são sórdidas suposições que 
não se sustentam por não se apoiarem em dados fá-
ticos.

Não posso sequer admitir que as palavras de 
pessoas que negociam “delação premiada” e inclu-
sive estão sendo até expostos por estar negociando 
novas vantagens, propondo, por vias tortuosas, a in-
clusão ou exclusão de nomes no rol dos suspeitos... 
Não quero entrar nesse mérito, mas quem olha o rol 
inicial e o que aconteceu vai encontrar muitos casos 
estranhos.

Os prejuízos morais e emocionais que tenho 
sofrido são enormes. A devastação que esse tipo 
de acusação provoca em nossas vidas só pode ser 
avaliada com o distanciamento propiciado com o 
tempo. No entanto, reitero diariamente a minha con-
fiança na capacidade que têm as instituições, princi-
palmente dessas nossas instituições democráticas, 
por meio dos mecanismos que lhe são inerentes, de 
chegarem à verdade dos fatos, contribuindo para a 
distribuição da justiça e o aperfeiçoamento do Es-
tado de direito.

E pergunto às senhoras e aos senhores: que 
outras providências poderia eu ter tomado, além de 
demitir, imediatamente, os funcionários que traíram a 
minha confiança, usaram indevidamente o meu nome 

e ajudaram, sem o meu conhecimento, a tecer essa 
imensa teia que temos visto aí pela imprensa?

Que outras providências poderia eu ter tomado 
além de ter interpelado judicialmente o assessor, o 
Sr. Luiz Antônio Vedoin, o Darci Vedoin, a Dª Maria da 
Penha Lino?

Que outras providências eu poderia ter tomado 
além de ter solicitado, espontaneamente, à Correge-
doria que procedesse às investigações, tão logo soube 
do suposto envolvimento do meu nome?

Que outras providências poderia eu ter tomado, 
além de procurar, espontaneamente, a CPMI para me 
oferecer para prestar todos os esclarecimentos julgados 
necessários e pertinentes, além de ter disponibilizado 
à Comissão uma defesa prévia em que comprovava a 
licitude, a legitimidade e a transparência de todos os 
meus atos no exercício da prerrogativa do meu man-
dato de Senador, aceitando pacificamente a inversão 
do ônus da prova, em benefício da eficácia dos traba-
lhos da Comissão?

Estou consciente de ter feito e de estar fazendo 
a minha parte. O resto, a parte criminal, esta não cabe 
a mim e sim ao Ministério Público e á Justiça Federal, 
que, espero, sejam implacáveis na punição aos culpa-
dos e corajosos na punição aos inocentes.

Assim, encerro a minha defesa – e esta é a de-
fesa que enviei – reafirmando a essa Presidência e 
aos demais membros desse honorável Conselho de 
Ética os seguintes pontos, que considero fundamen-
tais e que restam exaustivamente comprovados como 
verdadeiros a partir da confrontação dos diferentes 
depoimentos.

No meu primeiro mandato, nos quatro primeiros 
anos, doei do meu próprio bolso, Srs. Senadores, 82 
ambulâncias para os Municípios mais carentes da Pa-
raíba (doei novas, ou peguei as antigas, reformei-as e 
devolvi-as novas).

Nos dois últimos Orçamentos, fomos obriga-
dos a destinar 30% das emendas individuais para a 
área da saúde por força da Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998. Foram conseguidas desse Governo 
29 ambulâncias, 14 das quais foram compradas da 
Planam – somente 14. Dessas, 11 destinei a cida-
des cujos Prefeitos são meus adversários políticos. 
E por quê? Porque a população precisa. Infelizmen-
te, na Paraíba, o nosso sistema de saúde está uma 
coisa terrível.

Não conheço ninguém da Planam, não conheço 
nenhum Vedoin, seja pai ou seja filho. Nunca falei com 
nenhum deles ao telefone ou pessoalmente, sequer 
conhecia suas existências.
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Não conheço a Srª Maria da Penha Lino; nun-
ca tive contato com ela. Jamais fiz emendas para o 
IPPES; não conheço ninguém desse instituto. Aliás, 
descobri tardiamente o que era uma OCIP, mas está 
lá constatado.

O Senador Romeu Tuma até já entrevistou as 
pessoas e viu que a assinatura não só não era minha 
como apareceu quem fez a assinatura.

O mesmo ocorre com os pedidos de pagamen-
to de emendas de Mato Grosso: não conheço as ci-
dades, nem os Prefeitos. Igualmente, as assinaturas 
eram falsas.

Acredito que os Vedoin possam até ter pensado 
que eu sabia o que estava acontecendo, principalmente 
em decorrência desses ofícios falsos e da possível de-
senvoltura com que o assessor estava usando o meu 
nome. Nesse caso, teriam sido também ludibriados, ou 
se trata de malandragem mesmo para a fabricação de 
documentos, com o fito de dar uma pseudocredibilida-
de a essa armação criminosa. Não sei.

Caso o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
julgue conveniente ou necessário, há pessoas que po-
dem ser entrevistadas – e já o foram, como o Senador 
Tuma já declarou hoje, aqui.

É muito importante que a evolução patrimonial 
das pessoas que estavam citadas seja verificada.

Não apresentei emendas para Mato Grosso, 
tampouco para o Ministério das Comunicações. Tive 
alguns ofícios falsificados, sim. As testemunhas já fo-
ram ouvidas.

Não recebi valores em espécie, bens ou depósi-
tos em minhas contas correntes ou de meus familiares. 
Sei que agi permanentemente com honradez. Não faço 
parte de quadrilhas. Honro o meu mandato.

Nesse ponto, acredito ser imprescindível tecer 
algumas considerações a propósito da decisão que 
cabe a esse Conselho tomar. Isto porque a vida e a 
moral do poder dão a impressão de correr paralelas, 
com raras convergências. Esse desencontro entre éti-
ca e política incomoda e indigna a todos que querem 
ver e sentir a presença de virtudes na condução dos 
negócios políticos. É essa discussão que está na base 
da decisão que esse Conselho vai tomar.

Então, Sr. Presidente, Sras3 e Srs. Senadores, 
foi essa a defesa que fiz. E só espero uma coisa: jus-
tiça.

Não vou procurar o Senador Jefferson Péres. 
Se for convocado, irei lá a pedido de S. Exª. Não vou 
falar com nenhum membro do Conselho, porque, da 
última vez, jornais importantes, jornais sérios, que eu 
lia com muito respeito, disseram que eu estava procu-

rando, pressionando, sem que eu sequer tenha falado 
com nenhum deles.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Senador Ney Suassuna, V. Exª me permite 
um aparte?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Pois 
não, Senador Salgado.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Senador Ney Suassuna, é impressionante 
como os fatos ocorrem. Eu, por exemplo, assinei a 
CPI dos Sanguessugas após conversar com o meu 
Líder, hoje licenciado, que é V. Exª. Ou seja, quando 
conversamos, V. Exª me disse: “Assine a CPI; vamos 
participar da CPI para provar o que há realmente”. V. 
Exª pediu que eu assinasse.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Pedi.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 

– MG) – Muito bem. Depois nunca mais conversamos 
sobre nada de CPI dos Sanguessugas. V. Exª sempre 
procurando o seu caminho de defesa; eu, na CPI, me 
recusei a assinar o relatório. Agora está demonstrado 
que algumas pessoas deveriam estar no relatório e 
que não estavam; alguns inocentes foram colocados. 
Eu fui o único que me recusei a assinar. Recusei-me, 
porque quero dormir tranqüilo, Senador. Não quero sair 
da Casa, tendo colocado nessa lista de sanguessugas 
pessoas inocentes. Agora, vimos essa matéria que foi 
publicada. Naquela terça-feira, quando V. Exª, Líder 
– hoje licenciado –, passou-me a Liderança do PMDB 
– eu sendo Vice-Líder, hoje Líder em exercício –, nós 
nos sentamos e conversamos sobre como funcionava 
a questão da Liderança e quem eram os funcionários. 
V. Exª me apresentou os funcionários, mostrando-me 
quem fazia a assessoria, quem encaminhava as pau-
tas para a votação e tudo mais. Conversamos sobre 
política e falei do lindo caminho que V. Exª teve nesta 
Casa, sempre lutando pela Paraíba. Eu disse que V. 
Exª tinha que continuar lutando, porque este momen-
to vai passar; o povo da Paraíba vai entender o que 
está acontecendo. Tenho certeza de que V. Exª será 
reeleito. E, sobre esse nosso encontro, foi publicada 
uma reportagem maldosa, numa revista que compro 
para ler todo sábado, dizendo que nós estávamos 
conversando sobre documentos contra Presidentes, 
contra ex-Presidentes. É uma mentira sem tamanho! 
Primeiro, porque tenho orgulho muito grande de estar 
no PMDB e ter como companheiros o Presidente Sar-
ney, o Presidente da Casa, Renan Calheiros, e V. Exª. 
E sei o quanto V. Exª respeita o Presidente Renan e 
o Presidente Sarney. Quer dizer, é uma matéria mal-
dosa de uma revista da qual sou leitor. Não sei aonde 
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pode chegar esse tipo de coisa. Temos de observar e 
ver para onde estamos caminhando. Mas eu gostaria 
de deixar bem claro que aquela conversa não aconte-
ceu – já coloquei isso aqui hoje. Estou olhando para V. 
Exª e dizendo, na presença do Presidente, inclusive, 
que discutimos outros assuntos. Discutimos caminhos 
políticos que não tinham nada a ver com outras pes-
soas. Eu apenas queria reforçar isso perante V. Exª. 
Vou torcer e tenho certeza de que tanto o Conselho 
de Ética quanto esta Casa vão fazer justiça, se tive-
rem provas. Acredito que não têm, pois conheço a sua 
história, conheço o seu coração, conheço a bondade 
que V. Exª praticou ao longo da vida, sempre. Quem 
o conhece sabe disso. Espero que o Conselho e este 
Plenário façam justiça. V. Exª terá apenas como uma 
passagem na sua vida política este momento maldoso 
e ruim que está vivendo. Espero que V. Exª vença as 
eleições. O povo da Paraíba vai entender o quanto é 
importante para aquele Estado ter V. Exª nesta Casa. 
Era só isso que eu gostaria de dizer.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mui-
to obrigado. Fico sensibilizado com a colocação de 
V. Exª.

Quero dizer que não só o Renan e o Sarney são 
meus amigos de longas lutas e de longos combates, 
mas também o Senador Tuma, por quem tenho a maior 
admiração.

Há 12 anos convivemos aqui, dia a dia. Podemos 
até discordar em algum ponto, mas sempre falamos 
com lealdade. Que história de dossiê? Eu sou homem 
de dossiê? Isso não é comigo. Digo o que tiver de dizer 
olhando no rosto. Realmente não entendi a quem isso 
serve, por isso minhas indagações.

Mas eu tinha que vir à tribuna. Eu nem queria ter 
vindo a Brasília. Só vim por causa deste assunto. Nes-
te momento, eu deveria estar na Paraíba, porque meu 
papel é estar no meu Estado. E vou sair de lá com um 
mandato, se Deus quiser, representando os paraiba-
nos, apesar de que queria que todos vocês medissem 
um milésimo do sofrimento que é para minha família, 
para os meus amigos, ver um tiroteio com o qual nada 
tenho a ver. Nada! Absolutamente nada!

Agora, a dor maior, Senador Romeu Tuma, é ver 
alguém chegar e dizer: “Sei que o senhor é inocente, 
mas a pressão é muito grande”. Dá vergonha na gen-
te; dá tristeza. Ouvi isso de um ou dois colegas. Ou 
um outro problema: alguém que tira um beirinha, tira 
um pedacinho – uma linha no jornal, de um jornalista 
que distorce para fazer uma matéria como essa. Não 
consigo entender.

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Conce-
do um aparte à Senadora Ideli Salvatti.

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senador 
Ney Suassuna, em primeiro lugar, quero aqui deixar 
registrado que espero, sinceramente, que o trabalho 
do Conselho de Ética desta Casa seja muito bem feito, 
até em função dos Relatores escolhidos, que não têm 
vinculação direta com o caso. Portanto, creio que não 
deverá pairar nenhuma dúvida a respeito do trabalho 
que vão desenvolver. O Senador Jefferson Péres é o 
Relator do processo de V. Exª; o Senador Paulo Octávio 
é o Relator do processo da Senadora Serys, e o Sena-
dor Demóstenes é o Relator do processo do Senador 
Magno Malta. São Senadores que têm o respeito desta 
Casa e que, tenho certeza absoluta, farão um trabalho 
de análise dos depoimentos, dos documentos, com 
absoluta tranqüilidade e imparcialidade. Espero que, 
além de trabalharem dessa forma, também o façam 
com justiça, dando direito de defesa e contemporizando 
com o que há ou não de prova, para que possam ter 
o resultado efetivamente no tempo mais rápido possí-
vel, porque acompanhamos de forma muito apreensi-
va a angústia por que está passando V. Exª, a nossa 
colega de Bancada Senadora Serys Slhessarenko e 
o Senador Magno Malta. Enquanto o processo não 
se conclui, fica pairando no ar toda esta dúvida, esta 
situação delicada. Principalmente no caso de V. Exª e 
da Senadora Serys, que estão em plena campanha 
eleitoral. Não é o caso do Senador Magno Malta. Para 
V. Exª e a Senadora Serys Slhessarenko, a situação 
é ainda mais delicada, porque estão nas ruas pedin-
do votos, e imagino que estejam sendo permanente-
mente cobrados ou questionados pela população. Por 
isso, penso que temos de ter nesta Casa, na reunião 
do Conselho que começa amanhã, a oitiva com muita 
transparência e tranqüilidade.

Espero que o Senado não entre nessa do rito 
sumário, da execração pública e de fazer não aquilo 
que é legítimo, aquilo que é justo, aquilo que é correto, 
de acordo com os fatos e com as provas, mas, sim, 
algo para prestar contas a uma opinião pública, que, 
de repente, quer ver sangue, quer ver uma determi-
nada situação, mesmo não havendo prova ou mesmo 
não havendo substância efetiva às insinuações e às 
acusações que estão aí, pairando no ar. Espero que o 
Conselho se porte de forma correta, adequada, justa 
e célere, porque tenho certeza absoluta de que tan-
to V. Exª, quanto a Serys e o Senador Magno Malta 
querem a justiça e a celeridade, para que isso passe 
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rapidamente. Essa angústia que os Senadores e a 
Senadora estão passando realmente nos preocupa, 
porque temos por vocês o carinho da convivência, e 
há o trabalho conjunto, ao longo destes três anos e 
meio. Quero deixar registrada essa preocupação e 
essa apreensão que todos nós temos para que tudo 
seja feito de acordo com a justiça, com a transparên-
cia e com a correção. Tenho certeza absoluta de que 
os Senadores Jefferson Péres, Demóstenes Torres e 
Paulo Octávio vão desempenhar um trabalho difícil, 
porque estabelecer e dar um parecer com relação a 
um colega de Casa sempre é algo muito difícil. Eu não 
gostaria, sinceramente, Senador Ney Suassuna, de 
estar no papel que eles estão desempenhando neste 
momento, como também sentimos muito pela situação 
que os senhores estão vivenciando. Portanto, registro 
a nossa solidariedade e a preocupação de acompa-
nhar tudo, para que as coisas tenham um desenlace 
de acordo com a justiça.

Toda a população espera que não tenhamos si-
tuações como infelizmente no Brasil já ocorreram, de 
termos linchamento político sem provas, sem elemen-
tos, sem indícios fortes, apenas para dar satisfação à 
opinião pública ou para contemplar guerras ou embates 
político-partidários ou eleitorais, como é o caso que 
vivenciamos agora, numa eleição acirrada. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Senado-
ra, agradeço a V. Exª pelo aparte. Tudo o que eu quero 
é isto: justiça. Não quero pedir nenhum favor, nenhum 
favorecimento. O que eu quero é: se é culpado, digam 
“é culpado”; se é inocente, que tenham a coragem de 
dizer “é inocente”. É tudo o que eu quero.

Concedo a palavra ao Senador Almeida Lima.
O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Senador Ney 

Suassuna, eu estava no gabinete ouvindo o pronun-
ciamento de V. Exª e dirigi-me ao plenário para uma 
declaração. Aqui chegando, ouvi também o aparte, que 
agora foi concluído, da Senadora Ideli Salvatti. Quero 
dizer duas coisas: primeiro, há aproximadamente três 
semanas, fiz um pronunciamento nesta Casa pedindo 
explicações ao Senador Romeu Tuma, o Corregedor da 
Casa, acerca desses processos, desses procedimen-
tos, mostrando a angústia da Casa, do Senado Fede-
ral, e a angústia dos Pares, dos Senadores que estão 
envolvidos nesses processos e nesses fatos. Mostrei 
a conveniência de a Casa se posicionar o mais rápido 
possível. Naquela sessão, fui incompreendido pela Se-
nadora Ideli Salvatti. Vejo que S. Exª agora concorda 
com o que eu havia dito quando ela pede justiça e ce-
leridade para que essa angústia chegue ao fim. Antes 
tarde do que nunca o reconhecimento da Senadora. 

Esse era o meu objetivo. Em segundo lugar, quero di-
zer a V. Exª e aos demais Senadores, Magno Malta e 
Serys Slhessarenko, que não faço parte do Conselho 
de Ética, mas tenham a certeza absoluta V. Exª e os 
demais Senadores de que, se esses processos chega-
rem ao plenário, não me limitarei a ouvir o relatório e 
o voto do Relator. Analisarei esses processos a fundo 
e irei à tribuna desta Casa qualquer que seja a minha 
conclusão, pela cassação, pela aplicação de outra pena, 
pela absolvição. E mais: não darei tratamento político 
coisíssima nenhuma – coisissíma nenhuma.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Muito 
bem.

O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Dar tratamen-
to político porque esta é uma Casa política é hipocri-
sia. O tratamento é o jurídico, é o legal, é o tratamento 
justo. Permita-me uma expressão bem popular: não 
conseguem “emprenhar” os meus ouvidos. Ninguém 
consegue, nunca conseguiu e não vai conseguir. Te-
nha a certeza absoluta de que tenho de prestar contas 
dos meus atos à população, sobretudo, do meu Esta-
do, Sergipe, e o farei, porque sempre o faço. Prestarei 
também contas, satisfação à população brasileira, à 
opinião pública nacional. Tenham certeza absoluta de 
que não receberei – não é não aceitar – pressão nem 
deste plenário, nem de nenhum Senador; não receberei 
pressão nem de Partido, nem de quem quer que seja, 
nem da opinião pública, nem do meu Estado, Sergipe. 
Não receberei. Acho que esta Casa, os meus Pares 
devem se comportar de forma justa – e justiça só há 
uma: que ela seja em benefício do Senador acusado 
ou em benefício da sociedade, seja lá quem for.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Muito 
bem.

O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Não agirei 
de forma política coisíssima nenhuma. Sempre tive 
coragem de manifestar os meus pontos de vista, e 
não será agora que me esconderei no voto secreto, 
se for votar ”sim” ou se for votar “não”. Caso vote “sim” 
ou vote “não”, irei à tribuna manifestar-me publica-
mente, para que todos saibam como votei. Votarei 
com muita independência e com a minha consciência 
muito livre, mas muito livre mesmo. O meu desejo é 
de que se faça justiça, de que se faça justiça ao Bra-
sil, à sociedade, à classe política, à população, aos 
Senadores, aos Deputados, enfim, a todos, porque 
já estamos mais do que enxovalhados, manchados, 
denegridos, enfim, já estamos com a nossa imagem 
maculada e não podemos continuar assim. Seja qual 
for a minha conclusão, disse e repito: não me pren-
derei apenas ao veredicto de um Relator. Com todo o 
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respeito, analisarei os fatos na condição de advoga-
do, de um homem que enfrentou os bancos de uma 
faculdade de Direito, para apreciar provas – para 
apreciar provas. O momento não é de deliberação 
legislativa. O momento é de deliberação judicante, 
do exercício da judicatura; é uma deliberação de ab-
solvição ou de condenação. Portanto, não pode ser 
política. Deve ser jurídica. Não concordo com a tese 
de que, por ser esta uma Casa política, o julgamento 
deva ser político. Vota-se contra o adversário político 
e vota-se a favor do aliado político. Isso, para mim, é 
hipocrisia, e não assumirei essa posição em hipóte-
se nenhuma. Gostaria de deixar, de logo, muito claro 
esse meu posicionamento.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Agrade-
ço a V. Exª pelo aparte. Não quero outra coisa senão 
dureza, análise e justiça feitas.

Concedo o aparte ao Senador Heráclito.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Ney 

Suassuna, serei telegraficamente breve. Quero ape-
nas dizer que, como membro do Conselho, não devo 
me manifestar sobre o comportamento que terei, mas 
quero registrar a minha estranheza pelo tímido com-
portamento do PT na defesa dos seus Pares e daque-
les que, durante quatro anos, deram-lhe muito do seu 
sacrifício na defesa dos interesses do Partido. Houve 
aqui uma solidariedade regimental. Não houve a sin-
ceridade nem o aguerrimento que se viu, por exemplo, 
no caso dos mensaleiros, quando se dançou na Câ-
mara dos Deputados. Não é isso o que queremos. O 
mais estranho de tudo é que o PT agora tenha adota-
do uma nova prática, apelando para que ninguém se 
preocupe com a opinião pública e para que se julgue o 
companheiro sem se preocupar com a voz rouca das 
ruas, como diria o Senador Mão Santa, se aqui esti-
vesse. Vejam bem que isso é dito justo por um partido 
que se fez graças à opinião pública do Brasil. Vá ser 
incoerente e virar as costas para a história assim na 
China! Muito obrigado.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Obriga-
do, nobre Senador.

Ao encerrar, digo a V. Exªs que não quero cama-
radagem. Quero que se analise e se diga “é culpado” 
ou “é inocente”, no mais breve espaço de tempo. Não 
é fácil enfrentar 20 mil a 30 mil pessoas. Quando a pla-
téia não pergunta, eu provoco. Sou o primeiro a dizer. 
Quero deixar claro...

(Interrupção do som.)

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Tenho 
feito isso várias vezes, Sr. Presidente, todos os dias. 
Não é fácil!

Esse momento foi muito doloroso. Sou uma pes-
soa dura para agüentar pancada. A vida nos ensina. 
Mas vejo o sofrimento da minha família, dos amigos. É 
duro! Mas paciência. Leio a história de Jó, na Bíblia, e 
vejo que foi muito pior. Tenho certeza de que as coisas 
ficarão claras. Tudo o que peço é isto: justiça – não vou 
procurar membro algum da Comissão – e rapidez.

Encerrarei minha colocação, contando esta pe-
quena estória:

“Existiu um lenhador que acordava às 
seis horas da manhã, trabalhava o dia inteiro 
cortando lenha, e só parava tarde da noite. 
Esse lenhador tinha um filho de poucos meses 
e uma raposa, sua amiga, tratada como bicho 
de estimação e de sua total confiança. Todos 
os dias o lenhador ia trabalhar e deixava a ra-
posa cuidando do seu filho. Todas as noites, 
ao retornar do trabalho, a raposa ficava feliz 
com a sua chegada. Os vizinhos do lenhador 
alertavam que a raposa era um bicho, um ani-
mal selvagem e, portanto, não era confiável. 
Quando ela sentisse fome, comeria a criança. O 
lenhador, sempre retrucando com os vizinhos, 
falava que isso era uma grande bobagem. A 
raposa era sua amiga e jamais faria isso. Os 
vizinhos insistiam: ‘Lenhador, abra os olhos! 
A raposa vai comer seu filho. Quando sentir 
fome, comerá seu filho’.

Um dia, o lenhador, muito exausto do 
trabalho, ao chegar em casa, viu a raposa 
sorrindo como sempre e sua boca totalmente 
ensangüentada. O lenhador suou frio e, sem 
pensar, acertou o machado na cabeça da ra-
posa. Depois, entrou no quarto, desesperado, 
onde encontrou seu filho no berço, dormindo 
tranqüilamente. Ao lado do berço, uma cobra 
morta. O lenhador enterrou o machado e a 
raposa juntos.

Essa história é apenas para dizer que tudo tem 
tempo. Depois de feito, às vezes, não podemos con-
sertar.

Sei o que estou passando injustamente, e não 
quero essa experiência para nenhum dos meus com-
panheiros. Muitos de nós já passamos percalços na 
vida pública. Muita coisa faz parte. Calúnias e vexa-
mes, quantos já vi passar aqui. É duro quando alguém 
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não tem nada a ver com o fato e passa a ser a bola 
da vez.

Tenho certeza de que isso vai passar.
Encerro meu discurso dizendo que não estou 

pedindo contemplação. Tudo o que peço é justiça, rá-
pida, se possível.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Car-
los Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Deus 
não me perdoaria se hoje eu não viesse à tribuna, so-
bretudo depois da homenagem que recebi na Bahia, 
e que talvez tenha sido a maior da minha vida. Daí 
porque digo que Deus não me perdoaria se eu não 
viesse dizer as verdades deste Governo que infelicita 
a Nação e que, realmente, a cada hora, se desmora-
liza mais perante o povo brasileiro.

Tenho dito que número em pesquisa não é o su-
ficiente. O suficiente, o necessário, o indispensável é 
que o homem público tenha dignidade para enfrentar 
os embates, e não fugir, como faz o Presidente Lula, 
aos debates.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães, V. Exª me permite um 
aparte?

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

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador 
Antonio Carlos Magalhães, antes de V. Exª tratar dos 
assuntos que pretende, eu gostaria de discorrer so-
bre as homenagens que recebeu na Bahia. Tivemos 
notícia de que foi uma das maiores homenagens já 
prestadas a um homem público, senão a maior na 
história da cidade de Salvador. Nada mais merecido, 
pois é difícil dizer que talvez não conheçamos outro 
homem público como esse, mas pode ser verdade. 
Existem outros homens públicos, mas talvez não co-
nheçamos outro que tenha um amor e uma devoção 
tão grande ao seu Estado e ao seu povo quanto V. 
Exª ao longo de seus poucos anos de vida. Esse tal-
vez seja o maior predicado que um homem público 
possa ter, ao lado da decência – que, com certeza, 
V. Exª também tem. Tenho certeza, hoje, baseado na 
convivência e na experiência que temos com vários, 
grandes e maus homens públicos, de que um homem 
público, um político, não precisa ser gênio nem doutor, 
tampouco sábio. Mas quando ele tem amor por seu 
povo e é decente em suas atitudes, é certamente um 

grande político. Como eu disse, seu amor e sua de-
dicação à Bahia é um exemplo que deve ser seguido 
por todos nós, políticos brasileiros. A homenagem é 
do povo, que percebe isso e vai ficar sempre grato à 
liderança e à verdadeira proteção a sua terra querida, 
a sua Bahia querida. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Muito obrigado, Senador Tasso Jereissati. O 
elogio de V. Exª soa mais alto em minha consciência 
do que qualquer outro, levando em conta a figura que 
V. Exª é, o que V. Exª representa e representou para o 
Nordeste, sobretudo para o seu Ceará. A política que 
imprimiu, de correção e de seriedade, lhe deu real-
mente um lugar de destaque na política nordestina e 
brasileira. Embora as pessoas costumem esquecer, o 
povo do Ceará não esquece que foi V. Exª que mudou 
a face do seu Estado, os métodos políticos. Daí por 
que V. Exª foi ontem, será hoje e amanhã sempre res-
peitado no Ceará. Para mim, é muito agradável ouvir 
de V. Exª o elogio.

Mas eu dizia a V. Exª, e faço questão que conste 
integralmente do meu discurso: “Longe da ‘praça pú-
blica de debates’”. 

O Globo elaborou uma série de perguntas com 
que deveria questionar o Sr. Lula, que se comprome-
teu a ir, mas fugiu porque é incompetente, desones-
to. Como tal, o Presidente não poderia responder às 
perguntas de Ancelmo Gois, Luiz Fernando Veríssimo, 
Elio Gaspari, Merval Pereira, Tereza Cruvinel, Zuenir 
Ventura, Chico Caruso, Cora Rónai, Arnaldo Bloch, Jo-
aquim Ferreira dos Santos, Fernando Calazans, Artur 
Dapieve, Flávia Oliveira e Paulo Coelho. O Presidente 
Lula não seria capaz de responder a essas perguntas 
todas e, então, não foi ao debate, depois de se com-
prometer a ir. 

É por isso que o PT pede que o TSE proíba o 
PSDB de citar escândalos! É inacreditável! Se o es-
cândalo existe, por que não citá-lo!? Por que essa 
proibição!? O Tribunal Superior Eleitoral é, sem dú-
vida, um colégio de figuras eminentes do País e do 
mundo jurídico. No entanto, neste caso, um grande 
amigo meu, Carlos Alberto Direito, impediu – ou quer 
impedir, porque o Plenário ainda não resolveu – que 
se faça perguntas ou que se trate de escândalos como 
o do valerioduto, das sanguessugas, do mensalão, do 
“filhinho” de Lula.

Ainda há pouco a Líder do Governo dizia que nós 
atacamos aqui os mortos. Não! São mortos-vivos os 
do PT. São mortos na dignidade. São mortos na se-
riedade. São mortos na opinião pública, mais cedo ou 
mais tarde. Mas são vivos! São vivos porque tiram da 

    101ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2006 



27856 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2006

Nação os recursos que seriam do povo e não querem 
sequer permitir que se diga a verdade. 

No programa eleitoral, não se pode dizê-lo. Cla-
ro que não se ia recorrer à frase: “Lula é ladrão”. Não. 
Mas se ia dizer que Lula é leniente com os recursos 
públicos e, quando são dirigidos a seus familiares, ele 
pouco enxerga. Isso se pode dizer citando o caso do 
Gamecorp, da Telemar, de 15 milhões. Será que Oka-
motto está morto? Nós falamos aqui sempre de Oka-
motto. Ele pode estar morto para os homens de bem 
do Brasil, mas está vivo no saque que faz ao Erário, 
inclusive no Sebrae.

Ainda hoje, viam-se notícias escandalosas de 
convocação de crianças para comícios do Lula “paz 
e amor”, invés de ser do Lula desonesto, do Lula sa-
queador.

Ah! Sr. Presidente, o Presidente da República 
usa dados incorretos, olhe aqui, em todos os Esta-
dos. É outro jornal que mostra que esses dados são 
incorretos. 

Sr. Presidente, trouxe uma série de jornais de 
quinta-feira para cá e poderia falar vários horas se V. 
Exª permitisse. V. Exª tem sido tão generoso comigo 
que hoje até aceitei a maneira como fui, não boicota-
do, porque V. Exª não faz isso comigo, mas como fui 
jogado pra escanteio e não pude falar, em um horário 
mais cedo, para o Brasil. Mas, seja como for, V. Exª 
tem sido tão correto e tão bom comigo que uma falha 
dessa realmente não posso levar em conta.

Ademais, Sr. Presidente, só fatores extraterrestres 
– vejam isso, Senadores Tasso Jereissati e Heráclito – 
vão nos impedir de cumprir os compromissos! Só o ET! 
Ele quis dizer outra coisa, coitado, mas a inteligência, 
sobretudo o aprendizado do Presidente da República, 
está nos levando ao ridículo internacional!

É só ver esse livro que acaba de sair – que ain-
da vou receber de presente – onde ele diz que o Chile 
é uma... E que o Kirchner vá para aquele lugar. Nem 
é aquele lugar, xinga a mãe do Kirchner. Quer dizer, 
é inacreditável. Esse homem bebe demais ou então 
não está em condições mentais de dirigir a República 
do País. 

Chegamos a um momento muito grave, muito 
grave mesmo, Sr. Presidente. E eu acho que V. Exª 
a cada dia aumenta a sua responsabilidade. Quando 
vejo que V. Exª dirige esta Casa com tanta correção 
e o vejo metido no meio dessa gente, fico avaliando 
comigo mesmo que sofrimento V. Exª não tem. O Pre-
sidente Sarney, que deixou um nome no País, também 
misturado com outras figuras, que não vou sequer citar 

o nome, mas que realmente não estão em condições 
de ombrear-se com homens do seu porte.

Sr. Presidente, a ausência de Lula na entrevis-
ta foi criticada e se explica porque ele não gosta dos 
debates. Aí têm uma série de perguntas, que também 
quero publicadas, de vários homens públicos do Brasil, 
dizendo por que Lula não vai ao debate .

É sempre porque Sua Excelência não pode res-
ponder às roubalheiras e porque ele é ignorante. Este 
é o Presidente do Brasil. Amanhã terei outras coisas.

Mas não quero deixar de dizer que pedi a V. Exª 
– realmente pedi – que não colocasse aquela imora-
lidade do aumento de capital da Petrobras. Aqueles 
R$5,6 bilhões são mais uma roubalheira com três 
empreiteiras. Mas, quando vou buscar a roubalheira 
dos R$5,6 bilhões, encontro também outras coisas 
das plataformas. Aqui, não vou ler, é só para aguçar a 
curiosidade do PT. Vai ser lido. Mas só para aguçar a 
curiosidade do PT: são documentos que demonstram 
que o Partido dos Trabalhadores tem uma firma para 
agir. Ela é de São Paulo, mas age no meu Estado, no 
seu Estado e em outros Estados do Nordeste. Já cria-
ram filial na Bahia, em Alagoas e no Ceará. Está tudo 
aqui. Isto aqui é da Junta Comercial.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Tem Piauí, 
Senador?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Isso aqui é da Junta Comercial.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Não tem 
Piauí?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Deve ter.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Até nisso o 
meu Estado é discriminado.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Deve ter no Piauí.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – No Piauí tem 
em outra área.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Mas talvez seja no Parnaíba, porque sempre 
é para estradas ou para plataformas submarinas, para 
dar o direito de construir.

Essa firma é paulista, mas abre filial no meu Es-
tado, no seu Estado, Sr. Presidente. V. Exª talvez não 
saiba. Por favor, peça o documento na Junta Comer-
cial e V. Exª verá que, no seu Estado, ela também se 
encontra, porque aqui está: Alagoas.

Este documento, eu poderia lê-lo hoje, mas es-
pero que venha à votação o assunto dos R$5,6 bilhões 
para, então, dizer “não votem, porque são ladrões, e 
são ladrões porque a prova está aqui!”.
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O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (Blo-
co/PFL – BA) – Pois não.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador An-
tonio Carlos, não sei como começo este meu aparte: 
se parabenizando V. Exª pelo aniversário, ou se para-
benizando V. Exª pelo pronunciamento. De qualquer 
maneira, vale aqui o voto sincero de muita felicidade 
de um amigo que o tem acompanhado ao longo de 
muitos anos e tem participado de tantas comemora-
ções nesta data. Senador Antonio Carlos, às vezes, 
chego a acreditar que a frase mais perfeita do Presi-
dente Lula seja aquela em que ele se compara com 
um ET, pelo mundo da lua onde ele vive. E então veja 
como o subconsciente, às vezes, é mais forte no ser 
humano. O Presidente cometeu tremendo erro quan-
to à extensão territorial do Brasil, elevando-a para 17 
milhões de quilômetros. Essa diferença corresponde a 
36 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Vai ver que 
ele foi lá atrás do ET e não o achou. Mas como disse, 
o subconsciente, às vezes, fala mais alto. O Presiden-
te Lula nos surpreende quando diz que a Medicina no 
Brasil está chegando à perfeição. Ele nos desaponta 
quando diz que, neste País, nunca se apurou...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Ele deve estar pensando com a parte de Botox, 
porque está usando Botox com muita freqüência.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Ele nos de-
saponta quando compara o Pelé a Newton Cardoso, 
em quê? Agora resolveu ser messiânico. Disse: “Vinde 
a mim as criancinhas”, num comício que fez.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Levadas pela CUT.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – E o secre-
tário, para cumprir as ordens do chefe, coloca lá as 
crianças, horas a fio, esperando a chegada de Sua 
Excelência ao palanque. Acho que providências têm 
de ser tomadas, porque não deixa de ser um trabalho 
escravo infantil. Pôr essas crianças para desaprender 
horas e horas a fio a esperar um palanque eivado de 
sanguessuga, de cuecão. Dizem que criancinha gri-
tava ansiosa: “E o homem do cuecão não vem não? 
E aquela moça que dança? Quando ela vai se apre-
sentar?” Evidentemente, criança não sabe que a Lei 
Eleitoral acabou com aqueles espetáculos que exis-
tiam de shows e de tudo. Queriam ver a moça cantar! 
Mas o mais grave disso, Sr. Presidente, e se deve to-
mar providências urgentes para que esse fato não se 
repita, é que a presença de crianças naquela praça é 
incompatível, porque ali, naquele palanque, o que vão 

aprender? Mensalão? Sanguessuga? Dólar na cueca? 
Não é um bom caminho! Acho que esse fato tem de 
ser repudiado. V. Exª disse aí que vai receber aí o livro 
das Viagens com o Presidente. Eu dou esse presen-
te a V. Exª, juntamente com o do Fernando Rodrigues 
Políticos do Brasil. Se V. Exª estiver muito atarefa-
do, não leia nem a primeira parte; leia só a segunda. 
Senador Renan Calheiros, Presidente desta Casa; 
Senador Tasso Jereissati, aí vamos nos deparar com 
um fato fantástico: a prestação de contas do PT pobre, 
lá de trás. Comparem isso com a previsão de gastos 
do PT rico de hoje. O atual candidato ao Governo de 
São Paulo – Mercadante – gastou R$700 mil. Agora, 
o gasto da campanha dele está avaliado em R$30 
milhões. E por aí vai. O que mudou? Ele não tinha o 
refrão: “Por que mudou? Mudou por quê?” Pronto! Aí 
V. Exª vai se divertir. Na Bahia há casos fantásticos. 
Não deixe de ver o que algumas figuras exponenciais 
do Partido gastou na eleição passado com prestação 
de contas e se prepara para este ano. O Genoíno já 
fazia mágica desde aquela campanha, porque não há 
valor declarado na sua prestação. O ex-Presidente do 
PT do Piauí, que me acusou de gastar muito na elei-
ção passada – quanto à minha despesa, fonte, origem, 
tudo foi declarado. E ele gastou R$26 mil. Quero crer 
que, para proteger a riqueza e para divulgar a riqueza 
do Estado do Piauí, que foi dizimada pelos cearenses 
– montaram um frigorífico de jumento lá no Ceará e 
acabaram com as tropas do Piauí – ele deve ter feito 
a campanha dele de jumento, porque não gastou com 
combustível. As camisetas custaram só R$3.000,00. 
Elas passavam de mão em mão, de acordo com os 
municípios pelos quais viajava. E aí por fora. Conforme 
a primeira prestação de contas agora, já gastou três 
vezes mais do que na primeira eleição. De forma que 
V. Exª vai se deliciar com um presente duplo. O livro 
sobre as viagens do Presidente é uma obra de arte e 
começa a ser falso na atitude a partir da capa. V. Exª 
vai ver que ele não coloca o gorro boliviano que lhe foi 
dado pelo seu amigo e orientador Evo Morales; apenas 
para dar satisfação à imprensa, ele o põe na frente, 
para simular que está usando o gorro. Até nisso é in-
sincero com esse “grande líder”, de quem ele segue 
as orientações” Baseado na sua vontade e no desejo 
de imitá-lo, quer uma assembléia nacional constituin-
te. É bom que ele veja o que está acontecendo lá na 
terra do Morales. Na Venezuela, nós já sabemos: fim 
da democracia, sufoco da oposição e, acima de tudo, 
gasto zero com o social e apenas uma solidariedade 
relativa a países com o objetivo de fomentar a discórdia 
no continente sul-americano. Parabéns a V. Exª.
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Agradeço-lhe, Senador Heráclito Fortes, por-
que graças a V. Exª não votamos os tais R$5,6 bilhões. 
V. Exª estava ali e chamou atenção para o fato. Isso 
fez com que fôssemos apurar esse caso gravíssimo. 
V. Exª destaca pontos realmente interessantíssimos 
em relação ao Presidente da República. Ele não quer 
que se fale em Okamotto.

Nem para os R$29.600,00 ele quer dar a razão 
do pagamento, nem para os R$15 milhões do “Lulinha”. 
Nada disso esse homem tem interesse de esclarecer. 
Agora, V. Exª disse uma coisa muito grave para mim. 
É que entre as declarações de gastos que V. Exª cita, 
além de outras, está a do Sr. Jacques Wagner, que na 
campanha passada foi ínfima e agora, entretanto, é de 
muitos e muitos milhões – R$12 milhões.

Veja V. Exª como as coisas mudaram em quatro 
anos! Esse Jacques Wagner é aquele preguiçoso, 
que só arranjou dois empregos, um para a ele, ou-
tro para a filha. Esse Jacques Wagner é o que está 
sendo derrotado fragorosamente na Bahia. Esse Ja-
cques Wagner é aquele a que os baianos se referem 
quando dizem: “Aceitamos de qualquer Estado, mas, 
queremos que conheça a terra, pelo menos, para fa-
lar mais seriamente na televisão”. Aí, é um pecado 
mortal, e ele comete esse pecado todo dia mentindo. 
Nunca vi mentir tanto e com tanta desfaçatez. É um 
discípulo perfeito do Lula, apenas não tem a inteli-
gência do Lula. Ambos não têm formação, mas, ele 
podia ser mais inteligente do que o Lula. Não é; in-
felizmente não é.

Mas, seja como for, o fato é que vamos aqui lutar. 
Contamos com a Presidência do Dr. Renan Calheiros, 
que é um homem de partido. Temos que admitir isso 
e respeitar, reconhecendo nesta figura um homem 
sério, que dirige o Senado com altivez e que não vai 
se dobrar a ninguém em defesa do Congresso que 
ele preside.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
Antonio Carlos, eu gostaria de pedir permissão e 
paciência a V. Exª. Dentro dessa ótica, tenho certe-
za de que o Senador Renan Calheiros vai pedir in-
formações sobre um fato grave na Mensagem aqui 
mandada. O mal do PT é que não fica aqui no Ple-
nário para defender o Partido, para esclarecer, tirar 
nossas dúvidas, e, quando chega na hora da vota-
ção, Senador Sérgio Guerra, querem que votemos 
sem ler, com uma agravante: eles não lêem nada. 
Se tivessem lido, não permitiriam que a Exposição 
de Motivos que V. Exª recebeu, Senador Renan, 
comece dizendo que a aprovação desse recurso 

para a Transpetro é fundamental para que o Brasil 
alcance a auto-suficiência em petróleo. Senador An-
tonio Carlos e Senador Renan Calheiros, a Petro-
bras gastou milhões em propaganda comemorando 
esse fato. Ou este Governo toma uma providência e 
pede desculpas à Nação, porque mentiu, ou demite 
o Ministro porque está mentindo, usando o nome do 
Presidente da República.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Mas o melhor que ele faria para o Brasil era 
renunciar a sua candidatura, porque é uma candida-
tura nociva ao País. Por isso é que estamos com o 
candidato Geraldo Alckmin, que ainda vai vencer esta 
eleição, se houver moralidade neste País.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador An-
tonio Carlos, não podemos votar esta matéria ao ler 
o primeiro parágrafo. Quanto à questão da auto-sufi-
ciência, ou o Presidente da República foi enganado, 
e é grave – essa história precisa ser esclarecida -, ou 
ele sabe de tudo, como das outras vezes, e está que-
rendo enganar a Nação. De qualquer maneira, é um 
crime votar essa matéria aqui. O Senador Renan me 
informou há poucos momentos que não será votada. 
Ela vai voltar às Comissões para os esclarecimentos, 
inclusive, com o pedido que fiz de algumas informa-
ções com o consentimento do meu amigo, o Senador 
Tuma, que é o Relator da matéria, e achou que eram 
convenientes, não só oportunos, esses esclarecimentos 
antes de qualquer votação. Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Muito obrigado a V. Exª. Eu me congratulo com 
o Senador Tuma pela sua atitude e, mais ainda, com a 
do Presidente Renan Calheiros. V. Exª, Sr. Presidente, 
não me tem decepcionado. Eu tenho hoje por V. Exª 
estima, respeito. Daí por que eu fico feliz quando vejo 
que o Plenário lhe dá o lugar de destaque que merece 
como Presidente desta Casa. De modo que, até em 
atenção a V. Exª, eu não lerei hoje este documento. Vou 
deixar para outro dia, quando as coisas estiverem mais 
claras, depois que passar na Comissão o Projeto.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a bondade de 
me conceder a palavra e, mais uma vez, desço da tri-
buna, fazendo elogios à sua atuação.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Eu é que devo agradecer muito a V. Exª.

Passa-se à:

ORDEM DO DIA

Não há acordo entre as Lideranças. Em conse-
qüência, os itens da pauta ficam adiados.

São os seguintes os itens adiados.

1

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 49, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos 

do Requerimento nº 896, de 2006 – art. 336, II)

Continuação da discussão, em turno úni-
co, do Projeto de Resolução nº 49, de 2006 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Eco-
nômicos como conclusão do Parecer nº 1.005, 
de 2006, Relator: Senador Romeu Tuma), que 
autoriza a Petrobras Transporte S.A. (Trans-
petro) a elevar, temporariamente, o seu limi-
te de endividamento, em até cinco bilhões e 
seiscentos milhões de reais, para contratar 
operação de crédito com recursos do Fundo 
da Marinha Mercante (FMM), através de seus 
agentes financeiros.

2

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 363, DE 2006 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 363, de 2006 (apresen-
tado pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer nº 1.003, de 
2006, Relatora: Senadora Ideli Salvatti), que 
aprova a Programação Monetária para o ter-
ceiro trimestre de 2006.

3

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2005 
(Dependendo de votação do Requerimento 

nº 897, de 2006, de urgência)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 8, de 2005 (nº 6.999/2002, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a cria-
ção de funções comissionadas no Quadro de 

Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.024, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador José Jorge. 

4

SUBSTITUTIVO À 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 64, DE 1999 
(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, do Substitu-
tivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 
64, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eduardo Suplicy, que acrescenta 
parágrafo ao art. 57 e dá nova redação ao 
inciso XI do art. 84 da Constituição Federal 
(comparecimento do Presidente da República 
ao Congresso Nacional na abertura da sessão 
legislativa).

Parecer sob nº 1.941, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aloizio Mercadante, ofere-
cendo a redação para o segundo turno.

5

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 30, DE 2002 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 30, de 2002, ten-
do como primeiro signatário o Senador Paulo 
Souto, que acrescenta os §§ 12 e 13 ao art. 
14 da Constituição Federal (dispõe sobre a 
elegibilidade dos substitutos das Chefias do 
Poder Executivo nos seis meses anteriores 
às eleições).

Parecer favorável, sob nº 429, de 2003, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 29, DE 2003 

(Votação nominal, caso não haja emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 29, de 2003, tendo como pri-
meira signatária a Senadora Lúcia Vânia, que 

SETEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL124     



Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 27879 

dá nova redação ao art. 193 da Constituição 
Federal (trata da ordem social).

Parecer favorável, sob nº 156, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 57, DE 2005 

(Votação nominal, caso não haja emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 57, de 2005, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Marco Maciel, que 
dá nova redação ao § 4º do art. 66 da Consti-
tuição, para permitir que os vetos sejam apre-
ciados separadamente no Senado Federal e 
na Câmara dos Deputados.

Parecer favorável, sob nº 779, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Ramez Tebet.

8

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141, DE 1999

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado 
nº 141, de 1999, que acrescenta o inciso 
XI ao art. 649 da Lei 5.869, de 11 de ja-
neiro de 1973 – Código de Processo Civil 
(CPC), dispondo sobre a impenhorabilidade 
das máquinas, equipamentos e implemen-
tos agrícolas.

Parecer sob nº 930, de 2006, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Alberto 
Souza, oferecendo a redação do vencido.

9

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 31, de 2004 (nº 5.211/2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 4.504, 
de 30 de novembro de 1964, dispondo sobre 
parcelamentos de imóveis rurais, destinados 
à agricultura familiar, promovidos pelo Poder 
Público.

Parecer sob nº 995, de 2005, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Osmar Dias, favorável, com a Emenda 
nº 1-CRA, de redação, que apresenta. 

10

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 65, de 2005 (nº 841/99, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a deno-
minação de medicamentos a ser utilizada em 
prescrições de médicos e odontólogos.

Parecer sob nº 158, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mão Santa, favorável, com a Emenda nº 1-
CAS (Substitutivo), que oferece.

11

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 131, DE 1997

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 131, de 1997 (nº 573/97, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Parceria e de Cooperação em 
Matéria de Segurança Pública, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Francesa, em Bra-
sília, em 12 de março de 1997.

Pareceres sob nºs 143, de 1998; 1.603 
e 1.604, de 2005, das Comissões

– de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, 1º pronunciamento, Relator: Senador 
Romeu Tuma, favorável, com voto contrário, 
em separado, da Senadora Benedita da Silva; 
2º pronunciamento, Relator ad hoc: Senador 
Jefferson Peres, favorável; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, por solicitação da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional), 
Relator: Senador Jefferson Peres, favorável.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Eu vou conceder a palavra ao último orador 
inscrito, ao Senador Pavan, por cinco minutos. Antes, 
porém, eu gostaria de votar, com o consentimento da 
Casa, Requerimento nº 952, de 2006, lido no Expe-
diente da presente sessão, que prorroga o prazo de 
funcionamento da Comissão Especial destinada a 
planejar e coordenar as comemorações pelo Ano In-
ternacional da Mulher Latino-Americana.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Fica prorrogado, portanto, por decisão do Plenário, 

o prazo de funcionamento da referida Comissão.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra o Senador Leonel Pavan. 

V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras e Srs. Senadores, eu não poderia deixar de 
usar a tribuna hoje em função do ato dos pescadores 
que aconteceu no dia de hoje, em Santa Catarina e 
no Rio Grande do Sul. O Senador Jorge Bornhausen 
já usou esta tribuna, porém eu gostaria de falar, por-
que Itajaí é também minha cidade, onde estudei e vivi 
longo tempo de minha vida na juventude. 

Quero também mencionar o que a imprensa de 
Santa Catarina está relatando: “Denúncia de monopólio 
da BR Distribuidora”.

Desde as oito horas da manhã de hoje, segunda-
feira, 04/09, armadores (proprietários de embarcações 
pesqueiras), pescadores e indústria da pesca iniciam 
uma das maiores mobilizações do setor pesqueiro do 
Brasil. A ação acontece em dois Estados: em Itajaí, 
Santa Catarina, considerado o maior pólo pesqueiro 
nacional, e na cidade de Rio Grande, no Rio Grande 
do Sul, com a adesão de trabalhadores e industriais. 
Participaram cerca de trezentos barcos de todas as 
modalidades de pesca (traineiras, emalhe e arrasto) 
que operam em Itajaí, Florianópolis e Rio Grande.

O escritório regional da Seap/PR (Secretaria 
Nacional da Pesca da Presidência da República) em 
Santa Catarina não está expedindo licenças, conforme 
portaria publicada no Diário Oficial da União, para 
as embarcações de emalhe e traineiras com relação 
à permissão de pesca. “Estão nos intimidando, mas 
acredito que nós, do setor pesqueiro, estamos fazen-
do uma ação democrática”, salienta o Presidente do 
Sindicato das Indústrias de Pesca de Itajaí e Região, 
Antônio Carlos Momm, um dos organizadores, fazendo 
um relato profundo e mostrando toda a indignação do 
setor pesqueiro de Itajaí e do Rio Grande do Sul. 

A principal pauta de reivindicação é o preço do 
óleo diesel marítimo, que representa 70% do custeio 
da pesca. Na região de Itajaí, as embarcações conso-
mem cerca de 42 milhões de litros de óleo diesel/ano, 
representando 40% do consumo nacional. Segundo o 
Presidente do Sindipi, Antônio Carlos Momm, as conse-
qüências do alto custo do óleo diesel são graves para o 
setor. A previsão da entidade é que as empresas pes-
queiras, trabalhadores e pescadores estão sem futuro 
com a falta de ações do Governo para o setor. 

Com um preço maior e mais alto que o do mer-
cado internacional, fica difícil para os empresários 
pescadores de Santa Catarina participarem da devida 
concorrência. Toda a cadeia produtiva é prejudicada, a 
exemplo de pescados como o filé de merluza, importa-

do da Argentina, onde o diesel custa apenas R$0,648 
o litro e o produtor argentino, ao encaminhar o produto 
para São Paulo, paga zero de imposto, ao contrário das 
empresas brasileiras, que, se encaminharem um filé 
para São Paulo, têm que pagar 22% de imposto, além 
de ter, no início da cadeia, o alto custo do combustível 
marítimo aqui no Brasil, cerca de R$ 1,79 o litro. 

“São mais de 50 mil postos de trabalho, diretos e 
indiretos só em Santa Catarina”, ressalta o Presidente 
do Sindicato da Indústria da Pesca de Itajaí – Sindi-
pi, Sr. Antônio Momm, que espera que esse protesto 
conscientize o Governo. 

Mais de trezentas embarcações foram paralisadas 
hoje em Santa Catarina, tentando chamar a atenção 
do Governo Federal, deste Governo que mente para a 
população brasileira, a exemplo do que ocorreu no mês 
de março último, quando o Presidente da República 
esteve em Itajaí. Durante visita, Lula fez o lançamento 
oficial, com champanhe e tudo, do Profrota – inclusi-
ve, ele tentou estourar o champanhe e não conseguiu. 
Parece que sabia que não adiantava estourar, porque 
não vai acontecer a promessa. Tentaram outra forma 
para estourar a champanha, porque não conseguiram. 
Havia alguma coisa no ar indicando que ele estava 
mentindo. Uma inauguração mentirosa! Um engodo, 
uma traição, uma falsidade!.

O Profrota é um programa de renovação da frota 
pesqueira para todo o País, simbolizado na inaugura-
ção. O navio que foi inaugurado é o Paulo Cantídio, 
numa homenagem a um empresário de Itajaí. Só que 
o navio símbolo do programa, que teve um custo de 
em torno de R$4 milhões, continua sendo bancado 
pelos próprios armadores, que bancam inclusive o 
custo do projeto: cerca de R$15 mil, porque até agora 
o Governo Federal não mandou nenhum centavo nem 
para compensar a paralisação que houve em Itajaí. A 
cidade teve que parar: mudaram o trânsito, coloca-
ram seguranças, aviões de Brasília, helicópteros em 
todo lugar, Polícia Federal. Todos mobilizados porque 
o Presidente lá chegou, dizendo que iria liberar R$4 
milhões para a construção do navio.

Sr. Presidente, nenhum centavo até agora! Mentiu 
sobre esse programa, mente aos nossos pescadores, 
aos nossos armadores, que estão concorrendo com 
preço desleal. Aliás, a concorrência com a Argenti-
na empurra o pescador para baixo, impede que eles 
concorram em igualdade com a Argentina. Repito: o 
pescado da Argentina entra no Brasil e vai para São 
Paulo com imposto zero e com combustível a sessen-
ta e quatro centavos. No Brasil, para nosso pescado 
chegar a São Paulo, há 22% de impostos, e o preço 
do combustível beira 1,7%.
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Não é possível que este Governo que está aí, 
reapresentando seu Presidente como candidato à ree-
leição, continue desta forma: iludindo a população com 
o Bolsa-Família – e apenas com esse projeto. Todos os 
outros projetos faliram. Não existiu o Primeiro Emprego, 
não existiu o Fome Zero, não existe o Banco Popular, 
não existe nada, exceto o Bolsa-Família.

Estou falando o que está na imprensa. A mobi-
lização é do povo, não é nossa, da Oposição. Já vou 
lhe conceder o aparte, Senador Flávio Arns.

Vim de Santa Catarina hoje para dizer ao povo 
brasileiro que nos assiste que faltam poucos dias para 
as eleições. O Governo está asfixiado, torcendo para 
que a eleição chegue logo porque, a cada dia que 
passa, estoura uma nova bomba. Hoje, a imprensa 
está noticiando que qualquer presidente que se ele-
ger terá de agir duramente, cortar os gastos em tudo, 
porque o Governo não teve planejamento e não con-
trolou os gastos. 

Ano que vem vai ser muito duro para o povo bra-
sileiro, em função do mau planejamento do Governo 
Federal. 

Senador Flávio Arns, a mentira é tão grande que 
a população brasileira está sentindo agora. Está pró-
xima a eleição, mas muita gente ainda está vivendo 
pelo canto da sereia, viajando e sentindo que as coisas 
estão boas. Mas, daqui a alguns dias...

(Interrupção do som.)

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sou o 
último orador e, se V. Exª me permitir, eu gostaria de 
conceder o aparte ao Senador Flávio Arns.

Em mais alguns dias o Governo brasileiro não 
terá mais condições de sustentar a crise por que este 
País está passando. Vamos enfrentar uma das piores 
situações no Brasil daqui para frente. Os jornais estão 
dizendo que o emprego diminuiu, que as empresas es-
tão ganhando menos, que o custo de vida está mais 
alto, que está difícil manter as micro e pequenas em-
presas, as geradoras de emprego, e que está difícil o 
povo continuar com essa política que o Governo vem 
plantando em nosso País.

Concedo o aparte ao Senador Flávio Arns.
O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Quero fazer 

uma observação a V. Exª, que, com muito prazer, é meu 
amigo e representa um Estado pelo qual tenho a maior 
estima, que é Santa Catarina. Na verdade, existem 
muitas coisas positivas a favor do povo. Citarei três ou 
quatro, mas poderíamos enunciar dezenas de coisas 
positivas. Na área social, o Bolsa-Família atende a 11 
milhões de famílias; o Prouni oferece universidade gra-
tuita para 200 mil pessoas; o montante para a agricul-
tura familiar passou de R$2 bilhões para R$10 bilhões; 

acabaram com os impostos sobre os alimentos da ces-
ta básica; o salário mínimo subiu como nunca antes; a 
inflação está 4% inferior, pela primeira vez na história 
ou pelo menos nos últimos anos, ao crescimento do 
PIB. Muitas coisas boas ocorreram, seja na área eco-
nômica, seja na área social, seja na ambiental, e com 
senso de responsabilidade extraordinário em termos 
de austeridade fiscal. Infelizmente, o Presidente Lula 
herdou uma dívida que se aproximava de R$1 trilhão, 
com patrimônio público privatizado. Àquela época, a 
venda do patrimônio poderia ter saldado toda a dívida 
pública, mas, por não ter sido o recurso destinado ao 
pagamento da dívida pública, atualmente, pagamos 
R$140 bilhões de juros de serviços da dívida por ano. 
Na verdade, o Presidente Lula recebeu um País de-
sacreditado, com muitos problemas, desorganizado, 
sem planejamento e fez uma revolução extraordinária. 
Penso que, com mais quatro anos de Governo, ele fará 
um trabalho extraordinário de consolidação e, princi-
palmente, de ajuste dos programas. Santa Catarina, 
que é um Estado que amo também – meus pais são 
de lá –, tem sido um Estado extremamente beneficia-
do, independentemente de partido político. Então, é 
uma visão republicana do Brasil. Há muito tempo não 
se via isso, mas estão-se estruturando todos os Mi-
nistérios ao mesmo tempo. Então, é claro que o Brasil 
tem problemas e dificuldades. Nem tudo está correto, 
e muitas coisas podem ser melhoradas. Mas avanços 
extraordinários foram percebidos, e a população nota 
esse fato de maneira clara, tanto que 50% votam no 
Presidente Lula. Obrigado.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sena-
dor Flávio Arns, tenho uma admiração muito grande 
por V. Exª e um apreço maior ainda por aqueles que 
têm coragem de defender dessa forma. E V. Exª, que 
é candidato no Paraná, é homem público respeitado 
em todo o Brasil, mesmo pela Oposição, em razão de 
sua firmeza.

Porém, Senador Flávio Arns, em Santa Catarina, 
na verdade, o Governador Luiz Henrique da Silveira 
está apoiando Geraldo Alckmin, em protesto, porque 
o Governo Federal chegou a vetar recursos constitu-
cionais e segurou recursos até a última hora, preju-
dicando o desenvolvimento de Santa Catarina. Luiz 
Henrique da Silveira está trabalhando contra o atual 
Presidente da República até em forma de protesto 
por não respeitar Santa Catarina e virar as costas ao 
povo catarinense.

Santa Catarina é o sexto Estado em exportação, 
o sétimo em arrecadação e é o vigésimo primeiro na 
redistribuição de recursos. Há um desrespeito, há uma 
perseguição contra Santa Catarina. Depois, quando 
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V. Exª fala aqui do que o Lula encontrou, coloca uma 
culpa apenas como se a coisa fosse de agora.

Collor de Mello foi tão contestado pelo Lula, dele 
se pediu a cassação, o impeachment, aqui o conde-
naram por diversas vezes. Hoje Lula não se envergo-
nha de subir ao palanque com ele. Então, vejam só: 
diz uma coisa aqui, mas, para buscar votos, diz outra 
coisa lá.

Essas dívidas do Brasil vêm de muito tempo. 
Porém, o Lula não se envergonha de subir no palan-
que com os que as produziram. Condena, mas quer o 
apoio. E dizer, Senador Flávio Arns, que algumas coi-
sas tinha que fazer? Afinal de contas, o Brasil dobrou 
a arrecadação, está arrecadando mais, os impostos 
aumentaram! Até apoiamos algumas coisas que V. Exª 
disse. Quanto à questão do Bolsa-Família, ele pegou 
os projetos sociais de Fernando Henrique Cardoso, 
uniu-os e fez um. Esses projetos, esses investimen-
tos nas áreas sociais já existiam há muito tempo. Mas 
o que acontece? O Governo Federal não investiu em 
infra-estrutura como deveria. Investiu menos de 20% 
do Orçamento!

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador, vou dar mais dois minutos a V. Exª.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Dois mi-
nutos para finalizar.

Investiu em tapa-buracos sem concorrência, sem 
fiscalização, sem ser numa obra que tivesse uma du-
rabilidade de cinco, seis ou sete anos. Fizeram tapa-
buracos, e as rodovias já estão todas depredadas. 
Em saneamento, não se investiu nada; em segurança, 
menos ainda!

No Jornal Folha de S.Paulo de hoje, na coluna 
“Mercado Aberto”, de Guilherme Barros, está o seguin-
te: “Lula investiu menos em educação e em saúde que 
Fernando Henrique Cardoso”. Desmintam Guilherme 
Barros! Aliás, já tínhamos apresentado esses dados. 
Investiram menos em educação e em saúde que o úl-
timo Governo de Fernando Henrique Cardoso – não o 
primeiro. Imaginem o último Governo dele!

Sr. Presidente, o País passa por uma situação di-
fícil. Dizer que o agricultor familiar recebeu benefícios 
é tentar tapar o sol com a peneira. O agricultor está 
passando por dificuldades. Os recursos enviados são 
ínfimos, poucos, quase nada em relação à importân-
cia da agricultura familiar no meu Estado e no Brasil 
inteiro. O País arrecada mais, e o atual Governo Fe-
deral faz menos. 

É bom deixar registrado que, até hoje, não houve 
uma manifestação dura do Presidente Lula para reto-
mar o capital brasileiro na Bolívia, que seqüestrou o 
capital nacional. Parece que as coisas ficam como es-
tão. Cadê o Presidente para defender o que é nosso? 

Parece que a parceria Evo Morales e Hugo Chávez, 
um perigo para o futuro, continua sem ser tocada pelo 
atual Presidente.

Durante o discurso do Sr. Leonel Pavan, 
o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a ca-
deira da presidência que é ocupada pelo Sr. 
Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 957, DE 2006

Senhor Presidente,
Tendo sido designado por V. Exª para participar 

do II Foro Parlamentar Iberoamericano sobre “Migra-
ções para o desenvolvimento compartilhado”, no pe-
ríodo de 25 a 26 de setembro de 2006, na cidade de 
Montevidéu, Uruguai, venho solicitar, nos termos do 
inciso II, a, do artigo 40 do Regimento Interno do Se-
nado Federal, seja concedida licença para desempe-
nhar a referida missão.

Comunico, por oportuno, que estarei ausente do 
País no período de 23 a 27 de setembro.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2006. – Se-
nador Roberto Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publi-
cação.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Obrigado a V. Exª.

Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Valmir Amaral, 
Flexa Ribeiro e Antero Paes de Barros enviaram dis-
cursos 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. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, uma política de combate à corrupção que 
não contemple entre os seus mecanismos o de per-
mitir a recuperação do dinheiro desviado dos cofres 
públicos, será inócua.

Semana passada os principais órgãos internacio-
nais da organização das nações unidas – ONU – e da 
união européia emitiram alerta nessa direção.

Um dos principais especialistas europeus em 
criminologia, Michael Levi, encabeçando o coro sobre 
a necessidade de dissuadir os corruptos de continuar 
sugando a máquina de Estado, afirmou textualmente: 
“... se não há uma restituição devida do dinheiro des-
viado, o combate á corrupção não é eficaz ”.
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Ao analisar o caso específico do Brasil, o Pro-
fessor Levi destacou a necessidade de promover um 
treinamento de juízes e procuradores para que saibam 
o que fazer ao se deparar em casos de corrupção.

Nesse contexto, devemos mencionar uma bra-
sileira que é uma autoridade na matéria e pode dar 
grande contribuição na busca de soluções inteligentes 
e factíveis para repatriar o dinheiro desviado.

Estamos nos referindo a Drª Maíra Rocha Ma-
chado, Professora da Escola de Direito da Fundação 
Getúlio Vargas.

A professora Maíra é autora de importante obra 
sobre a pulverização de recursos ilegais, incansável 
pesquisadora sobre os itinerários da lavagem de di-
nheiro. ela é uma referência altamente qualificada so-
bre o tema.

Alguns dados pesquisados pela Professora 
Máira:

Estima-se que entre 2% a 5% do PIB mundial 
– algo em torno de US$800 bilhões – passam pelo pro-
cesso de lavagem todos os anos. calcula-se, também, 
que 60% do dinheiro existente no mundo encontram-se 
fora de sua jurisdição nacional.

Em sua peregrinação por órgãos oficiais, a Drª 
Maíra descobriu, por exemplo, que o Brasil pode levar 
até 5.005 dias, ou mais de 13 anos, para executar e 
responder pedidos de autoridades estrangeiras.

A análise foi feita com base em 400 cartas ro-
gatórias que chegaram ao Supremo Tribunal Federal 
– STF – nos últimos dez anos. como sabemos a roga-
tória é utilizada pela justiça de um país para solicitar 
informações à justiça de outro país.

Em 1934, o Ministério da Justiça transferiu para o 
STF a competência para dar andamento às rogatórias. 
na reforma do judiciário a competência foi repassada 
ao Superior Tribunal de Justiça – STJ.

(“Trocou seis por meia dúzia”, afirma a Profes-
sora Maíra)

A pesquisa realizada pela Drª Maíra, mostra que 
um aviso do Ministério dos Negócios da Justiça do Im-
pério é documento ainda em uso para rejeitar solicita-
ções formais de autoridades estrangeiras sobre quebra 
de sigilo bancário ou bloqueio de bens de investigados 
em operações de lavagem de dinheiro.

Dado: 81% desses pedidos não são atendidos. 
Apenas 19% receberam sinal verde da mais alta corte 
pela existência de acordo bilateral entre o Brasil e o 
país que solicita a medida.

O STF citava expressamente em suas decisões 
o aviso do Brasil Império, datado de 1º de outubro de 
1847, que adverte sobre o caráter executório da roga-
tória. “que ditas cartas sejam concebidas em termos 
civis, sem forma ou expressão de ordem imperativa, 

sendo excetuadas expressamente as citatórias que 
versarem sobre objetos criminais”.

Quando um país solicita apenas a citação ou in-
timação de alguém, o STF tem sido mais acolhedor. o 
rastreamento mostra que, nesses casos, a corte acata 
71% dos pedidos. não é assim quando o pedido é de 
seqüestro de valores ou mandado de busca. aí vale 
muito o aviso imperial. 

A cooperação internacional dá sinais de avanço 
por conta de acordos bilaterais firmados pelo Brasil. 
estão em vigor tratados com Portugal, França, Itália, 
Colômbia, Peru, Estados Unidos, Coréia do Sul e o 
Mercosul.

Sem dúvida, esse tipo de acordo encurta o cami-
nho e evita que um pedido caia na tramitação morosa 
do judiciário. ele permite e regulamenta a assistência 
jurídica, define o âmbito de aplicação, os tipos de in-
vestigação e estipula a autoridade central para rece-
bimento e envio de dados.

Nesse contexto, destaca-se a necessidade de 
ampliação dos acordos para intensificar o combate à 
lavagem de capitais. é mister destacar que os acordos 
bilaterais são uma necessidade, um imperativo porque 
estabelecem as regras de diálogos entre os países.

Por fim vale ressaltar que o STF foi sensível aos 
acordos bilaterais, “reconhecendo um novo direito in-
ternacional”.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. VALMIR AMARAL (PTB – DF. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. 
Senadores, a questão do déficit previdenciário, nos dias 
atuais, é um dos graves problemas que atravanca o 
nosso País, afetando a sua perspectiva de crescimento 
futuro e abalando a credibilidade da Nação junto aos 
investidores internacionais. Quanto a isso, não restam 
quaisquer dúvidas.

Recentemente, houve o que alguns chamaram 
de reforma da Previdência, mas que, em verdade, não 
passou de um arremedo que sequer tangenciou as mais 
graves deficiências de nosso sistema previdenciário.

Diante desses fatos, a Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas – FIPE, conceituada organização 
cujos trabalhos sempre primaram pela objetividade e 
clareza, publicou o estudo intitulado Simplificando o 
Brasil, no qual propõe uma ampla e verdadeira reforma, 
não só da Previdência, mas de todo o sistema público 
de arrecadação e gestão dos recursos orçamentários, 
por meio de desoneração das folhas de pagamento, 
correção das distorções de renda e racionalização dos 
gastos públicos.

O documento da FIPE é de leitura obrigatória 
para aqueles que buscam alternativas práticas e sé-
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rias para viabilizar, ao longo dos anos, um crescimento 
sustentado para o Brasil. Seus argumentos são sóli-
dos, e suas propostas devem nos levar a uma detida 
e consciente reflexão sobre como reestruturar nossos 
gargalos previdenciário, tributário e trabalhista. 

Segundo as propostas do estudo, os benefícios 
da Previdência passariam a ser financiados com re-
cursos gerais do Tesouro Nacional. Como medida 
compensatória pela diminuição da arrecadação, seria 
instituída uma alíquota geral de Imposto de Renda 
de 17%, limpa e aglutinadora das demais incidências 
sobre o salário. 

Os impactos positivos seriam imediatos: correção 
no rombo dos gastos públicos, aumento exponencial 
do número de empregos regulares e o conseqüente 
decréscimo da informalidade em nossa economia, me-
lhorando a renda da população como um todo e movi-
mentando a cadeia produtiva, sem gerar inflação.

No geral, infere-se que a reforma proposta pela 
FIPE se sustentaria em três pilares básicos. 

O primeiro seria a instituição de uma renda vi-
talícia paga pelo Estado aos cidadãos maiores de 65 
anos e calculada pelo valor da renda capital averigua-
da no ano anterior, alcunhada de “renda do idoso”. 
Tal benefício seria universal e não contributivo, tendo 
apenas a questão da idade como requisito legal. A 
seguridade social, nessa medida, estaria garantida e 
consolidada.

O segundo pilar seria a ampliação do atual Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, que não so-
mente cumpriria suas funções de seguro-desemprego, 
mas também atuaria como Fundo de aposentadoria, 
capitalizado para isso. Dessa forma, mantidos sob a 
guarda do Estado, os recursos do FGTS só poderiam 
ser sacados em caso de desemprego ou aposentado-
ria, eliminando outras possibilidades de fazê-lo, como 
a compra de imóvel.

Por fim, como terceiro pilar, justamente aquele 
que consolidaria o sistema, ao mesmo tempo moldan-
do-lhe e complementando-o, teríamos a aposentadoria 
privada. Assim como em qualquer das nações mais 
desenvolvidas do mundo, a população seria incenti-
vada a fazer a sua própria poupança, garantidora de 
um futuro estável e tranqüilo.

A junção desses três princípios básicos assegura-
ria uma Previdência inclusiva, financeiramente susten-
tada e socialmente justa. Poderíamos mesmo afirmar 
que essa nova Previdência alcançaria uma dimensão 
macro-reguladora das despesas públicas, servindo 
como mola propulsora do processo de dinamização 
de nossa economia, ao possibilitar um maior empre-
endedorismo nas relações capital-trabalho.

É claro que alguns pontos ou pilares dessas 
propostas podem soar simplistas, ou extremamente 
difíceis de ser implementados. Mas elas conseguem o 
mais importante: inflar o debate sobre a gravidade e a 
sustentabilidade da estrutura previdenciária nacional e 
nos incitar a discutir e a pensar sobre o assunto.

Também devemos enaltecer o total e irrestrito 
respeito ao instituto do direito adquirido, firmado em 
nossa Carta Magna como garantia fundamental. Qual-
quer mudança que façamos sem a observância de tal 
preceito causaria uma incômoda insegurança jurídica 
e traria graves danos ao já consolidado espírito demo-
crático nacional.

O que não podemos continuar a fazer, Sr. Pre-
sidente, Sras e Srs. Senadores, é jogar o lixo para de-
baixo do tapete, e fingir que a pseudo-reforma que 
aqui aprovamos no ano de 2003 conseguiu gerenciar 
a contento o problema.

Pode-se discordar de determinadas propostas 
contidas no documento da FIPE. O que não resta dú-
vida é a sua pertinência em propor soluções para os 
ainda graves problemas estruturais de nosso País.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar a matéria intitulada “Gasto com Bolsa-Família”, 
publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo de 28 de 
agosto do corrente.

A matéria destaca que o desembolso com o pro-
grama Bolsa-Família deu um salto de 60% em apenas 
um mês, saindo de R$597,7 milhões em junho para 
R$952,4 milhões em julho, período que coincidiu com 
a melhora da avaliação do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, candidato à reeleição. O casamento do ano 
eleitoral com a expansão do assistencialismo pode 
explicar o bom desempenho do presidente Lula nas 
pesquisas de intenção eleitoral, assim como a boa 
avaliação do seu governo.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada como parte integrante deste 
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais 
do Senado Federal. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. 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 “Governo favorece 
filho de Dirceu”, publicada no Jornal do Brasil de 24 
de julho do corrente.

A referida matéria destaca que a prefeitura de 
Cruzeiro do Oeste, no Paraná, foi beneficiada, em 
2005, com o maior volume de recursos empenhados 
pelo governo federal, entre 30 municípios da região. 
Coincidência ou não, o prefeito de Cruzeiro do Oeste, 

Zeca Dirceu, é filho do ex-ministro da Casa Civil, José 
Dirceu, cujo mandato de deputado federal foi cassado 
pelo seu envolvimento no escândalo do mensalão.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

SETEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL132     



Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 27887 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Sras e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 49, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos 

do Requerimento nº 896, de 2006 – art. 336, II)

Continuação da discussão, em turno úni-
co, do Projeto de Resolução nº 49, de 2006 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Eco-
nômicos como conclusão do Parecer nº 1.005, 
de 2006, Relator: Senador Romeu Tuma), que 
autoriza a Petrobras Transporte S.A. (Trans-
petro) a elevar, temporariamente, o seu limi-
te de endividamento, em até cinco bilhões e 
seiscentos milhões de reais, para contratar 
operação de crédito com recursos do Fundo 
da Marinha Mercante (FMM), através de seus 
agentes financeiros.

2

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 363, DE 2006 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 353, 
parágrafo único, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 363, de 2006 (apresen-
tado pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer nº 1.003, de 
2006, Relatora: Senadora Ideli Salvatti), que 
aprova a Programação Monetária para o ter-
ceiro trimestre de 2006.

3

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2005 
(Dependendo de votação do 

Requerimento nº 897, de 2006, de urgência)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 8, de 2005 (nº 6.999/2002, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a cria-
ção de funções comissionadas no Quadro de 

Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.024, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador José Jorge. 

4

SUBSTITUTIVO À 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 64, DE 1999 
(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, do Substitu-
tivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 
64, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eduardo Suplicy, que acrescenta 
parágrafo ao art. 57 e dá nova redação ao 
inciso XI do art. 84 da Constituição Federal 
(comparecimento do Presidente da República 
ao Congresso Nacional na abertura da sessão 
legislativa).

Parecer sob nº 1.941, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aloizio Mercadante, ofere-
cendo a redação para o segundo turno.

5

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 30, DE 2002 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 30, de 2002, ten-
do como primeiro signatário o Senador Paulo 
Souto, que acrescenta os §§ 12 e 13 ao art. 
14 da Constituição Federal (dispõe sobre a 
elegibilidade dos substitutos das Chefias do 
Poder Executivo nos seis meses anteriores 
às eleições).

Parecer favorável, sob nº 429, de 2003, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 66, DE 2005 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 66, de 2005, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
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José Jorge (apresentada como conclusão 
do Parecer nº 2.054, de 2005, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania), que 
acrescenta o inciso XVI e o § 2º ao art. 52 
da Constituição, para atribuir ao Senado Fe-
deral competência para indicar membros do 
Conselho Diretor ou da Diretoria das Agên-
cias Reguladoras.

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 29, DE 2003 

(Votação nominal, caso não haja emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 29, de 2003, tendo como pri-
meira signatária a Senadora Lúcia Vânia, que 
dá nova redação ao art. 193 da Constituição 
Federal (trata da ordem social).

Parecer favorável, sob nº 156, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereis-
sati.

8

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 57, DE 2005 

(Votação nominal, caso não haja emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 57, de 2005, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Marco Maciel, que 
dá nova redação ao § 4º do art. 66 da Consti-
tuição, para permitir que os vetos sejam apre-
ciados separadamente no Senado Federal e 
na Câmara dos Deputados.

Parecer favorável, sob nº 779, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Ramez Tebet.

9

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141, DE 1999

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado 
nº 141, de 1999, que acrescenta o inciso 
XI ao art. 649 da Lei 5.869, de 11 de ja-
neiro de 1973 – Código de Processo Civil 

(CPC), dispondo sobre a impenhorabilidade 
das máquinas, equipamentos e implemen-
tos agrícolas.

Parecer sob nº 930, de 2006, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Alberto 
Souza, oferecendo a redação do vencido.

10

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 31, de 2004 (nº 5.211/2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 4.504, 
de 30 de novembro de 1964, dispondo sobre 
parcelamentos de imóveis rurais, destinados 
à agricultura familiar, promovidos pelo Poder 
Público.

Parecer sob nº 995, de 2005, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Osmar Dias, favorável, com a Emenda 
nº 1-CRA, de redação, que apresenta. 

11

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2005

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 65, de 2005 (nº 
841/99, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a denominação de medicamentos a 
ser utilizada em prescrições de médicos e 
odontólogos.

Parecer sob nº 158, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mão Santa, favorável, com a Emenda nº 1-
CAS (Substitutivo), que oferece.

12

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 131, DE 1997

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 131, de 1997 (nº 573/97, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Parceria e de Cooperação em 
Matéria de Segurança Pública, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Francesa, em Bra-
sília, em 12 de março de 1997.

Pareceres sob nºs 143, de 1998; 1.603 
e 1.604, de 2005, das Comissões
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– de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, 1º pronunciamento, Relator: Senador 
Romeu Tuma, favorável, com voto contrário, 
em separado, da Senadora Benedita da Silva; 
2º pronunciamento, Relator ad hoc: Senador 
Jefferson Peres, favorável; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, por solicitação da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional), Relator: Senador Jefferson Péres, 
favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 43 
minutos.)

(OS Nº 15033/06)
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ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTE 
AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:

Ata da 147ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 5 de setembro de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Tião Viana, Alvaro Dias e Romeu Tuma
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A lista de presença acusa o comparecimento de 66 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão.

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

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim pela ordem.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu era o pri-
meiro orador inscrito, mas cedi meu lugar, a pedido, 
ao Senador Rodolpho Tourinho. Por isso, quero me 
inscrever para fazer uma comunicação inadiável.

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

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Marco Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Alva-
ro Dias, eu gostaria que V. Exª me considerasse inscrito 
para uma comunicação inadiável e urgente.

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

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Qual dos dois Senadores está na frente? É o Sena-
dor César Borges?

Concedo a palavra ao Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu fui 
o segundo a chegar aqui, após o Senador Paulo Paim. 

Sem querer causar qualquer problema ao meu preza-
do amigo Senador Jonas Pinheiro, pediria a V. Exª que 
me inscrevesse também para fazer uma comunicação 
inadiável antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– V. Exª fica inscrito.

Se houver possibilidade, concederemos a palavra 
a V. Exª como Líder da Minoria, para que o Senador 
Jonas possa fazer uso da palavra também. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se V. Exª me 
permitir, vou ceder meu lugar a um dos Senadores que 
gostariam de falar, uma vez que vou participar de uma 
audiência pública sobre o ensino técnico.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O Senador César Borges fica inscrito e o Senador 
Jonas Pinheiro também.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu cedo o meu lugar, apenas gostaria de 
pedir a V. Exª que considerasse como lido o pronun-
ciamento em que falo da situação desesperadora dos 
aposentados da Varig em decorrência do problema de 
seu fundo de pensão, o Aerus.

São cerca de sete milhões de aposentados que 
não terão direito mais a receber seus benefícios. Sou 
totalmente favorável à decisão tomada pela Justiça 
Federal no sentido de que a União pague esses bene-
fícios, já que não fiscalizou o Aerus como devia. 

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR PAULO PAIM.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– V. Exª será atendido na forma regimental.

Fica inscrito em primeiro lugar o Senador César 
Borges. Em segundo lugar, falará o Senador Marco 
Maciel e, em terceiro lugar, o Senador Jonas Pinhei-
ro. Esses oradores falarão intercaladamente com os 
oradores inscritos regularmente.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias. PSDB – PR) 
– Concedo a palavra pela ordem à Senadora Ideli 
Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Apenas para entender, 
V. Exª vai intercalar as comunicações inadiáveis?

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias. PSDB – PR) 
– O Regimento Interno permite...

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Eu sei 
que permite. Só gostaria de confirmar, porque, se isso 
for feito, vou falar bem mais tarde e, como tenho outro 
compromisso, vou me programar de outra forma.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Obrigado.

Concedo a palavra ao Senador Rodolpho Touri-
nho por cessão do Senador Paulo Paim.

S. Exª dispõe de dez minutos para o seu pro-
nunciamento.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero inicialmente 
agradecer ao Senador Paulo Paim pela gentileza de 
me ceder o seu horário. 

Senador Paulo Paim, saliento a satisfação de tê-lo 
aqui no plenário particularmente neste momento, uma 
vez que estou assinando o meu parecer ao PL nº 58, 
de autoria de V. Exª, do qual sou relator. Acabamos, 
juntos, fazendo um relatório, apresentando um subs-
titutivo ao seu projeto original.

É muito importante esse projeto de lei, porque 
ele visa manter o poder aquisitivo, o poder de compra 
dos aposentados ao longo de sua vida. Além disso 
– e é preciso dar ênfase a isso –, precisamos prote-
ger também o poder aquisitivo das pensionistas, das 
viúvas. É um projeto muito importante e já conta com 
quase um milhão de assinaturas de apoio. Retiramos 
algumas dúvidas que existiam em relação a sua cons-
titucionalidade, de forma que, neste momento, assino 
e entrego este projeto que reputo muito importante na 
vida dos aposentados, na vida dos pensionistas. 

Concedo, com muito prazer, um aparte a V. Exª, 
Senador Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Rodolpho Tourinho, serei rápido, pois, além de não 

querer ocupar o tempo de V. Exª, irei participar de uma 
audiência pública em que se vai discutir o ensino téc-
nico e profissionalizante, causa da qual V. Exª também 
é defensor. Antes de ler o relatório na tribuna, V. Exª 
permitiu que eu desse uma olhada, e pude atestar a 
criatividade de V. Exª. Mediante esse relatório, V. Exª 
não apenas vai garantir que efetivamente o aposen-
tado e o pensionista recebam o mesmo reajuste dado 
ao salário mínimo, mas ainda faz uma retrospectiva 
histórica para assegurar a recomposição das perdas. 
O relatório de V. Exª foi muito criativo, trata-se de um 
trabalho brilhante. Quero dizer também que a mesma 
lógica que V. Exª adotou no seu relatório eu vou usar 
na comissão mista que está discutindo uma política 
permanente de recuperação do salário mínimo e dos 
benefícios de aposentados e pensionistas. Ou seja, a 
iniciativa de V. Exª servirá também como base para a 
comissão mista de onze Deputados e onze Senadores 
que visa dar a este País, definitivamente, uma políti-
ca para os aposentados e pensionistas. Eu diria que 
o PL nº 58 é o grande sonho dos vinte e dois milhões 
de aposentados e pensionistas, que têm o direito de 
terem seus vencimentos efetivamente protegidos da 
desvalorização todos os anos. Faço este aparte mais 
para cumprimentar V. Exª e salientar o brilhantismo da 
lógica utilizada na construção do parecer. V. Exª con-
seguiu amarrar de tal forma as coisas que não será 
possível alegar qualquer vício de inconstitucionalidade. 
A Comissão Mista do Salário Mínimo – e peço licença 
a V. Exª para fazer isso – vai usar a mesma lógica para 
alcançar o que pretende em relação ao salário mínimo 
e aos vencimentos dos aposentados e pensionistas de 
forma definitiva. Parabéns, mais uma vez, a V. Exª.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – 
Muito obrigado, Senador Paulo Paim. Essa luta pela 
manutenção do poder aquisitivo dos aposentados é 
muito importante. O Mosap, instituto tão importante, 
que agrega mais de setecentas entidades de pensio-
nistas e de aposentados do Judiciário, do Legislativo e 
do Executivo, faz essa homenagem também a V. Exª.

É importante, além da paridade entre ativos, pen-
sionistas e aposentados que foi conseguida no ano 
passado, também a manutenção do poder de compra. 
De forma que estamos juntos, Senador Paulo Paim, 
nessa luta, e tenho certeza de que V. Exª, como autor, 
e eu, como relator, conjuntamente trabalhando esse 
projeto, vamos vencer. Não tenho dúvidas disso. Agra-
deço muito o aparte de V. Exª.

Mas vim hoje aqui tratar também de um outro 
assunto muito importante.

Duas notícias muito ruins foram dadas na sema-
na passada em relação à economia brasileira. A pri-
meira delas diz respeito à carga tributária, que bateu 
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novo recorde: 39,41% do Produto Interno Bruto, que 
é uma carga extremamente alta. Se já tínhamos uma 
das piores posições no mundo em relação à carga 
tributária, especialmente quando levamos em conta o 
serviço público prestado em contrapartida à população, 
entendo que essa posição piorou muito.

A outra notícia, que é muito ruim também, diz res-
peito ao PIB. O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 
apenas 0,5% neste segundo trimestre em relação aos 
três primeiros meses deste ano. Com isso, geram-se 
menos empregos, e o País fica com uma capacidade 
diminuída de se desenvolver. 

Trago essas duas preocupações hoje aqui, mas 
saliento que soluções existem para tão graves pro-
blemas.

Sobre a carga tributária, ainda há algo pior em-
butido: é que metade dela – ou mais se incluímos a 
CPMF, Senador César Borges – vai pesar basicamente 
em cima da classe média e dos menos favorecidos, 
das camadas mais pobres da população. 

E isso se dá por uma razão muito simples: porque 
mais da metade dessa carga tributária, desses impos-
tos que são cobrados, refere-se a impostos sobre bens 
e serviços. Ou seja, ela incide, de forma geral, sobre 
tudo o que a classe média e as classes mais pobres 
consomem, o que, evidentemente, pesa muito mais 
para os menos favorecidos – um imposto de 17% in-
cidindo sobre o feijão, por exemplo, tem um impacto 
muito maior no bolso do pobre. Então, o peso relativo 
é muito grande, e é nesse sentido que ela é mais per-
versa ainda para os pobres. Esse maior impacto, com 
certeza, é muito ruim para a vida dessas pessoas. 

Mas esse resultado pífio de um crescimento de 
0,5% – esses são os dois problemas de que estou 
tratando: o aumento da carga tributária e o não-cres-
cimento do País – também projeta, com certeza abso-
luta, um crescimento anual de cerca de 3%. Acabou o 
sonho dos 4,5% anunciados, dos 4%, dos 3,5%. En-
tendo ser praticamente impossível atingir-se 3,5% de 
crescimento este ano.

Certamente, a solução para essa estagnação 
a que assistimos não está no programa do Governo 
anunciado na semana passada.

Segundo editorial da Folha de S.Paulo, jornal 
tão importante do País, trinta páginas desse progra-
ma de Governo poderiam ser resumidas a apenas 
uma e em branco. Isso está no editorial do dia 31 de 
agosto. Isso nos preocupa e seguramente preocupa 
toda a população.

Como não existe essa solução em âmbito nacio-
nal, trago neste momento a situação do meu Estado, 
a Bahia. Esse é um exemplo que deve ser analisa-
do pelo Governo Federal, até com humildade, e não 

deve ser tratado como vem sendo lamentavelmente 
em programas eleitorais, como se esse crescimento 
não existisse ou o crescimento da Bahia fosse devido 
a outras causas.

Nos últimos três anos, o PIB baiano, a economia 
baiana cresceu duas vezes mais do que a do Brasil, 
portanto, mais que o dobro nesses últimos três anos. 
Levados em conta os últimos doze meses, ou seja, 
analisando-se ainda este ano de 2006, a tendência é 
a mesma. Isso significa que, ao longo de quatro anos, 
a Bahia, terá crescido mais de duas vezes que o Bra-
sil. Está, inclusive, anunciado hoje, no jornal Tribuna 
da Bahia: “A Economia baiana supera a economia 
nacional”.

A essa análise, eu queria agregar as razões que 
estariam por trás desse crescimento da Bahia. E vou 
dizer claramente que o crescimento que colocou a Bahia 
como a maior produtora de produtos petroquímicos 
– produz mais da metade dos produtos petroquímicos 
deste País –, vai produzir mais da metade dos pneus 
que serão fabricados no Brasil, mais da metade do pa-
pel e celulose a ser fabricado no Brasil, que já produz 
10% da produção nacional de veículos, que possui 
um pólo calçadista importante, que gera mais de 30 
mil empregos diretos. Tudo isso foi conseguido como 
resultado de uma prioridade dada sempre à questão 
tributária, à questão de impostos. 

E afirmo aqui que grande parte ou a quase tota-
lidade desse crescimento do País vem de uma coisa 
que é muito importante, que se chama redução de im-
postos. E vou citar aqui todos os que foram reduzidos 
para que possamos entender claramente como isso 
aconteceu. No setor atacadista, o ICMS foi reduzido 
de 17% para 10%; isso já há mais de quatro anos. Nos 
produtos da cesta básica, o ICMS também foi redu-
zido, buscando tornar esses alimentos mais baratos 
e também facilitar e incrementar a sua produção. É 
assim na alíquota zero para carne, frango, peixe fres-
co, arroz, macarrão, farinha de mandioca, farinha de 
milho, fubá de milho, feijão, ovos, leite tipo C e sal de 
cozinha – produtos que afetam basicamente o bolso 
das famílias mais carentes. 

Tem-se uma redução, também de 17% para 3,4%, 
no óleo de dendê – muito importante na nossa eco-
nomia –, no leite de coco e no coco ralado. Tem-se 
uma redução do ICMS de 17% para 7% no vinagre, 
na margarina, no charque, na manteiga, no café, no 
queijo, no requeijão, no leite longa vida, no leite em pó 
e no açúcar. Há uma redução do imposto de 17% para 
12% no óleo refinado de soja, e a Bahia é um grande 
produtor hoje de óleo de soja e também de algodão. 
Em medicamentos genéricos, visando a, sobretudo, 
atender a famílias mais carentes que não podem pa-
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gar por isso, houve uma redução de 17% para 3,9% a 
partir do início deste ano.

No transporte interno de cargas também foi dada 
isenção. Até em restaurantes, isso foi resolvido, visto 
que é uma fatia importante na nossa economia, em 
função do turismo, que é tão desenvolvido e tem um 
papel fundamental na Bahia.

Além disso, existe uma simplificação no regime 
da cobrança do ICMS para micro e pequenas empre-
sas. Há muito tempo, a Bahia tem os mesmos limites 
de São Paulo, por exemplo, para o enquadramento na 
questão do ICMS. Evidentemente que isso até não se-
ria o esperado, tendo em vista a diferença entre essas 
duas economias, o que mostra mais uma vez a impor-
tância de se dar uma atenção muito especial para essa 
questão do imposto.

As empresas de pequeno porte, as microempre-
sas, têm um papel muito importante no nosso Estado e 
por isso foram contempladas muito com essa questão 
da redução de impostos.

Entendo claramente que essa redução de im-
postos feita pelo Governador Paulo Souto ao longo 
desse tempo – uma política que já vinha antes com 
o Governador César Borges e o Governador Antonio 
Carlos de sempre reduzir carga tributária – tem um 
papel fundamental no desenvolvimento do Estado e 
tem mostrado que é ela que tem conseguido fazer com 
que a Bahia cresça duas vezes mais que o Brasil. Já 
vamos para o quarto ano seguido. E tenho certeza de 
que continuaremos dessa forma, buscando cada vez 
mais melhorar a condição de vida do nosso povo.

Concedo, com muito prazer, um aparte ao Sena-
dor César Borges.

O Sr. César Borges (PFL – BA) – Senador Ro-
dolpho Tourinho, li essa mesma matéria e pretendia até 
fazer um pronunciamento sobre ela – talvez fale ainda, 
porque é uma matéria bastante interessante e, como V. 
Exª disse, é um exemplo para o País, que não cresce, 
lamentavelmente. Gostaria de destacar o papel que V. 
Exª teve nesse sucesso baiano: V. Exª foi Secretário da 
Fazenda de 1991 a 1994 e de 1994 a 1998, em dois 
períodos consecutivos de Governo do Senador Antonio 
Carlos Magalhães, do Governador Paulo Souto no seu 
primeiro mandato. V. Exª foi o artífice, desempenhou 
esse papel de arrumar as finanças públicas e dar um 
direcionamento para que o Estado da Bahia pudesse 
ter confiança para atrair novos investimentos. V. Exª 
teve um papel fundamental nessa nova fase que vive 
a Bahia. Foi quem arrumou as contas do Estado; quem 
fez o planejamento para que fosse possível uma política 
de atração de novos investimentos para a Bahia. Nós 
queremos que a nossa população cresça, mas cresça 
melhorando o seu padrão de vida. Só poderemos obter 

isso com o crescimento econômico. V. Exª fez um papel 
pelo qual o parabenizo. A Bahia é reconhecida a V. Exª 
pelo seu trabalho como Secretário da Fazenda. V. Exª 
não apenas fez esse trabalho em prol do povo baiano, 
mas até deixou sucessores que executam esse papel 
na Secretaria da Fazenda. A Bahia sente-se orgulho-
sa. Nós estamos crescendo mais do que duas vezes. 
Nós poderíamos crescer mais, se o País não estivesse 
nessa política de alta carga tributária, juros elevadíssi-
mos, dólar depreciado, que, lamentavelmente, o País 
está tendo e que prejudicam o crescimento da Bahia. 
Meu aparte é para parabenizá-lo, porque V. Exª foi um 
dos principais artífices dessa política.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Mui-
to obrigado, Senador César Borges.

Só para concluir, Sr. Presidente, eu quero dizer 
que esse crescimento da economia do Estado, que vem 
ao longo de três anos – caminhamos para o quarto ano 
–, abrange também um outro aspecto muito importante: 
não são apenas os indicadores econômicos que estão 
crescendo, mas também os indicadores sociais. 

Eu indicaria alguns para que pudéssemos apenas 
raciocinar: expectativa de vida – a Bahia, hoje, tem a 
mesma expectativa de vida da média do País, o que 
é um grande avanço. Queda da mortalidade infantil; 
melhor distribuição de renda no Nordeste. Isso é um 
caminho longo. Sabemos que tudo o que passa pelo 
desenvolvimento, na dependência do crescimento da 
economia, nos indica um caminho longo pela frente. 

Por isso considero importante deixar clara essa 
mensagem para todo o Brasil, sobretudo para a Bahia. 
Esse crescimento foi conseguido, com certeza, gra-
ças a uma política de redução de impostos. Esse é o 
ponto mais importante, e é o exemplo que deve ser 
divulgado no País, sobretudo no momento em que se 
observa que o crescimento da carga tributária está 
chegando aos 40%.

Concedo um aparte ao Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Nobre Senador 

Rodolpho Tourinho, não tive o privilégio de ouvir todo 
o pronunciamento de V. Exª, mas quero corroborar o 
que disse em relação à política correta do Governo da 
Bahia em relação à atração dos investimentos. V. Exª 
falou dos incentivos necessários aos Estados ainda em 
desenvolvimento para atraírem novos projetos, como 
aconteceu ao longo dos Governos da Bahia. Várias 
vezes fiz referências ao exemplo da fábrica da Ford, 
instalada no Governo do Senador César Borges. Seria 
importante que o Governo Federal, que se coloca con-
tra a guerra fiscal – todos queríamos que não existisse, 
mas é necessária –, realizasse alguma ação a fim de 
que esses Estados ainda em desenvolvimento pudes-
sem acelerar o processo de desenvolvimento para que 
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votássemos a reforma tributária, que está na Câmara. 
O próprio Governo Federal, esta manhã, no Bom Dia 
Brasil, por intermédio do seu Ministro da Fazenda, fa-
lou da necessidade de dar incentivos fiscais à indústria 
de condutores e às indústrias de conversores para o 
novo tipo de tecnologia da televisão digital.

Então, como é que o Governo respeita uma regra 
para os Estados, mas, quando se trata da esfera fede-
ral, ele é favorável ao incentivo das indústrias, para que 
possam competir com as indústrias externas? Isso é 
correto, só que é correto para um lado, mas deve ser 
correto também para todo o Brasil.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – 
Entendo que precisamos aprovar a reforma tributária, 
dentro da qual encontram-se os incentivos fiscais, a 
guerra fiscal. Todo mundo é contra a guerra fiscal, 
mas o incentivo fiscal deve ser mantido, inclusive em 
nível federal.

Quero deixar minha mensagem – V. Exª não 
pôde assistir ao meu pronunciamento desde o come-
ço: o crescimento da Bahia foi conseguido por meio 
da redução de impostos. E aqui citei todos os casos 
em que, ao longo desses anos, houve redução de im-
postos. Com isso, criaram-se condições para que o 
Estado se desenvolvesse, como tem se desenvolvido, 
duas vezes mais do que o Brasil. E estamos entrando 
pelo quarto ano consecutivo nesse caminho, Senador 
Flexa Ribeiro.

Agradeço-lhe pela tolerância, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Obrigado, Senador Rodolpho Tourinho.
Concedo a palavra, para uma breve comunica-

ção, ao Senador César Borges.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti e, de-
pois, ao Senador Flexa Ribeiro.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança 
do Partido.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– V. Exª está inscrito e, regimentalmente, estamos in-
tercalando com os oradores. Falará o Senador César 
Borges – a menos que ele permute – e, depois da Se-
nadora Ideli Salvatti, concederei a palavra a V. Exª.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de dar ciência a todos os membros do Sena-
do da República e também aos telespectadores da TV 
Senado a respeito das condições de saúde da Sena-
dora Ana Júlia. Ontem, tive oportunidade de comuni-

car que ela sofreu um acidente no domingo. Fez uma 
cirurgia no fim da tarde de ontem e passa muito bem. 
Está-se recompondo.

Espero que a sua recuperação seja plena e no 
menor espaço de tempo possível, apesar de que ela não 
poderá colocar o pé no chão nos próximos 40 dias. 

Conversamos por telefone pela manhã, e ela 
mostrou toda sua disposição em, tão logo os médicos 
autorizem, retomar imediatamente a sua campanha, 
mesmo que seja de muletas ou de cadeira de rodas 
– é o que se espera da nossa querida guerreira Ana 
Júlia. 

Deixo ciente todos os que nos têm perguntado 
sobre o estado da Senadora Ana Júlia que ela passa 
muito bem. Ainda continua hospitalizada, mas deve-
rá sair provavelmente nos próximos dois ou três dias. 
Tão logo os médicos autorizem, S. Exª vai retomar a 
campanha ao Governo do Estado.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Muito obrigado, Senadora Ideli Salvatti.

Em nome de toda a Casa, manifestamos solida-
riedade à Senadora Ana Júlia, desejando-lhe pronto 
restabelecimento.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de me inscrever para uma comunicação inadiável. Não 
sei se a lista já está completa.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– V. Exª fica inscrito na primeira suplência.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agra-
deço-lhe.

Com relação ao acidente da Senadora Ana Júlia, 
ocorrido no domingo, falei com S. Exª por telefone hoje. 
Como disse a Senadora Ideli, ela está se recuperando. 
Fez uma cirurgia e passa bem. Com certeza, S. Exª 
retomará a campanha política em breve.

Todos lhe desejamos pronto restabelecimento, 
como V. Exª já disse.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Muito obrigado, Senador Flexa Ribeiro.

Ontem mesmo, o Senado Federal já manifestou 
votos de pronto restabelecimento à Senadora Ana 
Júlia.

Concedo a palavra ao Senador César Borges.
S. Exª dispõe de cinco minutos para fazer sua 

breve comunicação.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria destacar o 
nível lamentavelmente baixo da campanha desenvolvida 
pelo Partido dos Trabalhadores em todo o Brasil, mas 
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especialmente na Bahia. A propaganda eleitoral é feita 
para que os candidatos apresentem suas propostas 
– temos verificado que aqueles candidatos que têm o 
que apresentar estão fazendo dessa forma.

Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores, na 
Bahia, assim como o Presidente Lula, em nível de 
Brasil, apresenta o que nunca fez – seria muito bom 
que tivessem feito, mas, lamentavelmente, não fizeram 
– em todos os aspectos. Se observarmos a Bahia de 
forma específica, veremos que o candidato do Partido 
dos Trabalhadores, o Sr. Jaques Wagner, que foi Minis-
tro do Trabalho, não gerou emprego nenhum. Criou o 
programa Primeiro Emprego, que precisou ser refor-
mulado. Na primeira versão, criou um emprego para 
um garçom e, segundo alguns, conseguiu emprego 
também para uma filha dele. Vem a segunda versão: 
cria pouquíssimos empregos – acho que foram dois 
mil empregos –, quando a previsão era a criação de 
250 mil empregos por ano.

Pois bem, não tendo o que dizer ao povo da 
Bahia, porque ele não conhece em profundidade nosso 
Estado – ele não conhece a Bahia, todos os rincões 
baianos, na profundidade com que um filho daquela 
terra conhece –, o Sr. Jaques Wagner vive a atacar o 
Governador. Por isso, ele perde e tem perdido largo 
tempo da sua propaganda eleitoral, porque a Justiça 
Eleitoral o está condenando a direito de resposta per-
manentemente para o candidato Paulo Souto, que é 
do nosso Partido.

Vejam bem que ele, assim como o Presidente 
Lula, tenta passar para a opinião pública que criou pro-
gramas. Faço questão de citar aqui o programa que o 
Governo Federal chama de Luz para Todos. Ora, esse 
programa foi criado pelo Senador Rodolpho Tourinho, 
quando S. Exª era Ministro das Minas e Energia no 
Governo Fernando Henrique Cardoso. Naquela épo-
ca, foi criado um programa chamado Luz no Campo, 
que o Senador Rodolpho Tourinho chamaria de Luz no 
Campo para Todos, porque a idéia do programa era 
levar energia elétrica a toda residência rural que ainda 
não a tivesse. E avançou muito. Na Bahia, fizemos mais 
de 160 mil ligações, servimos a aproximadamente 800 
mil cidadãos baianos que residem no campo, na área 
rural – considerando cinco pessoas por cada residên-
cia, chegaríamos a 800 mil baianos.

Agora, o PT diz que criou o programa Luz para 
Todos. Ele não criou nada. Ele usurpou um programa 
criado no Governo passado pelo Senador Rodolpho 
Tourinho, que, na Bahia, teve o melhor desempenho. 
Tenho a satisfação de dizer que eu era Governador e 
de agradecer ao Senador Rodolpho Tourinho, porque 
tivemos a possibilidade de levar energia para 160 mil 
residências, eletrificando o campo na Bahia.

O Sr. Jaques Wagner, não tendo proposta para 
a Bahia, agarra-se, com unhas e dentes, à figura do 
Presidente Lula, tanto que já foi condenado. Perdeu 
tempo de propaganda eleitoral, porque, na Bahia, o 
Wagner se agarra ao Lula tentando, dessa forma, sair 
de sua inexpressiva posição quanto à opinião pública, 
na qual vai continuar, porque a população sabe muito 
bem que o PT nada realizou e não tem capacidade de 
realização. Nada fez para o Brasil e para a Bahia.

Sr. Presidente, o Fundeb, anunciado como tendo 
sido criado pelo Governo do PT, não foi sequer aprova-
do pelo Congresso Nacional. Já foi votado nesta Casa, 
mas está na Câmara, onde o Governo tem maioria, e 
não foi aprovado.

Com relação ao metrô de Salvador, o Governo 
Federal diminuiu US$32 milhões dos recursos que o 
Banco Mundial colocou à disposição da Bahia e trans-
formou-o em uma obra que a população apelidou de 
“metrô de calças curtas”, porque tem apenas seis 
quilômetros. Reduziu, modificou e encareceu a obra 
e, lamentavelmente, diz que está fazendo metrô em 
Salvador, em Recife, em Fortaleza e em Belo Horizon-
te. Isso não é verdade, Sr. Presidente.

Veja outro caso: durante a propaganda eleitoral, 
diz-se que aeroportos foram construídos no Nordeste 
e em todo o País. O da Bahia foi inaugurado no ano 
de 2002. A obra custou R$250 milhões, e o Estado da 
Bahia entrou com metade desses recursos que foram 
disponibilizados para a Infraero. O aeroporto, atual-
mente, atende a aproximadamente cinco milhões de 
passageiros por ano. O Governo do Presidente Lula 
tenta trazer para si o benefício de ter realizado essa 
obra, mas a população sabe muito bem que a verdade 
deve e vai prevalecer.

A própria Justiça Eleitoral, conforme publicado 
no jornal Tribuna da Bahia, condena o PT por difa-
mação, porque o Partido teve o desplante de dizer, 
na sua propaganda: “Lula faz a obra; e Paulo Souto, 
a placa”. Pois bem, a Justiça Eleitoral condenou-o por 
difamação. Observem o que diz o Juiz: “Como se não 
fosse adequada a menção estadual à inauguração da 
obra que realiza ou fosse mentirosa qualquer menção 
a respeito”. Por fim, julgou que o panfleto não deveria 
ser distribuído, porque, efetivamente, o Estado forne-
ceu recursos para a execução dessas obras e tem todo 
o direito de colocar ali sua placa dizendo ser aquela 
uma realização do Governo do Estado.

Faço esta comunicação inadiável, Sr. Presidente, 
esperando que o PT realize uma campanha em que 
possa responder às acusações sobre a corrupção no 
Governo do Presidente Lula: os valeriodutos, o men-
salão, os sanguessugas. O âmago desse problema 
está no Executivo e não no Legislativo. Assim, que 
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o Governo não tente denegri-lo, fazer-lhe acusações 
impróprias ou se apropriar do que é feito pelos outros 
para elaborar sua propaganda eleitoral!

Na Bahia, tenho certeza, chegaremos ao final 
dessa campanha política com uma vitória completa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. CÉSAR BORGES EM SEU PRONUN-

CIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Muito obrigado, Senador César Borges.

Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti, por 
permuta com o Senador Roberto Cavalcanti, e, pos-
teriormente, ao Senador Antonio Carlos Magalhães, 
pela Liderança do PFL.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tri-
buna para fazer o registro, e peço a reprodução na 
íntegra, de dois artigos publicados pela imprensa no 
dia de hoje. 

O primeiro deles é de autoria de Paulo Betti, sob 
o título “A ética da hipocrisia”, e trata do debate a res-
peito do posicionamento de artistas brasileiros com 
relação ao processo eleitoral.

Lerei apenas alguns trechos, que considero os 
mais relevantes. Paulo Betti inicia dizendo: “Nos últimos 
dias, venho sendo submetido por setores da mídia e 
dos meios político, intelectual e artístico a um lincha-
mento moral que deveria preocupar os democratas 
sinceros do nosso País”. 

Mais à frente, ele diz: “Os jornais e os jornalistas, 
os artistas, os intelectuais e os políticos que protago-
nizam esses ataques sabem de quem estão falando. 
Conhecem nossas trajetórias. (...) Sabem que consta-
tar as transgressões como inevitáveis não é o mesmo 
que defendê-las”. 

Termina o artigo com três parágrafos ex-
tremamente contundentes:

Nem por isso se deve negar o direito da 
maioria dos eleitores de reeleger o Presidente. 
Nem por isso é democrático e “ético” o massa-
cre daqueles que, como eu, declaram o voto 
acreditando na liberdade e na democracia que 
construímos em jornadas de lutas – das quais 
também participei. Mais que hipocrisia, há na 
exploração de minha frase um misto de auto-
ritarismo com oportunismo político. 

É autoritária porque reproduz o germe de todos os 
sistemas totalitários: desqualificar os que não se alinham 
com o pensamento dominante. Para calar, o primeiro 
passo é desmoralizar. Assim fazem as ditaduras.

É oportunista porque explora minha condição de 
artista, e as identidades que isso acarreta, para aufe-
rir dividendos eleitorais. Há coisa mais suja que isso? 
Estamos chegando a um grau preocupante de intole-
rância. Depois das eleições, em nome da democracia, 
precisamos baixar as armas e recuperar a cordialidade, 
traço de nossa cultura.”

Aliás, a frase baixar as armas e recuperar o traço da 
cordialidade da cultura brasileira trouxe-me à tribuna na 
noite de ontem, depois de termos analisado as declarações 
lamentáveis que, infelizmente, têm sido colocadas como 
centro do debate político-eleitoral neste ano de 2006.
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Sr. Presidente, o outro artigo, que também peço 
seja registrado na íntegra, é do jornalista Mauro San-
tayana, sob o título “A anatomia da inveja”.

Ele o inicia da seguinte forma:

É muito divertido ouvir o Sr. Fernando Hen-
rique falar em moralidade pública, e cobrar do 
Presidente Lula medidas contra os corruptos. 
Onde se encontrava ele quando seu governo 
beneficiou banqueiros com as inside informations 
do BCI? Em que galáxia passava férias quando 
o BC salvou os bancos Marka e Fontecindam? 

BRASÍLIA – Em “Os velhos marinheiros”, 
o clássico da literatura picaresca brasileira, 
Jorge Amado narra uma partida de pôquer 
em que o capitão Vasco Moscoso de Aragão 
depena o adversário. O perdedor procura in-
sultar o ganhador de todas as formas – e um 
terceiro jogador observa: 

“Inveja mata, seu Chico, inveja mata”.
Há alguns meses o médico Adib Jatene, 

senhor dos mistérios do coração, órgão em que 
se presume alojar a alma dos homens, dizia 
a mesma coisa que disse o personagem de 
Jorge. A competitividade, o afã de superar os 
demais, a inveja do êxito alheio são os maio-
res aliados da morte por infarto. Provavelmente 
sejam também de outras doenças fatais.

O ex-Presidente Fernando Henrique deve 
consultar já o doutor Jatene. As suas mais recen-
tes declarações sobre Lula, a quase apoplexia 
com que, no encontro com os donos do poder 
econômico, se referiu ao Chefe de Estado (in-
veja mata: trata-se de um operário na chefia do 
Estado) mostram que o festejado intelectual está 
precisando de acompanhamento cardiológico. 
E não fez melhor o antigo presidente, quando 
falou em Macunaíma. Lula não tem o perfil do 
anti-herói de Mário de Andrade.

O ex-Presidente é homem vitorioso. Não 
tem por que invejar o êxito de ninguém, porque 
foi brindado por todos os êxitos: na cátedra, na 
literatura sociológica, na presença no Senado 
e na Presidência da República. Nunca se atra-
palhou com o uso dos talheres nos salões do 
mundo. Sabe perfeitamente como servir-se de 
chá no Palácio de Buckingham e conhece as 
anedotas que fazem Clinton divertir-se, em-
bora, com precavida elegância, evite as que 
falam de charutos. Lula, para a sua razão aris-
tocrática, é um brega. A sua missão histórica 
deveria limitar-se à liderança sindical, como 
fez George Meany, que dominou o sindicalis-
mo norte-americano por décadas. 

Lula devia trabalhar para a conciliação de 
classes e se satisfazer em apenas reivindicar – e 
sem greves, como fazia Meany – participação mo-
desta dos trabalhadores na prosperidade do ca-
pitalismo em geral. Mas Lula foi atrevido. Fundou 
um partido político, liderou intelectuais (alguns 
com muito mais estofo do que sua excelência) e 
acabou chegando ao Palácio do Planalto. 

Tratou-se, como pensa o grande soció-
logo, de um desaforo de pobre. 

Fernando Henrique não tem por que inve-
jar ninguém – mas se sente incomodado fora do 
poder. Há pessoas que se sentem predestinadas 
para o mando e se ofendem quando o perdem. 
Falta-lhes aquela consciência de efemeridade de 
todas as coisas da vida – e da própria vida. O poder 
político é uma concessão da vontade popular, e 
a vontade popular nem sempre é ungida daque-
le tipo de sabedoria que lhe reclama o soberbo 
professor. Podemos entender o direito de esper-
near dos tucanos. A cada dia seu candidato voa 
mais baixo, apesar da orquestração dos ataques 
por parte dos outros candidatos, todos aliados “in 
pectore” do ex-governador de São Paulo. Mas é 
muito divertido – e o vocábulo é este mesmo – ou-
vir o Sr. Fernando Henrique falar em moralidade 
pública, e cobrar do presidente medidas contra os 
corruptos. Onde se encontrava Fernando Henri-
que quando seu governo beneficiou banqueiros 
com as inside informations do Banco Central? 
Em que galáxia passava férias, quando o Banco 
Central salvou os Bancos Marka e Fontecindam, 
com o prejuízo de bilhões para o povo brasileiro? 
Por que não permitiu que se formassem várias 
comissões parlamentares de inquérito, que foram 
requeridas contra seu governo, como a do sistema 
financeiro e a da compra de votos para a emen-
da da reeleição? O Sr. Geraldo Alckmin também 
tem falado muito em moralidade pública, mais 
ainda não explicou a solidariedade que prestou 
aos sonegadores e fraudulentos importadores da 
Daslu, nem os estranhos negócios de publicidade 
da Caixa Econômica do Estado de São Paulo. E o 
dever de cortesia nos impede de tratar de outros 
assuntos constrangedores. 

O problema é que o País está crescendo, 
embora lentamente. Pela primeira vez, na histó-
ria da República, as pessoas vêem os preços 
reais de produtos essenciais para a vida caí-
rem nos supermercados. Pela primeira vez, em 
nossa história, engravatados são algemados e 
colocados no camburão da polícia. Não adian-
ta o desespero: o povo já parece ter feito a es-
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colha. Os formadores de opinião, os cientistas 
políticos e os clarividentes podem prever o que 
quiserem, mas só se houver um tsunami no rio 
São Francisco ou a Mantiqueira se mover para 
a Patagônia, será provável a derrota de Lula.

Fernando Henrique está, agora, incendiário. 
Mao-tsé-tung dizia que quando a pradaria está seca, 
basta atear-lhe fogo. Fernando Henrique está pre-
gando que se acenda fogo ao palheiro. Resta saber 
a que palheiro ele se refere.

Sr. Presidente, eu gostaria que estes dois artigos, 
tanto o do Paulo Betti, “A ética da hipocrisia”, como o do 
Mauro Santayana, “A anatomia da inveja”, pudessem 
constar, na íntegra, dos Anais desta Casa.

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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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
V. Exª será atendida, na forma do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OF. GLPMDB nº 318/2006 

Brasília, 14 de agosto de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência que a Liderança do PMDB cedeu ao PCdoB 
a vaga de suplente existente no Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar.

Na oportunidade, renovo o Vossa Excelência vo-
tos de apreço e consideração. – Senador Wellington 
Salgado, Líder do PMDB.

Of. GLPMDB nº 319/2006 

Brasília, 14 de agosto de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência 

o meu nome para integrar o Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar, (Resolução do Senado Federal nº 20/93), 
como membro titular em virtude de renuncia do Senador 
Ney Suassuna, e o nome do Senador Geovani Borges, 
como membro suplente, em substituição ao Senador 
Gilvam Borges, que encontra-se licenciado.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência vo-
tos de apreço e consideração. – Senador Wellington 
Salgado, Líder do PMDB.

Ofício nº 269/2006 

Brasília, 15 de agosto de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência, que integrarei, na qualidade de Suplente, o 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em vaga 
cedida pelo PMDB.

Aproveito a oportunidade para renovar-lhe a minha 
expressão de alta estima e distinguida consideração. 
– Senador Leomar Quintanilha, PcdoB.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Os Ofícios que acabam de ser lidos vão à publica-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Passa-se à votação da indicação dos nomes do 
Senador Wellington Salgado, como membro titular, e 
dos Senadores Geovani Borges e Leomar Quintanilha, 
como membros suplentes, para comporem o Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar.

Em votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Of. nº 627/06 – LPL 

Brasília, 21 de agosto de 2006

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Par-

tido Liberal indica o Deputado Almir Sá (PL/RR), na 
qualidade de titular, e o Deputado José Carlos Araújo 
(PL/BA), na qualidade de suplente, em substituição 
aos anteriormente indicados, para integrarem a Co-
missão Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória nº 317, de 16 de agosto de 2006 que “Altera 
dispositivos da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006, 
que dispõe sobre a renegociação de dívidas oriundas 
de operações de crédito rural contratadas na área de 
atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste 
– ADENE, e dá outras providências.”

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. – Deputado Luciano 
Castro, Líder do Partido Liberal.

Of nº 634/06 – LPL 

Brasília, 29 de agosto de 2006

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Partido 

Liberal indica o Deputado Medeiros (PL/SP), na qualida-
de de titular, e o Deputado Aracely de Paula (PL/MG), na 
qualidade de suplente, em substituição aos anteriormente 
indicados, para integrarem a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à Medida Provisória nº 319, de 24 de 
agosto de 2006 que “Institui o Regime Jurídico dos Servi-
dores do Serviço Exterior Brasileiro, altera a Lei nº 8.829, 
de 22 de dezembro de 1993, que cria, no Serviço Exterior 
Brasileiro, as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de As-
sistente de Chancelaria, e dá outras providências.”

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. – Deputado Luciano 
Castro, Líder do Partido Liberal.

Of nº 635/06 – LPL 

Brasília, 29 de agosto de 2006

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Partido 

Liberal indica o Deputado Sandro Mabel (PL/GO), na 
qualidade de titular, e o Deputado Humberto Michiles 
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(PL/AM), na qualidade de suplente, em substituição aos 
anteriormente indicados, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 320, de 24 de agosto de 2006 que “Dispõe sobre 
a movimentação e armazenagem de mercadorias im-
portadas ou despachadas para exportação, o alfande-
gamento de locais e recintos, a licença para explorar 
serviços de movimentação e armazenagem de merca-
dorias em Centro Logístico e Industrial Aduaneiro, altera 
a legislação aduaneira e dá outras providências.”

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. – Deputado Luciano 
Castro, Líder do Partido Liberal.

OF. PSDB Nº 805/2006 

Brasília, 05 de setembro de 2006

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, como membro su-

plente, o Deputado Ricardo Santos, em substituição ao 
Deputado Paulo Feijó, para integrar a Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Respeitosamente, Deputado Jutahy Junior, 
Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Serão feitas as substituições solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 958, DE 2006

Senhor Presidente,
Excelentíssimo Senhor Presidente Senador Re-

nan Calheiros, como é do vosso conhecimento, sou 
candidato ao cargo de Governador nas eleições do 
corrente ano no Estado do Piauí.

O embate eleitoral, até o momento, está trans-
correndo de forma desigual, haja vista que o atual 
Governador, Wellington Dias, candidato à reeleição, 
imprime uma campanha como uso da máquina admi-
nistrativa a seu favor. O que, de certa forma, está nos 
prejudicando perante os eleitores piauienses.

O abuso do poder econômico é tão gritante que o 
Tribunal de Contas da União, por intermédio do Minis-
tro Valmir Campelo, emitiu despacho no Processo de 
Representação, em tramitação naquele Tribunal, sob 
o número TC-018.233/2006-1, determinando, cautelar-
mente, a suspensão dos procedimentos pendentes à 
aquisição das ambulências, objeto do contrato do Con-
vênio nº 45045/2005, firmado entre a União Federal/ 
Ministério da Saúde e o Estado do Piauí/ Secretária 

de Saúde, por considerar irregular o repasse de verba, 
proibitivo no período eleitoral,

Para tanto, solicito a Vossa Excelência que seja 
oficiado o Tribunal de Contas da União, por intermé-
dio do Ministro Valmir Campelo, relator do processo 
supramencionado, no sentido de fornecer cópia do 
mesmo, para fins de instrução processual pertinente 
à matéria eleitoral.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce-
lência protestos da mais alta consideração.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006. – Senador 
Francisco de Assis de Moraes Souza, Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O Requerimento que acaba de ser lido será apre-
ciado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 959, DE 2006

Requer seja consignado Voto de Aplau-
so ao professor de Informática e Engenharia 
da Computação da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa, Ariângelo Hauer Dias, pela 
conquista do Prêmio Internacional Gerdau 
Melhores da Terra.

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 profes-
sor de Informática e Engenharia da Computação da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ariângelo 
Hauer Dias, pela conquista do Prêmio Internacional 
Gerdau Melhores da Terra, entregue no último dia 30 
de agosto durante a realização da 29ª Expointer, no 
Rio Grande do Sul.

Justificação

O projeto do professor de Informática e Enge-
nharia da Computação da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG), Ariângelo Hauer Dias, foi de-
senvolvido de peça em peça sob a orientação do pes-
quisador Antoni Martin Biaggioni, da Universidade 
Estadual Paulista (UNESP – Botucatu), perseguindo 
uma idéia que gradativamente foi ganhando contornos 
próprios e definitivos. O sonho era ajudar a agricultura 
com uma invenção capaz de medir a temperatura e a 
umidade dos silos de milho. Até este ponto, nada de 
diferente, pois o mercado produz e dispõe de diversos 
equipamentos similares. Mas o projeto e o seu ideali-
zador conseguiram ir além e chegaram até onde mais 
interessa no universo do usuário final: o bolso e, con-
seqüentemente, ao reconhecimento internacional.
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O ponta-grossense Ariângelo esteve no Rio Gran-
de do Sul (durante a realização da 29ª Expointer) 
para receber das mãos do vice-presidente do Grupo 
Gerdau, Frederico Gerdau Johannpeter, o prêmio de 
vencedor do nível estudante na categoria Pesquisa e 
Desenvolvimento. Concorreu com mais 26 projetos, 
mas o baixo custo na produção do equipamento con-
quistou a comissão julgadora da 24ª edição do Gerdau 
Melhores da Terra.

Nesse contexto, nada mais justo, portanto, seja 
consignado Voto de Aplauso ao doutorando Ariângelo 
Hauer Dias.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006. 
– Senador Alvaro Dias.

REQUERIMENTO Nº 960, DE 2006

Requeiro, nos termos dos artigos 218, inciso VII, 
e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, in-
serção em ata de Voto de Pesar pelo falecimento, dia 
27 de agosto do corrente, de Dom Luciano Mendes 
de Almeida, bem como apresentação de condolências 
aos familiares, e à Igreja católica.

Justificação

Faz nove dias que dom Luciano Mendes de Al-
meida faleceu em São Paulo. Mas sua vida foi tão im-
portante para o Brasil que nunca será tarde para falar 
sobre ele.

Era Arcebispo de Mariana, mas toda sua vida 
eclesiástica foi marcada pelas posições que adotou 
em favor dos direitos humanos, das liberdades civis 
e, principalmente, dos pobres e excluídos – sobretu-
do as crianças. Pode-se dizer que foi um militante do 
amor à humanidade.

Dom Luciano foi presidente da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil – a CNBB – de 1987 a 1994. 
Acompanhou com autoridade, portanto, um rico período 
da nossa história, colocando a Igreja Católica à frente 
de muitos problemas que vivemos no Brasil. Sua maior 
preocupação era com a distribuição de renda, para que 
todos pudessem viver com dignidade. Foi assim que 
criava, a cada ano, a Campanha da Fraternidade, com 
temas como o direito à saúde, o combate ao racismo, 
o cuidado com as crianças e os adolescentes.

Lembro-me que, no início dos anos 90, depois 
de fazer uma palestra na CNBB e ter citado a máxima 
de Karl Marx, “de cada um de acordo com sua capa-
cidade; a cada um de acordo com sua necessidade”, 
Dom Luciano comentou comigo que a mesma forma 
de justiça social distributiva estava contida na Segunda 
Epístola de São Paulo aos Coríntios, onde lembra aos 
macedônios que Jesus, mesmo poderoso, escolheu 
viver entre os pobres, e recomenda que sigam suas 

palavras: “O que colheu muito não deve ter demais; o 
que colheu pouco não deve ter de menos”.

Esse comentário de Dom Luciano foi tão importante 
para mim que está em meu livro Renda de Cidadania 
– A Saída é pela Porta, quando apresento os fundamen-
tos da minha proposta, logo nas primeiras páginas.

Dom Luciano era carioca. Nasceu no Rio em 5 
de outubro de 1930. Entrou para a Companhia de Je-
sus ainda jovem. Estudou Teologia e doutorou-se em 
Filosofia. Foi sagrado bispo em 1976. Trabalhou junto 
a Dom Paulo Evaristo Arns, como bispo auxiliar da Ar-
quidiocese de São Paulo. Era responsável pela Zona 
Leste, a região mais populosa da cidade. Integrou o 
CELAM – Conselho Episcopal Latino-Americano – de 
1995 a 1998, sempre demonstrando que a questão 
brasileira fundia-se com toda a América Latina.

Como jornalista, escrevia semanalmente na Folha 
de S.Paulo, e sua coluna trazia ao nosso espírito um 
pouco do equilíbrio necessário dentro de um lugar tão 
desordenado como uma metrópole daquele tamanho.

Dom Luciano Mendes de Almeida foi um exemplo 
de luz e carinho para os brasileiros, defendendo incan-
savelmente a democracia e os direitos de todos nós.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006. – Se-
nador Eduardo Matarazzo Suplicy.

REQUERIMENTO Nº 961, DE 2006

Requeiro Voto de Aplauso à Embrapa 
Amazônia Ocidental que comemorou, na 
última semana, 32 anos de atuação no Es-
tado do Amazonas.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso à Embrapa 
Amazônia Ocidental que comemorou, na última sema-
na, 32 anos de atuação no Estado do Amazonas.

Requeiro, mais, que este Voto de Aplauso seja 
encaminhado à nova chefe geral da Embrapa Ama-
zônia Ocidental, Doutora Maria do Rosário Lobato 
Rodrigues.
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Justificação

A Embrapa Amazônia Ocidental, notável empresa 
pública brasileira, atua no Estado do Amazonas desde 
1974, viabilizando soluções para o desenvolvimento 
sustentável da região por meio da geração, adaptação e 
transferência de conhecimentos e novas tecnologias.

Destaco, na oportunidade, que a nova chefe geral da 
Embrapa Amazônia Ocidental, Doutora Maria do Rosário 
Lobato Rodrigues, é a primeira amazonense a ocupar o 
cargo de maior comando dessa empresa pública.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006. 
– Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 962, DE 2006

Requer Voto de Pesar pela falecimento 
de Dom Luciano Mendes de Almeida, Arce-
bispo de Mariana – MG, ocorrido no último 
dia 27 de agosto deste ano.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimen-

to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos Anais do Senado, Voto de Pesar pelo falecimento, 
ocorrido no último dia 27 de agosto, de Dom Luciano 
Mendes de Almeida, Arcebispo de Mariana – MG.

Requeiro, também, que o Voto de Pesar seja le-
vado ao conhecimento da família e da CNBB –Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil.

Justificação

Dom Luciano Mendes de Almeida presidiu a 
CNBB de 1987 a 1994, tendo sido também secre-
tário-geral de 1979 a 1987. Foi vice-presidente do 
CELAM (Conselho Episcopal Latino-Americano), de 
1995 a 1998. Na arquidiocese de São Paulo, auxiliou 
Dom Evaristo Arns e organizou abrigos para menores 
abandonados. Em Minas Gerais, não interrompeu seu 
trabalho social e dedicou seus últimos anos a percorrer 
hospitais para socorrer os necessitados.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

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

Os Requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 963, DE 2006

Solicita informações ao Sr. Ministro de 
Estado do Desenvolvimento Agrário sobre 
a liberação e o repasse de recursos públi-
cos para instituições privadas ligadas a 
movimentos sociais.

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

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, seja so-
licitada ao Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento 
Agrário as seguintes informações sobre a liberação e 
o repasse de recursos públicos para instituições pri-
vadas ligadas a movimentos sociais:

1. Quantos convênios foram assinados no 
âmbito desse Ministério com instituições pri-
vadas nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006, 
até a presente data?

2. Relacionar essas instituições e os res-
pectivos recursos repassados a cada uma de-
las nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006, até 
a presente data;

3. Existe, nessa Pasta, alguma fiscaliza-
ção com relação à efetiva aplicação desses 
recursos por parte dessas instituições?

4. Se existe alguma fiscalização, já foi 
constatado algum caso de inadimplência, des-
vio ou fraude na aplicação dos recursos pú-
blicos?

5. Se alguma irregularidade foi consta-
tada, que providências foram tomadas contra 
as instituições infratoras?

Justificação

A revista IstoÉ, em sua edição de 30 de agosto 
do corrente, publicou matéria intitulada “Os convênios 
da reeleição”, mostrando que o governo Lula, desde 
o seu início, em 2003, repassou R$605 milhões do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário para entida-
des privadas sem fins lucrativos ligadas a movimen-
tos sociais.

Segundo a matéria, “Intriga entender como es-
tão sendo usados, no detalhe, esses R$605 milhões 
transferidos dos cofres públicos para entidades priva-
das. Há autoridades que tentam descobrir – e acabam 
chegando a casos de inadimplência, desvios e indícios 
de fraude”.

Assim, as informações que ora requeiro são de 
fundamental importância para que se tenha o devido 
esclarecimento do assunto.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 964, DE 2006

Solicita informações ao Sr. Ministro 
de Estado da Defesa sobre o denominado 
“projeto CT-X”, que prevê a substituição da 
frota dos C-95 Bandeirante, da FAB.
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Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro 
de Estado da Defesa sobre o denominado “Projeto 
CT-X”, que prevê a substituição da frota dos C-95 Ban-
deirante, da FAB:

1. Quais foram as empresas que manifes-
taram interesse em participar do projeto?

2. Quais foram as aeronaves analisadas 
e qual o custo de cada um desses modelos?

3. Todas as aeronaves analisadas aten-
diam aos requisitos técnicos apresentados 
pelo projeto CT-X?

4. Qual desses modelos foi o vencedor 
e o que diz o laudo técnico que embasou tal 
decisão?

5. Quantas aeronaves serão montadas e 
qual o custo total previsto para o projeto CT-X?

6. A opção pelo modelo acima declara-
do levou em consideração o disposto na Lei 
Complementar nº 97, de 1999?

Justificação

A imprensa divulgou recentemente que o Coman-
do da Aeronáutica apresentou a industriais os concei-
tos do Projeto CT-X (Aeronave Regional de Transporte 
Tático Militar), que irá substituir a frota dos C-95 Ban-
deirante, da FAB.

Segundo as matérias, dentro do perfil do projeto 
estariam sendo analisadas três aeronaves: o Casa 212, 
o LET 410 e o PZL Skytruck, todas já comercializadas 
no mercado internacional.

Ocorre que a revista Istoé, em sua edição de 30 
de agosto do corrente, publicou a seguinte nota, inti-
tulada “Aves de rapina”:

“O empresário Magno Costa Ferreira entra nes-
ta semana com mandado de segurança para impedir 
a compra, pela FAB, de 50 aviões Casa-212, da fran-
cesa EADS. Alega que ofereceu um avião melhor e 
mais barato, o polonês Skytruck M-28, mas perdeu. 
Ele acusa o franco – argentino Luís Favre de estar por 
trás dos aviões Casa”.

Assim, as informações que ora requeiro são de 
fundamental importância para o devido esclarecimento 
do objeto deste requerimento, orientado no objetivo de 
buscar a transparência dos gastos públicos.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Os Requerimentos que acabam de ser lidos serão 
despachados à Mesa para decisão, nos termos do art. 
216, III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 965, DE 2006

Requer Voto de Aplauso ao povo Ama-
zonense, pelo transcurso do 156º aniversário 
de criação do Estado do Amazonas, desmem-
brado da então Província do Grão-Pará.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consigna-
do, nos anais do Senado, Voto de Aplauso ao povo 
amazonense pelo transcurso do 156º aniversário 
de criação do Estado do Amazonas, desmembrado 
da antiga Capitania do Grão-Pará, depois Província 
do Grão– Pará.

Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso do 
Senado Federal seja levado ao conhecimento da po-
pulação amazonense, por intermédio do Deputado 
Belarmino Lins, Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado do Amazonas.

Justificação

O Amazonas comemora hoje, dia 5 de setembro 
de 2006, o seu 156º aniversário de criação do Estado 
do Amazonas. Com nome originário da palavra indí-
gena Amassunu, que quer dizer “ruído de águas, água 
que retumba”, é a mesma denominação dada ao rio 
que banha o Estado, pelo capitão espanhol Francisco 
Orelhana, quando, ao percorrê-lo em todo o compri-
mento, em 1541, a certa altura encontrou uma tribo 
de índias guerreiras, com a qual lutou. Associando-
se às Amazonas do Termodonte, deu-lhes o mesmo 
nome ao rio.

Hoje, o Amazonas é, com a Amazônia, a região 
estratégica por excelência do Brasil e de que depen-
de seu futuro.

Desde o tempo do Império até o final da Provín-
cia, o Amazonas recebeu a visita de vários cientistas/
exploradores: Carlos Felipe Von Martius, Von Spix, 
Chandless, Sprice, Agassis, Wallace, Batés, que en-
riqueceram e confirmaram o conhecimento universal 
da mais notável biodiversidade do Planeta, desde a 
zoologia, a fitologia, o folclore e à linguística ama-
zonense, sem aludir a outros, como Júlio Verne, que 
nunca tendo ido ao amazonas, escreveu o romance 
amazônico “A Jangada”.
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É essa a terra, hoje universalmente exaltada, 
que tenho orgulho de representar no Senado da 
República, juntamente com os Senadores Jeffer-
son Péres e Gilberto Mestrinho. É igualmente essa 
a Terra pela qual todos os brasileiros sentem orgu-
lho e apreço.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 966, DE 2006

Requer Voto de Aplauso ao escritor 
amazonense Raimundo Neves de Almeida 
pelo lançamento, em segunda edição, de 
seus livros Na Beira do Barranco e Retalhos 
Históricos e Geográficos de Humaitá.

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 escritor 
amazonense Raimundo Neves de Almeida pelo lan-
çamento, em segunda edição, de seus livros Na Beira 
do Barranco e Retalhos Históricos e Geográficos 
de Humaitá.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do homenageado.

Justificação

Raimundo Neves de Almeida, detentor de texto 
que reflete a mais autêntica vida amazônica, lançou 
em Manaus a segunda edição de seus livros Na Beira 
do Barranco e Retalhos Históricos e Geográficos de 
Humaitá. Nascido no rio Uruapiara, afluente do rio Ma-
deira, Raimundo Neves de Almeida reflete em sua obra 
literária o que recolheu ao longo de anos em contato 
com a gente e a natureza da Amazônia. Neste começo 
de setembro, ele brinda a população do Amazonas e 
do Brasil com a reimpressão, revista, desses seus dois 
notáveis livros. Retalhos é uma correta descrição de 
aspectos sociais, econômicos e religiosos da cultura 
de Humaitá, desde sua fundação, pelos portugueses, 
em 1830. Na Beira do Barranco, também obra regional, 
reúne fatos, histórias e crendices dos caboclos que 
vivem na região do rio Madeira. Na pena de Raimun-
do, essa descrição ganha força e, mais do que tudo, 
pereniza esses costumes.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006. 
– Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 967, de 2006 

Requer Voto de Aplauso e de êxito, 
aos sete motociclistas amazonenses que 
participarão, de 8 a 10 de setembro de 2006, 
do Enduro de Sairé, em  Alter do Chão, Es-
tado do Pará.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos Anais do Senado, Voto de Aplauso e de êxito aos 
motociclistas amazonenses que vão participar, repre-
sentando o Amazonas, do Enduro de Sairé, em Alter 
do Chão, Estado do Pará.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja leva-
do ao conhecimento dos homenageados: Itaceni Car-
valho, Mário Cavalcanti, Belmond Sena, Cleber Brasil, 
Beto Coelho, Orlando Filho e Marcelo Otoshi.

Justificação

Mais do que de Aplauso, mas de Aplauso sim, 
pelo esforço, este é Voto de Êxito aos motociclistas 
amazonenses que, de 8 a 10 de setembro de 2006, 
vão participar do Enduro de Sairé, competição expor-
tiva que vai se tornando tradicional em Alter do Chão, 
no Estado do Pará. Esse Enduro é realizado em ro-
teiro de integração plena com a natureza, de beleza 
deslumbrante na região de Alter do Chão. A equipe 
amazonense é, pois, merecedora do Voto de Aplauso 
que proponho ao Senado da República.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 968, de 2006

Requer Voto de Pesar pelo falecimen-
to, ocorrido no dia 1º de setembro de 2006, 
em Recife/PE, do insigne homem público 
DR. José do Rego Maciel, pai do Senador 
Marco Maciel.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimen-
to Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo 
falecimento, ocorrido no dia 1º de setembro de 2006, 
em Recife/PE, do Dr. José do Rego Maciel, pai do 
Senador Marco Maciel e ilustre homem público per-
nambucano.

Requeiro, também, que o voto de pesar do Senado 
seja comunicado ao Senador Marco Maciel e, por seu 
intermédio, a todos os familiares do ilustre Dr. José do 
Rego Maciel, em especial aos seus filhos, irmãos do 
nosso colega: José do Rego Maciel Júnior, Lúcia Maria 
Maciel Alves, Maria Cecília Maciel Gadelha, Eduardo 
Cavalcante de Oliveira Maciel, Marta Maciel, Mansa 
Maciel e Fátima Maciel, bem como à esposa do Se-
nador Marco Maciel, Sra. Ana Maria Maciel.

Justificação

Pernambuco perdeu no final de semana um ilustre 
filho, o Dr. José do Rego Maciel, pai do nosso colega, 
Senador Marco Maciel. O Voto que ora proponho é 
justo, por significar também o reconhecimento do valor 
daquele grande brasileiro. Casado com Dona Carmen 
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Sylvia Cavalcanti de Oliveira Maciel, sua presença na 
vida pública brasileira foi das mais destacadas. Advo-
gado, foi Promotor Público, Juiz de Direito, Procurador 
do Estado, Secretário da Fazenda, Secretário de In-
terior e Justiça, Consultor Jurídico e Consultor Geral 
do Estado de Pernambuco. Foi, também, Deputado 
Federal e Prefeito da Cidade do Recife.

Como o ilustre filho com quem temos o privilégio 
de conviver e de quem o Brasil muito se honra, o Dr. 
José do Rego Maciel sem dúvida permanecerá presen-
te na lembrança dos familiares e do Brasil, “ a inspirar 
minhas ações e a iluminar meus passos, pois deixou 
um testemunho de vida que a ela ultrapassa”, como 
bem assinalou Marco Maciel ao comunicar o passa-
mento do pai que lhe transmitiu dignidade e exemplos 
de vida pública.

Tocou-me profundamente, entre outras palavras 
de muita comoção, a frase com que Marco Maciel de-
fine, com amor, seu progenitor: Meu pai foi o melhor 
amigo.

Avalio bem a dor desse momento para Marco Ma-
ciel, seus irmãos e demais parentes. Passei por igual 
transe recentemente, ao perder minha mãe. Abraço o 
colega e amigo Marco Maciel na dimensão superior que 
meu coração exterioriza. Toda sua família estará nas mi-
nhas orações para pedir a Deus conforto e, assim, tomar 
que esse momento de profunda tristeza também uma 
manifestação de alma, como, igualmente, preito de fé e 
de lembrança de um grande homem público brasileiro, 
dedicado especialmente ao seu Estado e a sua cidade 
de Recife. Pelos desígnios divinos, o Dr. José do Rego 
Maciel foi chamado, mas sua presença entre nós será 
perene. Sua conduta de vida continuará sendo lembrada 
como percurso de dignidade política e pública.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006. 
– Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 969, DE 2006

Requer Voto de Aplauso para o artista 
plástico Mayr Mendes.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso para 
o artista plástico Mayr Mendes.

Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja en-
caminhado ao homenageado.

Justificação

Além de manter viva a arte milenar de teatro de 
bonecos, o artista plástico Mayr Mendes, pesquisa e 
revive tendências clássicas desse tipo de apresenta-
ção teatral, combatendo o extremismo da dependência 
tecnológica nas artes.

O artista plástico Mayr Mendes já ministrou 
diversas oficinas de confecção de bonecos e en-
cenação no Serviço Social do Comércio – SESC 
e no Centro de Artes da Universidade Federal do 
Amazonas.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio.

REQUERIMENTO Nº 970, DE 2006

Requer Voto de Aplauso para o médico 
Alcidarta Gadelha.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso para 
o médico Alcidarta Gadelha.

Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja en-
caminhado ao homenageado.

Justificação

O competente médico Alcidarta Gadelha, com 
pós-doutorado em dermatologia na França, será o úni-
co amazonense que ministrará palestra no II Annual 
Meeting Aesthetic Procedures, em São Paulo.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio.

REQUERIMENTO Nº 971, DE 2006

Requer Voto de Aplauso para a em-
presa Masa pelo anúncio oficial de que foi 
eleita a melhor empresa do País para se 
trabalhar no ranking da prestigiada revista 
econômica Exame.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso para a 
empresa Masa pelo anúncio oficial de que foi eleita a 
melhor empresa do País para se trabalhar no ranking 
da prestigiada revista econômica Exame.

Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja en-
caminhado ao homenageado.

Justificação

A empresa Masa consolidou o trabalho de quatro 
anos de planejamento e mobilização de seus funcio-
nários com o anúncio oficial de que é a melhor em-
presa do País para se trabalhar no ranking nacional  
da revista Exame. 

É a primeira vez que uma empresa amazonense 
lidera a pesquisa da revista, superando 570 concor-
rentes de todo País.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006. 
– Senador Arthur Virgílio.

SETEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL156     



Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 6 27919 

REQUERIMENTO Nº 972, de 2006

Requer Voto de Aplauso para o escritor 
amazonense Milton Hatoum, pelo recebi-
mento do Prêmio Jabuti de Literatura.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso para o em-
presário Milton Hatoum, pelo recebimento do Prêmio 
Jabuti de Literatura.

Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja en-
caminhado ao homenageado.

Justificação

O escritor amazonense Milton Hatoum receberá 
o tradicional Prêmio Jabuti, segunda importante pre-
miação recebida por seu último trabalho, o romance 
Cinzas do Norte, lançando há apenas um ano.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006. 
– Senador Arthur Virgílio.

REQUERIMENTO Nº  973, de 2006

Requer Voto de Aplauso para a Soci-
óloga e pesquisadora Marilena Corrêa da 
Silva Freitas, por sua posse no Instituto 
Geográfico e Histórico do Amazonas.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso para 
a Socióloga e pesquisadora Marilena Corrêa da Silva 
Freitas, por sua posse no Instituto Geográfico e His-
tórico do Amazonas.

Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja en-
caminhado ao homenageado.

Justificação

Uma das maiores representantes do pensamento 
social elaborado acerca da Amazônia, Marilena Corrêa 
da Silva Freitas, vai ocupar um lugar entre os intelec-
tuais do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas 
– IGHA.

Em sessão solene no dia 18 de agosto, ela toma 
posse na Poltrona de número 31 do instituto.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006. 
– Senador Arthur Virgílio.

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

Os Requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 254, DE 2006

Acrescenta dispositivos à Lei nº 11.284, 
de 2 de março de 2006, que aprova o Plano 
Anual de Outorga Florestal – PAOF.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 10 da Lei nº 11.284, de 2 de março 

de 2006, passa a vigorar acrescido do seguinte pa-
rágrafo:

“Art. 10.  ................................................
 ..............................................................  
§ 4º O Paof deverá ser submetido a prévia 

aprovação pelo Congresso Nacional quando 
incluir a concessão de florestas públicas com 
área superior a 2.500ha (dois mil e quinhentos 
hectares), nos termos do inciso XVII do art. 49 
da Constituição Federal.

Art. 2º O art. 58 da Lei nº 11.284, de 2 de março 
de 2006, passa a vigorar acrescido do seguinte pa-
rágrafo:

“Art. 58  .................................................
§ 1º O Diretor-Geral e os demais mem-

bros do Conselho Diretor do Serviço Florestal 
Brasileiro – SFB, serão nomeados pelo Presi-
dente da República após aprovação prévia do 
Senado Federal.”

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

Justificação

A presente preposição visa alterar a Lei nº 11.284, 
de 2 de março de 2006, que versa sobre gestão de 
florestas públicas, que foi, parcialmente, sancionada 
pelo Presidente da República.

Cumpre ressaltar que a matéria, quando tramitou 
no Congresso Nacional, em Sessão Legislativa Extra-
ordinária, foi submetida a uma discussão bem limitada, 
dada a abrangência e o impacto da norma a ser cria-
da. Num debate açodado, mas que a base governista 
fez por acelerar sua apreciação com os argumentos 
de imprescindibilidade, necessidade, urgência e mo-
dernidade no que estava proposto.

Além disso, afiançou à sociedade a garantia de 
ampla e coordenada execução deste novo paradigma 
de gestão de florestas, que, diga-se de passagem, está 
longe de ser consensual no mundo inteiro, tanto como 
norma, quanto como modelo de gerenciamento.

E, ainda assim, na sanção da Lei, houve o Go-
verno por bem entender da dispensa de mecanismos 
de controle legislativo essenciais ao cumprimento do 
estrito poder de fiscalização do Congresso Nacional. 
Os dispositivos que pretendemos retomar do texto 
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original não são um luxo ou um abuso de prerrogati-
vas e de poder. Suas recolocações são o restabeleci-
mento de um dever, de uma obrigação, para o Poder 
Legislativo.

O art. 1º deste instrumento visa a reinserir o § 4º 
ao art. 10 da referida lei determinando que a conces-
são de florestas públicas que tenham área superior a 
2,5 mil hectares seja, obrigatoriamente, submetida ao 
Congresso Nacional. Ora, é imprescindível que o Poder 
Legislativo aprove a concessão destas áreas, a fim de 
evitar que sejam cometidos abusos nas concessões.

Já o art. 2º, aqui proposto, restabelece que cabe 
ao Senado Federal aprovar a nomeação dos membros 
e do Diretor-Geral do Conselho Diretor do SFB – Ser-
viço Florestal Brasileiro, como era no texto original na 
referida lei.

É muito importante e imprescindível que o Con-
gresso Nacional exerça o controle da concessão das 
florestas públicas, pois trata-se de relevante interesse 
de toda a humanidade, eis que as maiores florestas 
públicas do mundo encontram-se no País e a nós cabe 
o dever de preservá-las.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006. 
– Senador Pedro Simon.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.284, DE 2 DE MARÇO DE 2006

....................................................................................
Art. 10. O Plano Anual de Outorga Florestal – 

PAOF, proposto pelo árgão gestor e definido pelo poder 
concedente, conterá a descrição de todas as florestas 
públicas a serem submetidas a processos de conces-
são no ano em que vigorar.

§ 1º O Paof será submetido pelo órgão gestor à 
manifestação do órgão consultivo da respectiva esfe-
ra de governo.

§ 2º A inclusão de áreas de florestas públicas sob 
o domínio da União no Paof requer manifestação prévia 
da Secretaria de Patrimônio da União do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 3º O Paof deverá ser previamente apreciado 
pelo Conselho de Defesa Nacional quando estiverem 
incluídas áreas situadas na faixa de fronteira definida 
no § 2º do art. 20 da Constituicão Federal.

§ 4º (VETADO)
....................................................................................

Art. 58. O Diretor-Geral e os demais membros 
do Conselho Diretor do SFB serão brasileiros, de re-
putação ilibada, experiência comprovada e elevado 
conceito no campo de especialidade dos cargos para 
os quais serão nomeados.

§ 1º (VETADO)

§ 2º O regulamento do SFB disciplinará a substi-
tuição do Diretor-Geral e os demais membros do Con-
selho Diretor em seus impedimentos ou afastamentos 
regulamentares e ainda no período de vacância que 
anteceder à nomeação de novo diretor.
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição Justiça 
e Cidadania e de Meio Ambiente, Defesa de 
Consumidor e Fiscalização e Controle, caben-
do à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 255, DE 2006

Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, para dispor sobre a divulgação, 
no horário reservado à propaganda eleito-
ral no rádio e na televisão, dos candidatos 
que respondem a processos criminais e de 
quebra de decoro parlamentar.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 

passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 50-A. A Justiça Eleitoral divulgará, 
aos domingos, durante o período de veicula-
ção da propaganda eleitoral, os nomes dos 
candidatos que sejam réus em processos cri-
minais ou que respondam a representações 
por quebra de decoro parlamentar.

§ 1º Para efeito do caput, a Justiça Eleito-
ral informará o nome ou nomes com os quais o 
candidato tenha sido registrado, o cargo ao qual 
concorre, o número do processo e seu objeto.

§ 2º Ao iniciar e ao terminar tal programa, 
a Justiça Eleitoral informará que os candida-
tos citados não são considerados culpados 
até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória, ou até que o órgão legislativo 
competente decida pela perda do mandato, 
conforme o caso.”

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

Justificação

O Projeto de Lei que submeto à consideração 
de meus ilustres pares tem por objetivo criar um pro-
grama semanal, durante o período de veiculação da 
propaganda eleitoral gratuita; no qual a Justiça Eleito-
ral informe os nomes de candidatos que respondam a 
processos criminais ou a representações por quebra 
de decoro parlamentar.

Trata-se de medida que visa maior esclarecimento 
sobre a situação jurídica dos postulantes a cargos ele-
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tivos, para que o eleitorado possa fazer suas escolhas 
com mais informação e de forma mais consciente.

É sabido que tais informações, ainda que sejam 
transmitidas com objetividade, podem ensejar pré-jul-
gamento do candidato pelo eleitorado. Todavia, com 
essa ressalva deve ser conciliado ao direito do eleitor 
à informação sobre os postulantes, deverá a Justiça 
Eleitoral frisar a presunção de não-culpabilidade dos 
candidatos citados. Tal solução harmoniza os dois 
valores constitucionais em questão sem prejuízo a 
qualquer deles.

Essas as razões por que solicito o apoio de meus 
Pares ao presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 5  de setembro de 2006. – Se-
nador Pedro Simon

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.

....................................................................................
Art. 50. A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para 

a escolha da ordem de veiculação da propaganda de 
cada partido ou coligação no primeiro dia do horário 
eleitoral gratuito; a cada dia que se seguir, a propagan-
da veiculada por último, na véspera, será a primeira, 
apresentando-se as demais na ordem do sorteio.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 256, DE 2006

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Universidade Federal para o Desenvolvi-
mento do Sertão Sergipano (UNISSE), com 
sede na cidade de Poço Redondo, no Esta-
do de Sergipe.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

a Universidade Federal para o Desenvolvimento do 
Sertão Sergipano (UNISSE), com sede na cidade de 
Poço Redondo, no Estado de Sergipe.

Art. 2º A universidade terá por objetivo ministrar 
ensino superior, desenvolver a pesquisa nas diversas 
áreas do conhecimento e promover a extensão uni-
versitária.

Art. 3º A estrutura organizacional e a forma de 
funcionamento da universidade serão definidos em 
estatuto e nas normas legais pertinentes, observado 
o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesqui-
sa e extensão.

Art. 4º A criação da universidade subordina-se à 
prévia consignação, no Orçamento da União, das do-
tações necessárias ao seu funcionamento.

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

Justificação

A melhoria dos indicadores de conclusão do en-
sino médio, fenômeno associado à universalização 
do ensino fundamental, tem provocado o crescimento 
expressivo da demanda por vagas na educação su-
perior, que, ao longo da última década, experimentou 
uma expansão sem precedentes.

É de se apontar, contudo, que a discrepância 
entre a oferta de vagas gratuitas no ensino médio e 
na educação superior tem inviabilizado a continuida-
de de estudos da grande maioria dos jovens egressos 
do setor público. Conforme dados dos últimos censos 
Escolar e da Educação Superior, enquanto as matrí-
culas no ensino médio da rede pública se aproximam 
de 90%, as vagas gratuitas no ensino superior ficam 
abaixo de 30%.

Com efeito, a maioria dos concluintes da educação 
básica pública, a despeito da capacidade intelectual 
para prosseguir estudos em nível superior, é compe-
lida a desistir da formação acadêmica, quer pela in-
suficiência de vagas nas universidades públicas, quer 
por falta de recursos para o pagamento de anuidades 
escolares em instituições particulares.

Se em alguns lugares a oferta de educação su-
perior pública é insuficiente para atender a demanda, 
em outros locais o atendimento é feito exclusivamente 
por meio da rede privada. Há, ainda, aqueles aonde 
a educação superior não chega, como é o caso das 
áreas mais pobres, como o Sertão sergipano, região 
onde está situado o município de Poço Redondo, que 
não oferece, certamente, qualquer atrativo ao investi-
mento do empresariado da educação.

Assim, a implantação da educação superior no 
citado município se mostra socialmente relevante, na 
medida em que vem contribuir para a mudança de 
um cenário praticamente homogêneo no conjunto da 
mesorregião do Sertão Sergipano, que congrega as 
microrregiões de Carira e do Sertão sergipano do São 
Francisco. Essa região abriga parcela expressiva da 
população de Sergipe, ainda fortemente concentrada na 
zona rural, onde são constatados indicadores de desen-
volvimento humano, de acesso à saúde e àeducação, 
que figuram entre os piores do Estado e do País.

A despeito de situar-se no vale do São Francis-
co, o Sertão sergipano ainda sofre com a seca, uma 
vez que tem a sua economia assentada em atividades 
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primárias dependentes da água, como a produção de 
leite bovino e a agricultura de subsistência.

As iniciativas voltadas para o desenvolvimento 
do Estado e a superação dessa situação, a exemplo 
da política de incentivos fiscais e atração de indústrias 
para Sergipe, parecem ter seus efeitos limitados e lo-
calizados. A propósito, cabe destacar que a economia 
sergipana, tradicionalmente baseada na cana-de-açú-
car, continua a depender quase que exclusivamente 
da exportação do suco de laranja, o que enseja maior 
atenção à diversificação de culturas e centros de pro-
dução, conhecimento e tecnologia.

Desse modo, hoje, mais do que nunca, é urgente 
a ampliação das políticas de interiorização da educação 
superior, até aqui deveras concentrada nas capitais e 
nos centros urbanos mais desenvolvidos. No presen-
te caso, além de servir à democratização do acesso 
à educação superior, o que já é meritório, a presença 
de uma universidade em Poço Redondo, vocaciona-
da para a formação de profissionais perfilados pelas 
necessidades da região e produção de conhecimento 
condizente com as peculiaridades locais, contribuirá, 
por certo, para o desenvolvimento econômico e social 
da região, com reflexos positivos na qualidade de vida 
da população em geral.

A iniciativa é, pois, além de relevante para tomar 
a educação superior acessível às camadas social-
mente menos favorecidas, uma importante contribui-
ção do Governo Federal para o alcance da meta, a 
ser cumprida até 2010, de matricular 30% dos jovens 
com idade entre 18 e 24 anos na universidade, como 
quer ô Plano Nacional de Educação, objeto da Lei nº 
10.172, de 2001.

Por tudo isso, ao tempo em que sugerimos ao 
Poder Executivo a criação da Universidade Federal 
do Sertão Sergipano, conclamamos os nobres cole-
gas Congressistas a.apoiarem o projeto de lei que ora 
apresentamos.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006. 
– Senadora Maria do Carmo Alves.
..............................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.172, DE 9 DE JANEIRO DE 2001

....................................................................................
O Presidente da República Faço saber que o 

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Nacional de Edu-
cação, constante do documento anexo, com duração 
de dez anos.

Art. 2º A partir da vigência desta Lei, os estados, 
o Distrito Federal e os municípios deverão, com base 
no Plano Nacional de Educação, elaborar planos de-
cenais correspondentes.

Art. 3º A União, em articulação com os estados, 
o Distrito Federal, os municípios e a sociedade civil, 
procederá a avaliações periódicas da implementação 
do Plano Nacional de Educação.

§ 1º O Poder Legislativo, por intermédio das co-
missões de Educação, Cultura e Desporto da Câma-
ra dos Deputados e da Comissão de Educação do 
Senado Federal, acompanhará a execução do Plano 
Nacional de Educação.

§ 2º A primeira avaliação realizar-se-á no quar-
to ano de vigência desta Lei, cabendo ao Congresso 
Nacional aprovar as medidas legais decorrentes, com 
vistas à correção de deficiências e distorções.

Art. 4º A União instituirá o Sistema Nacional de 
Avaliação e estabelecerá os mecanismos necessários 
ao acompanhamento das metas constantes do Plano 
Nacional de Educação.

Art. 5º Os planos plurianuais da União, dos es-
tados, do Distrito Federal e dos municípios serão ela-
borados de modo a dar suporte às metas constantes 
do Piano Nacional de Educação e dos respectivos 
planos decenais.

Art. 6º Os Poderes da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios empenhar-se-ão na 
divulgação deste Plano e da progressiva realização de 
seus objetivos e metas, para que a sociedade o conheça 
amplamente e acompanhe sua implementação.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 9 de janeiro de 2001; 180º da Indepen-
dência e 113º da República. – FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO – Paulo Renato Souza.

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania e de Educação, cabendo à última  
a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 257, DE 2006

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Universidade Federal para o Desenvolvi-
mento do Baixo São Francisco, com sede na 
cidade de Propriá, no Estado de Sergipe.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

a Universidade Federal para o Desenvolvimento do 
Baixo São Francisco, com sede na cidade de Propriá, 
no Estado de Sergipe.

Art. 2º A universidade terá por objetivo ministrar 
ensino superior, desenvolver pesquisa e promover a 
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extensão universitária, com ênfase nas áreas de saúde, 
ciências agrárias, gestão pública e turismo.

Art. 3º A estrutura organizacional e a forma de 
funcionamento da universidade, respeitado o princípio 
da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e exten-
são, serão definidos em estatuto e nas normas legais 
pertinentes.

Art. 4º A criação da universidade subordina-se à 
prévia consignação, no Orçamento da União, das do-
tações necessárias ao seu funcionamento.

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

Justificação

A melhoria dos indicadores de conclusão do en-
sino médio, especialmente no setor público, fenômeno 
associado à universalização do ensino fundamental, 
tem provocado o crescimento expressivo da demanda 
por vagas na educação superior. Esta, por sua vez, ex-
perimentou, ao longo da última década, uma expansão 
sem precedentes.

Apesar do crescimento da oferta do ensino su-
perior, a maioria dos jovens egressos do ensino médio 
não tem conseguido acesso àuniversidade, ainda que 
demonstrem capacidade intelectual para freqüentá-
la. Assim, a insuficiência de vagas gratuitas, ao lado 
da falta de recursos para o pagamento de anuidades 
escolares em instituições particulares, tem compelido 
muitos estudantes a desistir da formação acadêmica.

Se em alguns lugares a educação superior pública 
não dá conta da demanda, em outros locais o atendimento 
é feito exclusivamente pela rede privada, havendo, ainda, 
aqueles em que o ensino superior não chega, como do 
caso de comunidades com menor poder aquisitivo, sem 
maiores atrativos ao empresariado da educação.

É para manter o sonho desses jovens do leste ser-
gipano, à margem do São Francisco, que vislumbramos 
a implantação da educação superior no Município de 
Propriá. Distante cerca de 100km da capital, a cidade 
já foi considerada um celeiro cultural e econômico e 
uma das maiores promessas de desenvolvimento do 
Estado de Sergipe. No entanto, a economia da região 
continua assentada em atividades primárias, como a 
exploração da agricultura de subsistência, a despeito 
do potencial remanescente no setor de serviços, es-
pecialmente no turismo e no agronegócio.

A atuação assistemática e limitada da Universidade 
Federal de Sergipe na região mal tem suprido parte das 
necessidades de formação de professores para a educa-
ção básica. Na mesma linha, as iniciativas de desenvolvi-
mento, moldadas a partir da política de incentivos fiscais, 
não têm conseguido atrair empreendimentos para a região, 

que continua a depender da produção de arroz, laranja, 
mandioca, manga e milho e da pecuária bovina.

Tudo isso empresta legitimidade e relevância à 
presente proposição. Uma universidade comprometida 
com a realidade, vocacionada para a solução de pro-
blemas da área onde estiver instalada, pode contribuir 
para a diversificação da economia e o desenvolvimento 
sustentável da região, a partir da produção e difusão de 
novos conhecimentos e tecnologias limpas, o que pode 
culminar com o restabelecimento do vigor econômico 
de toda a região de Propriá, com reflexos positivos na 
qualidade de vida da população em geral.

A iniciativa é, pois, além de relevante para tomar 
a educação superior acessível às camadas social-
mente menos favorecidas, uma importante contribui-
ção do Governo Federal para o alcance de meta, a 
ser cumprida até 2010, de matricular 30% dos jovens 
com idade entre 18 e 24 anos na universidade, como 
quer o Plano Nacional de Educação, objeto da Lei nº 

10.172, de 2001.
Em vista dessas razões, conclamamos os nobres 

colegas congressistas a aprovar o projeto de lei que 
ora apresentamos.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006. – Se-
nadora Maria do Carmo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.172, DE 9 DE JANEIRO DE 2001

....................................................................................
O Presidente da República Faço saber que o Con-

gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aprovado o Plano Nacional de Edu-

cação, constante do documento anexo, com duração 
de dez anos.

Art. 2º A partir da vigência desta Lei, os estados, 
o Distrito Federal e os municípios deverão, com base 
no Plano Nacional de Educação, elaborar planos de-
cenais correspondentes.

Art. 3º A União, em articulação com os estados, 
o Distrito Federal, os municípios e a sociedade civil, 
procederá a avaliações periódicas da implementação 
do Plano Nacional de Educação.

§ 1º O Poder Legislativo, por intermédio das Co-
missões de Educação, Cultura e Desporto da Câma-
ra dos Deputados e da Comissão de Educação do 
Senado Federal, acompanhará a execução do Plano 
Nacional de Educação.

§ 2º A primeira avaliação realizar-se-á no quar-
to ano de vigência desta Lei, cabendo ao Congresso 
Nacional aprovar as medidas legais decorrentes, com 
vistas á correção de deficiências e distorções.

Art. 4º A União instituirá o Sistema Nacional de 
Avaliação e estabelecerá os mecanismos necessários 
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ao acompanhamento das metas constantes do Plano 
Nacional de Educação.

Art. 5º Os planos plurianuais da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios serão elaborados de 
modo a dar suporte ás metas constantes do Plano Nacio-
nal de Educação e dos respectivos planos decenais.

Art. 6º Os Poderes da União, dos estados, ao 
Distrito Federal e dos municípios empenhar-se-ão na 
divulgação deste Plano e da progressiva realização de 
seus objetivos e metas, para que a sociedade o conheça 
amplamente e acompanhe sua implementação.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 9 de janeiro de 2001; 180º da Indepen-
dência e 113º da República. – FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO – Paulo Renato Souza.

(Às Comissões de Constituições, Justiça 
e Cidadania e de Educação, cabendo á última 
a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 258, DE 2006

Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezem-
bro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáu-
tica), para autorizar a prestação de servi-
ços de transporte aéreo doméstico entre 
pontos de escala de linhas internacionais, 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º Os arts. 181, 182 e 212 da Lei nº 7.565, 

de 19 dezembro 1986, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

 “Art. 181.  A concessão somente será 
dada à pessoa jurídica brasileira que tiver sede 
no Brasil. (NR)”

“Art. 182  ...............................................
 ..............................................................
II – às demais sociedades, com sede 

no País.
 ....................................................  (NR)”

“Art. 212.  ..............................................
Parágrafo único. No âmbito dos serviços 

aéreos internacionais, poderão ser prestados 
serviços de transporte aéreo doméstico entre 
pontos de escala no Brasil. (NR)”

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

Justificação

A crise por que tem passado a aviação nacional 
nos últimos anos resultou na cessação de atividades 
de algumas das mais tradicionais empresas aéreas 
brasileiras. Tal fato tem acarretado inúmeros problemas 

para o consumidor, em virtude na conseqüente redu-
ção da oferta. Tarifas mais caras, filas nos aeroportos, 
overbooking e extravio de bagagens incorporaram-se 
ao quotidiano dos passageiros.

A presente proposição visa ampliar a oferta de 
transporte aéreo, mediante a alteração de dispositivos 
do Código Brasileiro de Aeronáutica.

São revogadas as restrições à nacionalidade do 
capital das companhias aéreas. Poderão prestar servi-
ços aéreos regulares as empresas brasileiras que pre-
encham os requisitos legais, a exemplo do que ocorre 
em qualquer outra área da economia nacional. A atual 
limitação do capital estrangeiro a 20% das ações ordi-
nárias dessas empresas tem cumprido exclusivamente 
um papel de reserva de mercado, em detrimento da 
concorrência no setor. Além disso, mostra-se incompatí-
vel com a Constituição, que não mais abriga o conceito 
de “empresa brasileiro de capital nacional”.

A oferta de assentos domésticos pode ser am-
pliada, ainda, aproveitando-se a capacidade ociosa das 
aeronaves que operam rotas internacionais. Atualmente, 
somente as empresas brasileiras podem oferecer ser-
viços de transporte ligando pontos de escala situados 
em território nacional. As estrangeiras são obrigadas 
a percorrer longos trechos sobre o território nacional 
em ociosidade, pois não lhes é autorizado oferecer 
serviços domésticos. Visando corrigir essa distorção, 
o projeto estabelece tratamento isonômico entre as 
empresas nacionais e estrangeiras, permitindo a es-
tas a venda de passagens nos trechos domésticos de 
linhas internacionais.

Os benefícios dessa medida serão maiores à 
medida que for ampliado o universo dos aeroportos 
internacionais brasileiros, ainda restritos a algumas 
poucas capitais. Ainda assim, ela poderá contribuir 
imediatamente para aumentar a concorrência em al-
guns dos trechos mais demandados do País.

Pelas razões expostas, contamos o apoio dos 
nobres pares para a aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, 5 de setembro 2006. – Sena-
dor Valdir Raupp.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

Código Brasileiro de Aeronáutica. 
(Substitui o Código Brasileiro do Ar)

....................................................................................
Art. 181. A concessão somente será dada à pes-

soa jurídica brasileira que tiver:
I – sede no Brasil;
II – pelo menos 4/5 (quatro quintos) do capital 

com direito a voto, pertencente a brasileiros, preva-
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lecendo essa limitação nos eventuais aumentos do 
capital social;

III – direção confiada exclusivamente a brasi-
leiros.

§ 1º As ações com direito a voto deverão ser 
nominativas se se tratar de empresa constituída sob 
a forma de sociedade anônima, cujos estatutos de-
verão conter expressa proibição de conversão das 
ações preferenciais sem direito a voto em ações com 
direito a voto.

§ 2º Pode ser admitida a emissão de ações pre-
ferenciais até o limite de 2/3 (dois terços) do total das 
ações emitidas, não prevalecendo as restrições não 
previstas neste Código.

§ 3º A transferência a estrangeiro das ações 
com direito a voto, que estejam inclu(das na margem 
de 1/5 (um quinto) do capital a que se refere o item 
II deste artigo, depende de aprovação da autoridade 
aeronáutica.

§ 4º Desde que a soma final de ações em poder de 
estrangeiros não ultrapasse o limite de 1/5 (um quinto) 
do capital, poderão as pessoas estrangeiras, naturais 
ou jurídicas, adquirir ações do aumento de capital.

Art. 182. A autorização pode ser outorgada:
I – às sociedades anónimas nas condições pre-

vistas no artigo anterior;
II – às demais sociedades, com sede no País, 

observada a maioria de sócios, o controle e a direção 
de brasileiros.

Parágrafo único. Em se tratando de serviços aé-
reos especializados de ensino, adestramento, inves-
tigação, experimentação científica e de fomento ou 
proteção ao solo, ao meio ambiente e similares, pode 
a autorização ser outorgada, também, a associações 
civis.
....................................................................................

Da autorização para operar

Art. 212. A empresa estrangeira, designada pelo 
governo de seu país e autorizada a funcionar no Bra-
sil, deverá obter a autorização para iniciar, em caráter 
definitivo, os serviços aéreos internacionais, apresen-
tando à autoridade aeronáutica:

a) os pianos operacional e técnico, na forma de 
regulamentação da espécie;

b) as tarifas que pretende aplicar entre pontos 
de escala no Brasil e as demais escalas de seu ser-
viço no exterior;

c) o horário que pretende observar.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 259, DE 2006

Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezem-
bro de 1986 (Código Brasileiro de Aero-
náutica), para revogar restrições à oferta 
de serviços aéreos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam revogados os arts. 181, 182 e 216 

da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro 1986.
Art. 2º O art. 218 da Lei nº 7.565, de 19 de dezem-

bro 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 218. O interessado em obter a au-
torização de funcionamento deverá indicar os 
aeródromos e instalações auxiliares que pre-
tende utilizar, comprovando:

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

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

Justificação

A legislação brasileira de transporte aéreo, esta-
belecida pelo Código Brasileiro de Aviação, de 1986, 
demanda reformulação.

Seu caráter protecionista das empresas aéreas 
nacionais não mais se justifica, diante da demanda de 
transporte aéreo e da necessidade de ampliar a oferta 
desse vetor fundamental para o desenvolvimento do 
turismo e da economia nacional.

O Código não apenas veda a prestação de ser-
viços aéreos por empresas estrangeiras, mas limita 
a participação do capital estrangeiro nas empresas 
brasileiras a 20%. Assim sendo, vigora uma reserva 
de mercado absoluta, que impede o consumidor bra-
sileiro de ter acesso a serviços de melhor qualidade 
e mais baratos.

Não há setor da economia nacional tão protegido 
contra a competição. Ao invés de fortalecer as empre-
sas brasileiras, esse modelo, de duvidosa constitucio-
nalidade, tornou-as acomodadas e ineficientes. Apesar 
de toda essa proteção, algumas das mais tradicionais 
companhias aéreas nacionais atravessam dificulda-
des financeiras e outras foram obrigadas a encerrar 
suas atividades.

As empresas mais novas, que agora lideram o 
mercado, tendem a constituir um novo oligopólio, o 
que tem acarretado desconforto para os passageiros, 
redução da oferta e encarecimento do serviço.

Esse padrão protecionista tem sido substituído 
internacionalmente por variadas formas de abertura, 
mediante supressão das barreiras à participação do 
capital externo em empresas nacionais e das restri-
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ções de acesso de empresas estrangeiras aos mer-
cados domésticos.

A União Européia, por exemplo, permite que qual-
quer empresa sediada em um dos países membros 
ofereça serviços no interior de qualquer dos países 
do bloco. Além disso, eliminou todas as restrições de 
nacionalidade com relação ao capital das empresas 
aéreas que operem exclusivamente em seu território. 
Regimes análogos foram adotados por países como 
Austrália, Nova Zelândia e Chile.

A presente proposição destina-se a revogar os 
artigos do Código Brasileiro de Aeronáutica que res-
tringem o acesso de empresas estrangeiras ao merca-
do brasileiro e que limitam a participação de capitais 
estrangeiros em empresas brasileiras.

A abertura do mercado aéreo brasileiro é funda-
mental para a integração do território nacional e para 
o desenvolvimento de nossa economia, especialmente 
no que diz respeito ao turismo.

Tal medida permitiria, ainda, o fortalecimento dos 
laços de nosso País com os demais países do conti-
nente, uma vez que viabilizaria a oferta de vôos micror-
regionais, em paralelo às atuais linhas internacionais, 
que se concentram em poucas cidades.

Não menos importante é o benefício ao consu-
midor, que desfrutará de serviços melhores e mais 
baratos, em decorrência da ampliação da concorrên-
cia no setor.

Contamos com a colaboração de nossos ilustres 
pares para a aprovação dessa proposta, que contri-
bui para a modernização do marco legal da aviação 
brasileira.

Sala das Sessões, 5 de setembro e 2006. – Se-
nador Tião Viana.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

Dispõe sobre o Código Brasileiro de 
Aeronáutica.

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

CAPÍTULO III 
Serviços Aéreos Públicos

SEÇÃO I 
Da Concessão ou Autorização  

para os Serviços Aéreos Públicos

Art. 180. A exploração de serviços aéreos públicos 
dependerá sempre da prévia concessão, quando se 
tratar de transporte aéreo regular, ou de autorização 
no caso de transporte aéreo não-regular ou de servi-
ços especializados.

Art. 181. A concessão somente será dada a pes-
soa jurídica brasileira que tiver:

I – sede no Brasil;
II – pelo menos 4/5 (quatro quintos) do capital 

com direito a voto, pertencente a brasileiros, preva-
lecendo essa limitação nos eventuais aumentos do 
capital social;

III – direção confiada exclusivamente a brasi-
leiros.

§ 1º As ações com direito a voto deverão ser 
nominativas se se tratar de empresa constituída sob 
a forma de sociedade anônima, cujos estatutos de-
verão conter expressa proibição de conversão das 
ações preferenciais sem direito a voto em ações com 
direito a voto.

§ 2º Pode ser admitida a emissão de ações pre-
ferenciais até o limite de 2/3 (dois terços) do total das 
ações emitidas, não prevalecendo as restrições não 
previstas neste Código.

§ 3º A transferência a estrangeiro das ações 
com direito a voto, que estejam incluídas na margem 
de 1/5 (um quinto) do capital a que se refere o item 
II deste artigo, depende de aprovação da autoridade 
aeronáutica.

§ 4º Desde que a soma final de ações em poder de 
estrangeiros não ultrapasse o limite de 1/5 (um quinto) 
do capital, poderão as pessoas estrangeiras, naturais 
ou jurídicas, adquirir ações do aumento de capital.

Art. 182. A autorização pode ser outorgada:
I – ás sociedades anônimas nas condições pre-

vistas no artigo anterior;
II – às demais sociedades, com sede no País, 

observada a maioria de sócios, o controle e a direção 
de brasileiros.

Parágrafo único. Em se tratando de serviços aéreos 
especializados de ensino, adestramento, investigação, 
experimentação científica e de fomento ou proteção ao 
solo, ao meio ambiente e similares, pode a autorização 
ser outorgada, também, a associações civis.

Art. 183. As concessões ou autorizações serão 
regulamentadas pelo Poder Executivo e somente po-
derão ser cedidas ou transferidas mediante anuência 
da autoridade competente.

CAPÍTULO V 
Do Transporte Aéreo Regular

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

SEÇÃO II 
Do Transporte Doméstico

Art. 215. Considera-se doméstico e é regido por 
este Código, todo transporte em que os pontos de 
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partida, intermediários e de destino estejam situados 
em território nacional.

Parágrafo único. O transporte não perderá esse 
caráter se, por motivo de força maior, a aeronave fizer 
escala em território estrangeiro, estando, porém, em ter-
ritório brasileiro os seus pontos de partida e destino.

Art. 216. Os serviços aéreos de transporte pú-
blico doméstico são reservados às pessoas jurídicas 
brasileiras.
....................................................................................

CAPÍTULO VI 
Dos Serviços de Transporte  

Aéreo Não-Regular

Art. 217. Para a prestação de serviços aéreos 
não-regulares de transporte de passageiro, carga ou 
mala postal, é necessária autorização de funciona-
mento do Poder Executivo, a qual será intransferível, 
podendo estender-se por período de 5 (cinco) anos, 
renovável por igual prazo.

Art. 218. Além da nacionalidade brasileira, a pes-
soa interessada em obter a autorização de funciona-
mento, deverá indicar os aeródromos e instalações 
auxiliares que pretende utilizar, comprovando:

I – sua capacidade econômica e financeira;
II – a viabilidade econômica do serviço que pre-

tende explorar;
III – que dispõe de aeronaves adequadas, pessoal 

técnico habilitado e estruturas técnicas de manutenção, 
próprias ou contratadas;

IV – que fez os seguros obrigatórios.
....................................................................................

(Á Comissão de Comissão Justiça e Ci-
dadania.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 408 , DE 2006

Susta a aplicação de disposições con-
tidas no Decreto nº 70.951, de 9 de agosto 
de 1972, às operações conhecidas como 
consórcios, fundos mútuos e outras formas 
associativas assemelhadas, que objetivem 
a aquisição de bens.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica sustada a aplicação do Decreto nº  

70.951, de 9 de agosto de 1972, às operações co-
nhecidas como consórcios, fundos mútuos e outras 
formas associativas assemelhadas, que objetivem a 
aquisição de bens.

Art. 2º Para efeito do disposto no art. 1º, as ope-
rações de consórcios submetem-se às normas esta-
belecidas pelo Banco Central do Brasil no exercício 

de sua competência legal, desde 1º de maio de 1991, 
por força do disposto no artigo 33 da Lei nº 8.177, de 
10 de março de 1991.

Art. 3º  Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data da sua publicação.

Justificação

A iniciativa da presente proposição fundamenta-se 
no art. 49, V, Constituição Federal, que atribui ao Con-
gresso Nacional o poder de sustar os atos normativos do 
Poder Executivo que extrapolem o poder regulamentar 
excedam os limites de delegação legislativa.

O Decreto nº 70.951, de 9 de agosto de 1972, regu-
lamenta a Lei nº 5.768, de dezembro de 1971, que dispõe 
sobre a distribuição gratuita de prêmios, mediante sor-
teio, vale-brinde ou concurso, a título de  propaganda, e 
estabelece normas de proteção à poupança popular.

O art. 33 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 
1991, transferiu ao Banco Central do Brasil as atri-
buições previstas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 5.768, de 
1971, no que se refere às operações conhecidas como 
consórcio, fundo mútuo e outras formas associativas 
assemelhadas, que objetivem a aquisição de bens de 
qualquer natureza. Assim a autorização para funcio-
namento e a regulamentação dos consórcios passou 
a ser função do Banco Central.

Com base na Lei nº 8.177, de 1991, o Banco Cen-
tral passou a regulamentar o funcionamento dos con-
sórcios por meio de circulares. Essas circulares muitas 
vezes entram em contradição com o Decreto nº 70.951, 
de 1972, o que gera instabilidade e incerteza jurídica 
para as administradoras de consórcios e consorciados. 
Em decorrência, o desenvolvimento desse importante 
mecanismo de autofinanciamento fica prejudicado.

O Decreto nº 70.951, de 1972, regulamentou o 
funcionamento dos consórcios com base nas atribui-
ções dadas ao Ministério da Fazenda pela Lei nº 5.768, 
de 1971. Com o repasse dessas atribuições para o 
Banco Central do Brasil, mediante a Lei nº 8.177, de 
1991, aquela regulamentação ficou sem  base legal 
e extrapolou o poder regulamentar cabível à espécie 
normativa  decreto. Dada a atribuição do Banco Central 
de autorizar, regulamentar e  fiscalizar os consórcios, 
um ato normativo do Ministério da Fazenda não tem  
poder de regulamentar o tema.

Dessa forma, no intuito de evitar prejuízos para 
as administradoras de consórcios e consorciados e 
garantir a autoridade do Banco Central na regulamen-
tação essa popular modalidade de autofinanciamento, 
confiamos no apoio de nossos pares para a aprovação 
do presente Projeto de Decreto Legislativo.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006. – Se-
nador Marcos Guerra.
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LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO Nº 70.951, DE 9 DE AGOSTO DE 1972

Regulamenta a Lei nº 5.768, de 20 de 
dezembro de 1971, que dispõe sobre a dis-
tribuição gratuita de prêmios, mediante 
sorteio, vale-brinde ou concurso, a título 
de propaganda, e estabelece normas de 
proteção à poupança popular.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o artigo 81, tem III, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no artigo 22 da Lei nº 5.768, 
de 20 de dezembro de 1971, decreta:

TÍTULO I 
Da Distribuição Gratuita de Prêmios

CAPÍTULO I 
Da Autorização e suas Condições

Art. 1º A distribuição gratuita de prêmios, a título 
de propaganda, quando efetuadas mediante sorteio, 
vale-brinde, concurso ou operação assemelhada, de-
penderá de prévia autorização do  Ministério da Fazen-
da, nos termos da Lei nº 5.768, de 20 de dezembro de 
1971, deste Regulamento e dos atos normativos que 
se destinem a complementá-lo.

Art. 2º A autorização somente poderá ser conce-
dida a pessoas jurídicas que exerçam atividade comer-
cial, industrial, ou de compra e venda de bens imóveis, 
comprovadamente quites com os impostos federais, 
estaduais e municipais, bem como as contribuições 
da Previdência  Social.

Parágrafo único. A autorização será concedida 
a título precário e por prazo não superior a doze (12) 
meses, e será requerida à Secretaria da Receita Fe-
deral do Ministério da Fazenda, instruído o pedido com 
os documentos que esse órgão julgar necessários à 
comprovação das condições do requerente e ao exa-
me e análise da operação objeto do pedido.

Art. 3º O valor total dos prêmios a serem distribu-
ídos pela empresa não poderá exceder, em cada mês, 
a 5% (cinco por cento) da média mensal da receita 
operacional relativa a tantos meses,  imediatamente 
anteriores ao pedido, quanto sejam os do plano da 
operação, desde que não superior a quinhentas vezes 
o maior salário mínimo vigente no País, ressalvado o 
disposto no § 1º do artigo 35.

§ 1º A receita operacional referida neste artigo 
é a resultante exclusivamente da atividade comercial, 
industrial ou de compra e venda de bens imóveis, exer-
cida por conta própria.

 § 2º O cálculo do valor total dos prêmios a dis-
tribuir, no caso de empresas novas, será feito com 

base no capital realizado, equivalendo este à receita 
operacional de 1 (um) trimestre.

§ 3º Ministro da Fazenda poderá alterar os limi-
tes previstos neste artigo, em razão da natureza da 
atividade econômica da empresa.

Art. 4º A concessão da autorização prevista no 
artigo 1º sujeita as empresas autorizadas ao paga-
mento da Taxa de Distribuição de Prêmios a que se 
refere o artigo 5º da Lei nº 5.768, de 20 de dezembro 
de 1971, correspondente a 10% (dez por cento) sobre 
o valor da promoção autorizada, assim compreendido 
a soma dos valores dos prêmios prometidos.

Parágrafo único. A taxa a que se refere este ar-
tigo será paga em tantas parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, quantos forem os meses de duração do 
plano promocional, vencendo-se a primeira no 10º (dé-
cimo) dia do mês subseqüente ao indicado para início 
da execução do plano.

Art. 5º prazo para entrega do prêmio é de até 30 
(trinta) dias, a contar da data do sorteio ou de apura-
ção do resultado do concurso.

Parágrafo único. O prêmio prometido por vale-
brinde deverá ser entregue no ato da apresentação 
deste.

 Art. 6º Quando o prêmio sorteado, ganho em 
concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for 
reclamado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, con-
tados, respectivamente, da data do sorteio, da apura-
ção do resultado do concurso ou do término do prazo 
da promoção, caducará o direito do respectivo titular 
e o valor correspondente será recolhido, pela empre-
sa autorizada, ao Tesouro Nacional, como renda da 
União, no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 7º Além da empresa autorizada, nenhuma 
outra pessoa natural ou jurídica, inclusive as socieda-
des e associações civis de qualquer natureza, poderá 
participar do resultado financeiro da promoção publici-
tária de que trata o artigo 1º, ainda que a título de re-
cebimento de royalties, aluguéis de marcas, de nome 
ou assemelhados, ou outra qualquer vantagem.

Art. 8º Fora dos casos e condições previstas 
em lei especial, neste Regulamento e em atos que o 
complementarem, nenhuma pessoa, jurídica ou na-
tural, poderá distribuir ou prometer distribuir prêmios 
mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou operação 
assemelhada.

Art. 9º Não serão autorizadas a distribuir prêmios, 
por qualquer dos meios estabelecidos neste Regula-
mento, as pessoas naturais ou jurídicas prestadoras 
de serviço e assemelhadas, ou quaisquer outras en-
tidades que não reunirem as condições previstas no 
artigo 2º.
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Art. 10. Não poderão ser objeto de promoção, 
mediante distribuição de prêmios, na forma deste Re-
gulamento:

I – medicamentos;
II – combustíveis e lubrificantes;
III – armas e munições, explosivos, fogos de 

artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e 
seus derivados;

IV – outros produtos que venham a ser relacio-
nados pelo Ministro da Fazenda.

Art. 11. Não serão autorizados os planos que:
I – importem em incentivo ou estímulo ao jogo 

de azar;
II – proporcionem lucro imoderado aos seus exe-

cutores;
III – permitam ao interessado transformar a auto-

rização em processo de exploração dos sorteios, con-
cursos ou vales-brindes, como fonte de receita;

IV – importem em distorção do mercado, obje-
tivando, por meio da promoção, o alijamento de em-
presas concorrentes:

V – propiciem exagerada expectativa de obten-
ção de prêmios;

VI – Importem em fator deseducativo da infância 
e da adolescência;

VII – Tenham por condição a distribuição de prê-
mios com base na organização de séries ou coleções 
de qualquer espécie, tais como de símbolos, gravuras, 
cromos (“figurinhas’), objetos, rótulos, embalagens, 
envoltórios, nos termos das instruções da Secretaria 
da Receita Federal do Ministério da Fazenda:

VIII – Impliquem na emissão de cupons sorteáveis 
ou de qualquer outros elemento que sejam impressos 
em formatos e com dizeres e cores que imitem os sím-
bolos nacionais e cédulas do papel-moeda ou moeda 
metálica nacionais, ou com eles se assemelhem;

IX – Importem na emissão de cupons ou elemen-
tos sorteáveis mediante a aquisição de bens de valor, 
individual ou no conjunto, inferior a quarenta por cento 
(40%) do maior salário mínimo vigente no País;

X – Vinculem a distribuição de prêmios aos re-
sultados da Loteria Esportiva;

XI – Não assegurem igualdade de tratamento 
para todos os concorrentes;

XII – Vierem a ser considerados inviáveis, por 
motivo de ordem geral ou especial, pelo Ministério da 
Fazenda.

Parágrafo único. Admitir-se-á como lucro mode-
rado o que resultar da venda da mercadoria, ou si-
milar, objetivo da promoção, a preço não superior ao 
corrente para a venda à vista no mercado varejista da 
praça da operação.

Art. 12. A Secretaria da Receita Federal do Minis-
tério da Fazenda poderá condicionar a autorização para 
distribuição de prêmios à decomposição do preço da 
mercadoria objeto da promoção, de modo a destacar, 
para os fins previstos no artigo II, inciso II, o custo, as 
despesas e o lucro da operação de venda.

Art. 13. É vedada a distribuição de prêmios me-
diante sorteio ou concurso, subordinada à cobrança 
de ingresso em qualquer espécie de espetáculo, res-
salvado o disposto no parágrafo único do artigo 35 do 
Decreto-Lei número 43, de 18 de novembro de 1966.

Art. 14. A empresa autorizada não poderá cobrar 
dos participantes quaisquer taxas, emolumentos ou 
contribuições, nem mesmo à título de reembolso dos 
tributos que incidirem sobre os prêmios.

Art. 15. Somente serão distribuídos prêmios que 
consistam em:

I – mercadorias de produção nacional;
II – títulos da Dívida Pública e outros títulos de cré-

dito que forem admitidas pelo Ministro da Fazenda;
III – unidades residenciais, situadas no País, em 

zona urbana;
IV – viagem de turismo interno;
V – bolsas de estudo no País.
§ 1º A empresa autorizada comprovará a pro-

priedade dos prêmios até oito (8) dias antes da data 
marcada para o sorteio ou realização do concurso.

§ 2º A juízo da autoridade concedente da auto-
rização, a prova a que se refere o parágrafo anterior 
poderá ser substituída por meio de depósito bancário 
do valor dos prêmios, em conta vinculada ao plano.

§ 3º Nos casos de distribuição de prêmios por 
vale-brinde, a prova de propriedade deverá ser feita 
antes do início da promoção.

§ 4º Se, entre a data do início da promoção e a 
marcada para o sorteio ou a realização do concurso, 
decorrem mais de três meses, a Secretaria da Receita 
Federal do Ministério da Fazenda poderá exigir o depó-
sito mensal de parcelas do valor do prêmio, de modo 
a perfazer, dentro do prazo estabelecido no parágrafo 
1º, a importância correspondente àquele valor.

§ 5º É proibida a conversão dos prêmios em di-
nheiro.

CAPÍTULO II 
Dos Sorteios

Art. 16. Os sorteios para distribuição gratuita de 
prêmios a que se refere o artigo 1º obedecerão aos 
resultados da extração da Loteria Federal ou à com-
binação de números de acordo com os mesmos re-
sultados.

    167ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2006 



27930 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2006

§ 1º A Secretaria da Receita Federal do Minis-
tério da Fazenda poderá, a seu critério, admitir outros 
processos de extração de sorteios, quando realizados 
exclusivamente nos auditórios das estações de rádio 
ou de televisão, em programas públicos, até o limite de 
trinta por cento (30%) do valor dos prêmios a serem 
distribuídos por essa modalidade.

§ 2º No caso do parágrafo anterior, a empresa 
autorizada não poderá promover mais de uma extra-
ção por semana.

§ 3º Não se admitirá processo de sorteio que ex-
clua qualquer portador de cupom ou elemento sorteá-
vel, salvo o caso de prestamista inadimplente.

Art. 17. Concorrerão aos sorteios os cupons ou 
elementos sorteáveis emitidos e numerados em sé-
ries, na forma das instruções normativas baixadas 
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da 
Fazenda.

§ 1º A emissão de cupons ou elementos sorteá-
veis não poderá exceder de cem mil (100.000) número 
em cada série.

§ 2º Não terão validade os cupons ou elementos 
sorteáveis que apresentarem defeitos ou vícios que 
impossibilitem a verificação de sua autencidade ou do 
direito aos prêmios.

Art. 18. O emprego da expressão “Loteria Federal” 
pelas empresas autorizadas a distribuir prêmios só será 
permitido no anúncio do sorteio ou na divulgação do re-
sultado das extrações.

Art. 19. Na divulgação dos resultados da Loteria 
Federal as empresas autorizadas deverão proceder de 
modo a não induzir a equívoco, publicando na integra 
os números correspondentes aos prêmios maiores, 
sob pena de cancelamento da autorização.

Art. 20. Independe de autorização a distribui-
ção gratuita de prêmios, mediante sorteio realizado 
diretamente por pessoa jurídica de direito público, 
nos limites de sua jurisdição, como meio auxiliar 
de fiscalização ou arrecadação de tributos de sua 
competência.

Art. 21. Respeitado o limite estabelecido no arti-
go 3º e sem dispensa da Taxa de Distribuição de Prê-
mios, a Secretaria da Receita Federal do Ministério 
da Fazenda poderá autorizar a realização de propa-
ganda com distribuição gratuita de prêmios vinculada 
a sorteio diretamente realizado por pessoa jurídica de 
direito público.

Art. 22. Os cupons sorteáveis serão distribuídos 
exclusivamente nos estabelecimentos da empresa 
autorizada vedada sua distribuição em logradouros e 
vias públicas.

CAPÍTULO III 
Do Vale-Brinde

Art. 23. As empresas industriais, autorizadas na 
forma deste Regulamento, poderão emitir vales-brindes 
numerados em ordem crescente, a partir de 1 (um), 
para distribuição gratuita de prêmios como propagan-
da de seus produtos.

§ lº A empresa autorizada deverá distribuir, no mí-
nimo, um (1) vale-brinde para cada cem mil (100.000) 
unidades de produtos entregues para consumo.

§ 2º O número de vales-brindes a emitir corres-
ponderá ao de prêmios a distribuir.

§ 3º O valor do maior prêmio a distribuir não po-
derá exceder de duas vezes o maior salário mínimo 
vigente no País.

§ 4º A Secretaria da Receita Federal do Ministério 
da Fazenda poderá alterar os limites de emissão de 
vale-brinde, em função da natureza e valor dos bens 
entregues para consumo.

Art. 24. A empresa autorizada colocará o vale-
brinde no interior do produto de sua fabricação ou 
dentro do respectivo envoltório, atendidas as normas 
prescritas pelos órgãos de saúde pública e de controle 
de pesos e medidas.

§ 1º Se for impraticável a distribuição por qual-
quer dos modos previstos no caput deste artigo, ad-
mitir-se-á a utilização de elemento contendo dizeres 
ou símbolos identificadores do vale-brinde correspon-
dente, pelo qual será trocado nos estabelecimentos da 
empresa autorizada.

§ 2º A Secretaria da Receita Federal do Ministé-
rio da Fazenda poderá autorizar a distribuição do vale-
brinde por outra forma, bem o estabelecer critérios que 
assegurem ao processo de distribuição dependência 
exclusiva do acaso.

CAPÍTULO IV 
Do Concurso

Art. 25. A distribuição gratuita de prêmios me-
diante concurso de previsões, cálculos, estes de in-
teligência, seleção de predicados ou competição de 
qualquer natureza, realizada por empresas comerciais, 
industriais ou de compra e venda de bens móveis, 
está subordinada a este Regulamento, ressalvado o 
disposto no artigo 30.

Parágrafo único. A empresa indicará no plano, de 
forma clara e inequívoca, o processo do concurso e a 
condição necessária à obtenção do prêmio.

Art. 26. Nos concursos a que se refere o artigo 
anterior serão exigidas condições que garantam plura-
lidade de concorrentes e uniformidade nas condições 
de competição.
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Art. 27. Como condição para participar do con-
curso poderá ser exigida a apresentação ou a entrega 
de rótulos, cintas, invólucros, embalagens e quaisquer 
elementos de reclame relativos aos produtos ou ao ramo 
comercial da empresa autorizada, que não constitua 
série ou coleção, nos termos das instruções da Secre-
taria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Art. 28. A apuração do concurso poderá ser feita 
na sede da empresa autorizada ou nos auditórios de 
estações de rádio ou de televisão, com ingresso fran-
queado aos concorrentes.

Art. 29. O processo de apuração do concurso 
será o aprovado pela Secretaria da Receita Federal do 
Ministério da Fazenda ou o que, inscrito no plano, res-
guarde, a critério da autoridade concedente, o interesse 
dos concorrentes e assegure o integral cumprimento 
das disposições legais e regulamentares.

Art. 30. Independe de autorização a distribuição 
gratuita de prêmios em razão do resultado de concur-
so exclusivamente cultural, artístico, desportivo ou re-
creativo, desde que não haja subordinação a qualquer 
modalidade de álea ou pagamento pelos concorrentes, 
nem vinculação destes ou dos contemplados à aquisi-
ção ou uso de qualquer bem, direito ou serviço.

TÍTULO II 
Das operações de captação  

de poupança popular

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 31. Dependerão de prévia autorização do 
Ministério da Fazenda, nos termos da Lei nº 5.768, de 
20 de dezembro de 1971, deste Regulamento e dos 
atos normativos que se destinem a complementá-lo, e 
quando não sujeitas à de outra autoridade ou órgãos 
públicos federais:

I – As operações conhecidas como consórcio, 
fundo mútuo e outras formas associativas assemelha-
das, que objetivem a aquisição de bens de qualquer 
natureza;

II – A venda ou promessa de venda de mercado-
rias a varejo, mediante oferta pública e com recebimento 
antecipado, parcial ou total, ao respectivo preço;

III – A venda ou promessa de venda de direitos, 
inclusive cotas de propriedade de entidades civis, tais 
como hospital, motel, clube, hotel, centro de recreação 
ou alojamento e organização de serviços de qualquer 
natureza, com ou sem rateio de despesas de manu-
tenção, mediante oferta pública e com pagamento 
antecipado do preço;

IV – A venda ou promessa de venda de terrenos 
loteados, a prestações mediante sorteio;

V – Qualquer outra modalidade de captação an-
tecipada da poupança popular mediante promessa 
de contraprestação em bens, direitos ou serviços de 
qualquer natureza.

Art. 32. O pedido de autorização será dirigido à 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazen-
da, instruído com os documentos que esse órgão julgar 
necessários à comprovação da capacidade financeira, 
econômica e gerencial do requerente è ao exame e 
análise da viabilidade da operação.

Art. 33. As receitas e despesas referentes às ope-
rações de que trata o artigo 31 serão contabilizadas 
destacadamente das demais.

Art. 34. As pessoas autorizadas não poderão 
cobrar do contratante qualquer outra quantia ou valor, 
além do preço do bem, direito ou serviço, ainda que a 
título de ressarcimento de tributos, ressalvados, nos 
casos previstos neste Regulamento, as despesas de 
administração.

Art. 35. Será permitida a distribuição gratuita de 
prêmios vinculada à pontualidade dos prestamistas 
nas operações a que se referem os incisos II e IV do 
artigo 31.

§ 1º O valor dos prêmios a distribuir em cada mês 
e para cada série, na forma deste artigo, não poderá 
exceder de cinco por cento (5%) da receita mensal 
prevista para a respectiva série, não se aplicando o 
limite estabelecido no artigo 30, in fine, deste Regu-
lamento.

§ 2º A autorização para distribuição gratuita de 
prêmios de que trata este artigo será concedida pelo 
prazo de doze (12) meses, renovável a critério da au-
toridade concedente.

§ 3º A renovação será requerida entre (90) a 
sessenta (60) dias antes da data do término do prazo 
da autorização.

§ 4º Quando não for renovada a autorização de 
que trata este artigo a empresa continuará a distribuir 
os prêmios prometidos, exclusivamente com relação 
aos contratos celebrados até a data da ciência do des-
pacho denegatório.

§ 5º Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo 
anterior, a Taxa de Distribuição de Prêmios, de que 
trata o artigo 4º, incidirá sobre o valor dos prêmios 
prometidos para o período subseqüente ao do término 
de validade da autorização.

§ 6º A empresa autorizada a distribuir prêmios 
vinculados à pontualidade de seus prestamistas, nas 
operações a que se referem os incisos II e IV do artigo 
31, assegurará a participação, no consumo, de todos 
os prestamistas, salvo os inadimplentes.

§ 7º Na operação prevista no inciso IV do artigo 
31, a distribuição gratuita de prêmios para estimular 

    169ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2006 



27932 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2006

pontualidade dos prestamistas cessará, para o contra-
tante que for imitido na posse do lote de terreno.

Art. 36. O Conselho Monetário Nacional, tendo 
em vista os critérios e objetivos compreendidos em 
sua competência legal, poderá intervir nas operações 
referidas no artigo 31 para:

I – Restringir seus limites e modalidades, bem 
como disciplinar as operações ou proibir nos lança-
mentos;

II – Exigir garantias ou a formação de reservas 
técnicas, fundos especiais e provisões, sendo prejuízo 
das leis especiais:

III – Alterar o valor de resgate previsto no artigo 
53, bem como estendê-lo a qualquer das operações 
mencionadas no artigo 31.

§ 1º Os bens e valores representativos das reser-
vas técnicas e das garantias de que trata este artigo 
não poderão ser alienados, prometidos alienar ou de 
qualquer forma gravados sem autorização expressa 
do Ministro da Fazenda, sendo nula, de pleno direi-
to alienação realizada ou gravame constituído com a 
violação deste artigo.

§ 2º Quando a garantia ou reserva técnica for 
representada por bem imóvel, a cláusula de inalie-
nabilidade e impenhorabilidade será obrigatoriamen-
te registrada no competente Cartório de Registro de 
Imóveis.

Art. 37. O Banco Central do Brasil poderá intervir 
nas empresas autorizadas a realizar as operações a 
que se refere o artigo 31, e decretar sua liquidação ex-
trajudicial na forma e condições previstas na legislação 
especial aplicável às entidades financeiras.

Art. 38. Os diretores, gerentes e sócios da em-
presa que realizar operações referidas no artigo 31, e 
bem assim os prepostos com função de gestão:

I – Serão considerados depositários, para todos 
os efeitos, das quantias que a empresa receber dos 
prestamistas, na sua gestão, até cumprimento da obri-
gação assumida;

II – Responderão solidariamente pelas obriga-
ções da empresa com o prestamista, contraídas na 
sua gestão.

Art. 39. O Ministro da Fazenda, visando adequar 
as operações de que trata o artigo 31 às condições de 
mercado ou da política econômica financeira, poderá 
fixar disposições deferentes das previstas neste Regu-
lamento quanto a: limites de prazo, de participantes, de 
capital social e de valores dos bens, direitos ou servi-
ços; normas e modalidades contratuais; percentagens 
máximas permitidas a tútulo de despesas administra-
tivas; valores dos prêmios a distribuir.

CAPÍTULO II 
Dos consórcios, fundos mútuos  

e outras formas associativas assemelhadas

SEÇÃO I 
Dos consórcios ou fundos mútuos  

para aquisição de bens móveis duráveis.

Art. 40. A Secretaria da Receita Federal do Mi-
nistério da Fazenda poderá autorizar, na forma deste 
Regulamento e dos atos que o complementarem, a 
constituição e o funcionamento de consórcios, fundos 
mútuos ou formas associativas assemelhadas, que 
objetivem a coleta de poupanças destinadas a propi-
ciar a aquisição de bens móveis duráveis, por meio de 
autofinanciamento.

Art. 41. A autorização para organização e funcio-
namento será dada:

I – A sociedade de fins exclusivamente civis, ain-
da que revestidas de forma mercantil, de capital não 
inferior a duzentas (200) vezes o salário-mínimo local, 
totalmente integralizado;

II – A sociedade ou associações civis, de fins não 
lucrativos, com patrimônio liquido igual ou superiora 
duzentas (200) vezes o salário-mínimo local, limitada 
aos integrantes de seu quadro social a participação 
nas operações;

III – As sociedades mercantis de capital não in-
ferior a mil (1.000) vezes o salário-mínimo local, total-
mente integralizado, deste que o objeto do consórcio 
seja mercadoria de seu comércio ou fabrico.

§ 1º A pessoa jurídica autorizada providenciará, 
no prazo de sessenta (60) dias, a contar da data em 
que entrarem em vigor novos níveis de salário-mínimo, 
o aumento de seu capital ou patrimônio, se for o caso, 
para ajustamento aos limites previstos neste artigo.

§ 2º As obrigações passivas da sociedade auto-
rizada, representadas pelas contribuições recebidas 
dos consorciados e ainda não aplicadas na aquisição 
dos bens, não poderão ultrapassar, em valor, a quinze 
(15) vezes a soma do capital realizado e reservas, ou, 
em se tratando de entidade que não possua capital, a 
soma do patrimônio líquido.

Art. 42. As despesas de administração cobradas 
pela sociedade de fins exclusivamente civis não po-
derão ser superiores a doze por cento (12%) do valor 
do bem, quando este for de preço até cinqüenta (50) 
vezes o salário-mínimo local, e a dez por cento (10%) 
quando de preço superior a esse limite.

§ 1º As associações civis de fins não lucrativos e 
as sociedades mercantis, que organizarem consórcio 
para aquisição de bens de seu comércio ou fabrico, 
somente poderão cobrar as despesas de administração 
efetiva e comprovadamente realizadas com a gestão 
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do consórcio, no máximo até à metade das taxas es-
tabelecidas neste artigo.

§ 2º Será permitida a cobrança, no ato de inscrição 
do consorciado, de quantia até um por cento (1%) do 
preço do bem, que será devolvida, se não completado 
o grupo, ou compensada na taxa de administração, se 
constituída o consórcio.

Art. 43. Constarão do Regulamento do consórcio 
as seguintes condições básicas:

I – Fixação da contribuição mensal mínima de 
valor não inferior a um inteiro seiscentos e sessenta e 
sete milésimos por cento (1,667%) do preço do bem 
a adquirir;

II – Aplicação obrigatória de, no mínimo, cinqüenta 
por cento (50%) das contribuições mensais na aquisi-
ção de bens destinados a consorciado contemplado 
por preferência mediante sorteio, independentemente 
do oferecimento de lance;

III – Duração do plano limitado ao máximo de 
sessenta (60) meses;

IV – Número de participantes de cada grupo de 
consorciados não superior a cem (100);

V – Depósito em conta própria obrigatória, em 
bancos comerciais ou caixas econômicas, dos recur-
sos a aplicar, coletados dos consorciados, cujo levan-
tamento somente poderá ser feito para atendimento 
dos objetivos do plano, mediante declaração escrita 
da administradora com especificação do documento 
de compra, ou emissão de cheque na forma prevista 
no artigo 52, parágrafo único, da Lei nº 4.728, de 14 
de julho de 1965;

VI – Prazo máximo de trinta (30) dias para en-
trega do bem, salvo se o consorciado escolher outro, 
não disponível, ou não oferecer, no mesmo prazo, a 
garantia prevista em contrato;

VII – Proibição de distribuição de prêmios, mes-
mo sob a forma de dispensa de prestações vencidas 
ou vincendas, assim como de conversão do valor do 
bem em dinheiro.

Parágrafo único. A pessoa jurídica autorizada 
poderá participar de consórcio por ela administrado, 
desde que:

a) não participe do sistema de distribuição;
b) os bens correspondentes à sua participação 

somente lhe sejam entregues após contemplados to-
dos os demais consorciados.

Art. 44. Poderão ser cobrados dos consorciados 
as despesas com o registro de seus contratos e instru-
mentos de garantia, inclusive nos casos cessão, venda 
vedada a cobrança de qualquer outra taxa além das 
estabelecidas neste Regulamento e nos atos norma-
tivos complementares.

Parágrafo único. A proibição deste artigo não al-
cança a mora e as despesas de cobrança previstas em 
contrato para os casos de inadimplemento, se, credi-
tado aos consorciados o saldo resultante.

Art. 45. O regulamento do plano poderá prever 
a cobrança de uma parcela da contribuição mensal, 
para a constituição de um fundo destinado a cobrir 
eventual insuficiência da receita por impontualidade 
no pagamento.

Parágrafo único. Os limites e condições do fundo 
previsto neste artigo serão estabelecidos pela Secreta-
ria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Art. 46. Não poderão ser objeto de consórcio bens 
de preço inferior a cinco (5) vezes o maior salário-mí-
nimo vigente no País.

SEÇÃO II 
Dos consórcios e fundos mútuos  
para aquisição de bens imóveis

Art. 47. Fica o Ministro da Fazenda autorizado a 
estabelecer normas para a organização e funciona-
mento de consórcios destinados a coletar poupança 
para a aquisição de bens imóveis que constituam uni-
dades residenciais, observadas as seguintes condi-
ções básicas:

I – manifestação do Banco Nacional de Habitação 
quanto à viabilidade técnica e financeira do plano;

II – prazo máximo de cem (100) meses para pa-
gamento;

III – contribuição mensal mínima de um por cento 
(1%) do preço do imóvel;

IV – reajustamento das prestações vincendas, se 
o preço do imóvel, com as características previstas no 
contrato, for alterado;

V – número máximo de cem (100) participantes 
para cada grupo de consorciados.

CAPÍTULO III 
Da venda de mercadorias a varejo  

com recebimento antecipado do preço

Art. 48. A Secretaria da Receita Federal do Minis-
tério da Fazenda poderá conceder autorização para a 
venda ou promessa de venda de mercadorias a varejo, 
mediante oferta pública e com recebimento antecipa-
do, parcial ou total, do respectivo preço, a sociedades 
comerciais que provem ter capital, totalmente inte-
gralizado igual ou superior a cinco mil (5.000) vezes 
o salário-mínimo do local em que estiver situado seu 
estabelecimento principal.

§ 1º Quando forem alterados os níveis de salário-
mínimo será exigida, no prazo de sessenta (60) dias, 
a complementação do capital que se tornar inferior ao 
limite previsto neste artigo.
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§ 2º As obrigações passivas da empresa autori-
zada, nas operações referidas no caput deste artigo, 
oriundas de prestações recebidas e correspondentes 
a mercadorias a entregar, não poderão ultrapassar, 
em valor, a doze (12) vezes a soma do capital reali-
zado e reservas.

Art. 49. Não serão autorizados pianos de venda 
para pagamento em prazo interior a seis (6) ou supe-
rior a doze (12) meses.

Art. 50. A mercadoria objeto do contrato deverá:
I – Ser de preço não superior ao corrente para 

venda à vista no mercado varejista da praça da ope-
ração indicada e aprovada com o plano, à data do 
pagamento da última prestação, e, não o havendo, ou 
sendo a mercadoria de venda exclusiva, ao de venda 
à vista de mercadoria similar, no mercado varejista da 
mesma praça.

II – Ser de produção nacional e considerada de 
primeira necessidade ou de uso geral;

III – Ser discriminada no título ou carnet.
§ 1º A mercadoria deverá ser entregue ao presta-

mista na praça da operação, sem qualquer acréscimo, 
vedada a cobrança de taxa de inscrição, despesas de 
administração ou qualquer outra importância, além do 
preço ajustado nos termos do inciso 1 deste artigo.

§ 2º Considera-se praça da operação aquela em 
que a empresa, por seu estabelecimento fixo, repre-
sentante comercial autônomo ou vendedor ambulan-
te, celebrar o contrato com a entrega ao comprador, 
do título ou carnet comprobatório da realização do 
negócio.

Art. 51. As quantias entregues pelos prestamistas 
para pagamento de mercadoria serão corrigidas mone-
tariamente, a data da liquidação do contrato, mediante 
aplicação de coeficientes mensais de atualização mo-
netária às prestações dos meses correspondentes.

§ 1º Para os fins previstos neste artigo serão utili-
zados os índices de correção mensal do valor nominal 
das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

§ 2º O Ministro da Fazenda poderá restabelecer 
o poder aquisitivo das prestações pagas, fixas outros 
índices de correção monetária, que prevalecerão para 
futuras autorizações ou renovações.

§ 3º Quando a soma das prestações, corrigidas 
monetariamente, for inferior ao preço atualizado da mer-
cadoria a ser entregue, caberá ao comprador pagar a 
diferença, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo.

§ 4º Se o preço atualizado da mercadoria for 
inferior à soma das prestações corrigidas monetaria-
mente, cumprirá ao vendedor restituir, em mercadoria, 
a diferença.

§ 5º Ao comprador é facultado, a seu critério 
exclusivo, escolher outra mercadoria não constante 

da discriminação, desde que existente no estoque do 
vendedor, pagando a diferença de preço, observadas 
as normas dos incisos I e II do artigo 50.

Art. 52. Paga a totalidade das prestações, a mer-
cadoria discriminada no contrato será entregue ou 
colocada à disposição do comprador, na praça da 
operação, no prazo oito (8) dias, contados da data do 
pagamento da última prestação.

§ 1º Não prevalecerá o prazo previsto neste ar-
tigo se o comprador optar por outra mercadoria só 
existente no estoque de estabelecimento da empresa 
situado em outra praça.

§ 2º Se a mercadoria não for reclamada no pra-
zo de um (1) ano, contado da data do pagamento da 
última prestação, o valor total das prestações pagas, 
corrigidas monetariamente até a data do término do 
contrato de venda, será recolhido ao Tesouro Nacional, 
dentro de trinta (30) dias.

Art. 53. O prestamista, que desistir da transação 
ou se tornar inadimplente depois de paga a terceira 
(3ª) prestação, terá o direito de receber, em merca-
doria do estoque da empresa vendedora e pelo pre-
ço corrente de venda à vista no mercado varejista da 
praça da operação, indicada no plano, à data em que 
se verificar a desistência ou inadimplemento, o valor 
de resgate das prestações pagas, indicado na tabela 
aprovada pelo Ministro da Fazenda.

§ 1º O valor de resgate será fixado proporcional 
e progressivamente as prestações pagas pelos presta-
mistas, não podendo ser inferior a cinqüenta por cento 
(50%) das importâncias pagas.

§ 2º O valor de resgate não reclamado até ses-
senta (60) dias do prazo para pagamento da última 
prestação contratada será recolhido ao Tesouro Na-
cional, dentro de trinta (30) dias.

§ 3º As importâncias recolhidas ao Tesouro Na-
cional na forma do parágrafo anterior e do parágrafo 2º 
do artigo 52 serão escrituradas como renda da União, 
em conta especial.

Art. 54. Ocorrendo atraso por mais de trinta (30) 
dias no pagamento de uma prestação e ressalvado 
o disposto no artigo anterior, é facultado à empresa 
vendedora:

I – Considerar o prestamista inadimplente e re-
solver o contrato mediante a entrega de mercadorias 
de valor igual ao previsto na tabela de resgate, quan-
do for o caso; ou 

II – aceitar o pagamento das prestações venci-
das, para prosseguimento do contrato.

Art. 55. A empresa autorizada aplicará o mínimo 
de vinte por cento (20%) de sua arrecadação mensal 
na formação de estoque das mercadorias que prome-
teu entregar.
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§ 1º O Ministro da Fazenda poderá, a seu exclusi-
vo critério, permitir que parte da percentagem prevista 
neste artigo seja aplicada na aquisição de Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional ou de títulos de ren-
da fixa de reconhecida segurança e liquidez.

§ 2º Os títulos adquiridos na forma prevista no 
parágrafo anterior ficarão vinculados à obrigação de 
entrega do bem objeto do contrato e só poderão ser 
alienados se o seu valor for aplicado na compra de 
mercadorias necessárias ao cumprimento daquela 
obrigação.

Art. 56. Nenhuma outra empresa, além da auto-
rizada, poderá participar da operação prevista neste 
capítulo, ressalvado o disposto no parágrafo 1º deste 
artigo.

§ 1º Não se compreende na proibição deste artigo 
a participação de representante comercial autônomo 
que, por força de contrato de representação comercial, 
operar, em zona determinada, em nome e por conta 
da empresa autorizada.

§ 2º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, 
toda publicidade do negócio será feita em nome exclu-
sivo da empresa autorizada e as mercadorias serão 
por esta diretamente faturadas ao comprador.

CAPÍTULO IV 
Da Venda ou Promessa de Venda de Direitos

Art. 57. Compreendem-se nas disposições do 
artigo 31, inciso III, deste Regulamento, as operações 
seguintes:

I – Venda ou promessa de venda de cotas de 
bens imóveis e instalações, destinadas à constituição 
de condomínio convencional e indivisível;

II – venda ou promessa de venda de direito de 
locação ou de uso e gozo de bens imóveis, móveis, 
instalações e serviços de qualquer natureza.

§ 1º Nas operações a que se refere este artigo 
serão observadas as disposições seguintes:

I – O número de cotas lançadas à venda deter-
minará a fração ideal do imóvel, móveis e instalações, 
correspondentes a cada cota, e não poderá exceder 
ao resultante da divisão do valor da obra pelo valor 
da cota;

II – quando o direito se referirá locação ou uso de 
gozo de bens imóveis, móveis, instalações e serviços, o 
número de contratos ou títulos negociáveis fica limitado 
ao da lotação do estabelecimento a que se refira ou à 
sua capacidade de atendimento, segundo os índices 
de procura, normais e técnicos, estabelecidos pelos 
órgãos indicados pela Secretaria da Receita Federal 
do Ministério da Fazenda;

III – se a obra incluir edificação e móveis e ins-
talações necessárias ao ramo a que se destina, seus 
valores serão separadamente mencionados;

IV – o adquirente obriga-se a:
a) não alterar a destinação da obra;
b) construir com seus co-proprietários o condo-

mínio indivisível e prover desde logo sobre sua admi-
nistração.

§ 2º Quando a cota se referir a propriedade imóvel, 
sua transmissão será feita por escrito através de instru-
mento que preencha todas as condições necessárias 
à transcrição no Registro de Imóveis competente.

§ 3º Se o terreno estiver gravado com ônus reais, 
será exigida escritura pública em que o respectivo titu-
lar estipule as condições em que se obriga a liberá-lo 
antes ou no ato de transmissão das cotas e manifesta 
sua concordância com o plano de vendas.

Art. 58. O contrato ou título de venda ou promes-
sa de venda de direitos, mediante oferta pública e com 
pagamento antecipado do preço, indicará precisamente 
o seu objetivo, de modo a não induzir a engano o com-
prador, promitente comprador ou locatário.

Art. 59. As expressões “sócio proprietário” e “sócio 
patrimonial” ficam reservados aos casos de aquisição 
de cotas de propriedade de bens imóveis, móveis e 
instalações; a expressão “sócio usuário”, ao de aqui-
sição do direito de locação ou de uso e gozo de bens 
imóveis, móveis, instalações e serviços de qualquer 
natureza.

§ 1º A cota de bens imóveis, móveis e instalações 
a que se referir o contrato de venda ou de promessa 
de venda, título de propriedade ou título patrimonial, 
é indivisível, transferível e de valor determinado em 
função do valor atual da propriedade e do número de 
cotas já vendidas ou prometidas a venda.

§ 2º É defesa a cobrança de emolumentos ou 
taxas de transferência sobre cessão de direitos ou 
transmissão de cotas de propriedade adquiridos na 
forma deste Regulamento, ressalvadas, quando for o 
caso, as despesas de cartório.

Art. 60. A receita proveniente das operações re-
guladas neste Capítulo será aplicada exclusivamente 
na obra ou empreendimento a que ser referir o contrato 
ou título, sendo permitida a dedução das despesas de 
administração efetiva e comprovadamente feitas, até o 
limite de dez por cento (10%), percentagem que será 
acrescida ao valor da obra para os efetivos do disposto 
no artigo 57, parágrafo 1º, inciso I.

Parágrafo único. Não será autorizada nova ope-
ração sem a prova de conclusão da obra ou empreen-
dimento compreendido em autorização anterior.

Art. 61. As despesas de manutenção dos bens, 
instalações e serviços poderão ser rateadas entre os 
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sócios proprietários e sócios usuários, ou entre os só-
cios de qualquer uma dessas classes, não podendo, 
entretanto, exceder as despesas efetivas e comprova-
damente realizadas.

CAPÍTULO V 
Da Venda ou Promessa de Venda de Terreno 

a Prestações, Mediante Sorteio

Art. 62. O pedido de autorização para a venda 
ou promessa de venda de terrenos loteados, a pres-
tações, mediante sorteio, a que se refere o artigo 31, 
inciso IV, deste Regulamento, será instruído com os 
seguintes documentos:

I – Cópia dos documentos a que se referem os 
incisos I a V do artigo 1º do Decreto-Lei nº 58, de 10 de 
dezembro de 1937, com a prova de seu arquivamento 
no Registro de Imóveis da circunscrição respectiva;

II – certidão do governo municipal provando que 
a situação dos lotes satisfaz pelo menos a duas das 
condições previstas no artigo 32 do Código Tributário 
Nacional, preferencialmente a existência de escola pú-
blica a menos de dois quilômetros de distância;

III – prova da manifestação do Banco Nacional 
de Habitação de que os terrenos se prestam à conse-
cução de plano habitacional;

IV – prova de que há compatibilidade do plano 
de vendas com o Plano de Integração Nacional, quan-
do for o caso;

V – prova de que, além dos terrenos objetos de 
operações submetidas à autorização, o vendedor ou 
promitente vendedor, é proprietário, ainda, de, no míni-
mo, mais 20% (vinte por cento) de terrenos que satis-
façam as condições previstas nos incisos anteriores.

Art. 63. O titular da autorização, durante o prazo 
previsto no plano de venda ou promessa de venda, 
manterá terrenos de sua propriedade, nas condições 
descritas nos incisos II a V do artigo anterior, em área 
não inferior a 20% (vinte por cento), calculada sobre 
a que se destinar aos prestamistas ainda não contem-
plados e imitidos na posse na forma do artigo 66.

Art. 64. Do contrato ou título referente à venda 
ou promessa de venda de terrenos loteados, a pres-
tações, mediante sorteio, constarão as seguintes es-
pecificações:

I – Denominação da série e número do contrato ou 
título com que o prestamista concorrerá ao sorteio;

II – denominação e localização da propriedade, 
número e data da inscrição, atendido o disposto no 
artigo 65;

III – indicação de que um dos lotes constantes 
da operação autorizada, será alienado e entregue ao 
promitente comprador de acordo com o artigo 66, des-
te Regulamento;

IV – preço do lote, importância do sinal, se hou-
ver, e prazo de pagamento não superior a cem (100) 
meses;

V – declaração da existência ou inexistência de 
servidão ativa ou passiva.

Parágrafo único. É facultada a substituição do 
contrato pela escritura definitiva de compra e venda, 
com ou sem o pacto adjeto de hipoteca, desde que 
essa condição conste do título.

Art. 65. Sob pena de responsabilidade criminal, 
os vendedores que invocarem como argumento de 
propaganda, a proximidade do terreno a algum aci-
dente geográfico, cidade, fonte hidromineral ou termal 
ou qualquer outro motivo de atração ou valorização, 
serão obrigados a declarar no memorial descritivo e a 
mencionar nas divulgações, anúncios e prospectos de 
propaganda, a distância métrica a que se situa o imóvel 
do ponto invocado ou tomado como referência.

Art. 66. O prestamista contemplado por sorteio 
ou por haver completado o pagamento de todas as 
prestações fixadas no plano escolherá o lote de terre-
no, entre os prometidos, ainda disponíveis, e, desde 
logo, será imitido na sua posse.

CAPÍTULO VI 
Das Operações não especificadas

Art. 67. As operações não especificadas, de cap-
tação de poupança popular mediante promessa da 
conta prestação em bens, direitos ou serviços de qual-
quer natureza, serão reguladas, no que couber, pelas 
disposições do Título II deste Regulamento e dos atos 
normativos que se destinem a complementá-lo.

TÍTULO III 
Das Penalidades, da Fiscalização  

e do Processo Fiscal

CAPÍTULO I 
Das Penalidades

Art. 68. A realização de operações regidas por 
este Regulamento e pelos atos normativos que se 
destinem a complementá-lo, sem a prévia autorização 
sujeita os infratores, cumulativamente, às seguintes 
penalidades:

I – No caso de que trata o Titulo I (Da Distribuição 
Gratuita de Prêmios):

a) multa igual ao valor total dos prêmios prome-
tidos, não inferior a cem (100) vezes o maior salário-
mínimo vigente no País;

b) perda dos bens prometidos como prêmios; e
c) proibição de realizar, durante o prazo de cinco 

(5) anos, as operações mencionadas.
II – nos casos a que se refere o Título II (Das 

Operações de Captação de Poupança Popular):
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a) multa igual ao valor dos bens, direitos ou ser-
viços que constituírem o objeto da operação, não infe-
rior a quinhentos (500) vezes o maior salário-mínimo 
vigente no País;

b) proibição de realizar durante o prazo de dez 
(10) anos, as operações mencionadas.

Parágrafo único. Incorre, também, nas penas 
previstas neste artigo quem, sem condições legais, 
prometer publicamente realizar operações regidas por 
Regulamento.

Art. 69. A empresa autorizada a realizar opera-
ções previstas no artigo 1º, que não cumprir o plano 
de distribuição de prêmios ou desvirtuar a finalidade 
da operação, fica sujeita, cumulativamente, às seguin-
tes penalidades:

I – Cassação da autorização;
II – proibição de realizar nova operação pelo pra-

zo de cinco (5) anos;
III – perda dos bens prometidos em prêmios, 

se esses ainda não tiverem sido entregues, ou multa 
igual ao valor desses prêmios, não inferior a cinqüen-
ta (50) vezes o maior salário-mínimo vigente no País, 
se os mesmos já tiverem sido entregues ou não forem 
encontrados.

Art. 70. A entidade autorizada, na forma deste 
Regulamento, a realizar operações referidas no artigo 
31, que não cumprir o plano, ficará sujeita, cumulati-
vamente, às seguintes penalidades:

I – Cassação da autorização;
II – proibição de realizar nova operação pelo pra-

zo de cinco (5) anos; e
III – multa igual a cinqüenta por cento (50%) do 

valor dos bens, direitos ou serviços que constituírem 
o objeto da operação.

Art. 71. A falta de recolhimento da Taxa de Distri-
buição de Prêmios, dentro dos prazos previstos neste 
Regulamento, sujeita o contribuinte à multa igual a 
cinqüenta por cento (50%) da importância que deixou 
de ser recolhida.

Parágrafo único. Se o recolhimento for feito após 
o prazo legal, antes de qualquer procedimento fiscal, 
a multa será de dez por cento (10%).

Art. 72. As infrações a este Regulamento ou a 
atos normativos destinados a complementá-lo, quando 
não compreendidas nos artigos anteriores, sujeitam o 
infrator à multa de dez (10) a quarenta (40) vezes o 
maior salário-mínimo vigente no País, elevada ao do-
bro no caso de reincidência.

Art. 73. A aplicação das penalidades previstas 
neste Regulamento não exclui a responsabilidade e 
as sanções de natureza civil e penal, nos termos das 
respectivas legislações.

CAPÍTULO II 
Da fiscalização e do Processo Fiscal

Art. 74. A fiscalização das operações menciona-
das neste Regulamento será exercida privativamente 
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da 
Fazenda.

Art. 75. O processo e o julgamento das infrações 
serão regidos pelas normas do Decreto nº 70.235, de 
6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo 
administrativo fiscal de determinação exigência dos 
créditos tributários da União.

TÍTULO IV 
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 76. A Secretaria da Receita Federal do Minis-
tério da Fazenda fica autorizada a expedir atos destina-
dos a complementar as normas deste Regulamento e 
a resolver os casos omissos ressalvados os atos cuja 
competência esteja expressamente reservada a outro 
órgão ou autoridade.

Art. 77. As operações de que trata o artigo 1º, 
autorizadas pelo Ministério da Fazenda e em curso na 
data do início de vigência deste Regulamento, serão 
adaptadas às suas disposições, no prazo de noventa 
(90) dias, após o qual as respectivas autorizações serão 
consideradas canceladas de pleno direito, sujeitando-se 
quem as praticar, sem permissão legal, às penalidades 
previstas no inciso I do artigo 68, letras a e b.

Parágrafo único. Ficam dispensadas de adaptação 
as autorizações cujo término esteja previsto para data 
anterior à expiração do prazo marcado no caput deste 
artigo, caso em que as operações deverão cessar na 
data estabelecida no plano autorizado.

Art. 78. Serão adaptadas ao regime e às dispo-
sições deste Regulamento, no prazo de noventa (90) 
dias contados de sua publicação, as operações de 
que trata o artigo 31 e que se achavam em curso a 21 
de dezembro de 1971, sob pena de os responsáveis 
ficarem sujeitos às sanções do artigo 70.

§ 1º Os prazos mencionados neste artigo poderão 
ser prorrogados a critério do Ministro da Fazenda.

§ 2º Independem de adaptação as operações 
previstas no inciso I do artigo 31 contratadas até a 
publicação deste Regulamento, segundo as normas 
expedidas pelo Ministérios da Fazenda ou pelo Banco 
Central do Brasil.

§ 3º Os responsáveis pelas operações de que 
trata o artigo 31 que não dependiam de autorização 
antes da vigência da Lei nº 5.768; de 20 de dezembro 
de 1971, requererão, no mesmo prazo fixado no caput 
deste artigo, as respectivas autorizações.

§ 4º Negada a autorização prevista no parágra-
fo anterior ou constatada a impossibilidade de adap-
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tação das operações a que se refere o caput deste 
artigo, os planos inadaptados entrarão em liquidação 
segundo as normas especiais baixadas pelo Ministro 
da Fazenda.

Art. 79. Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Brasília, 9 de agosto de 1972; 151º da Indepen-
dência e 84º da República. – EMÍLIO G. MÉDICI – An-
tônio Delfim Netto.

LEI Nº 5.768, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre a legislação sobre distribuição 
gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale-
brinde ou concurso, a título de propaganda, 
estabelece normas de proteção à poupança 
popular, e dá outras providências. 

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

CAPÍTULO I 
Da distribuição gratuita de prêmios

Art. 1º A distribuição gratuita de prêmios a título 
de propaganda quando efetuada mediante sorteio, vale-
brinde, concurso ou operação assemelhada, dependerá 
de prévia autorização do Ministério da Fazenda, nos 
termos desta lei e de seu regulamento.

§ 1º A autorização somente poderá ser concedi-
da a pessoas jurídicas que exerçam atividade comer-
cial, industrial ou de compra e venda de bens imóveis 
comprovadamente quites com os impostos federais, 
estaduais e municipais, bem como com as contribui-
ções da Previdência Social, a título precário e por pra-
zo determinado, fixado em regulamento, renovável a 
critério da autoridade.

§ 2º O valor máximo dos prêmios será fixado 
em razão da receita operacional da empresa ou da 
natureza de sua atividade econômica, de forma a não 
desvirtuar a operação de compra e venda.

§ 3º É proibida a distribuição ou conversão dos 
prêmios em dinheiro.

§ 4º Obedecerão aos resultados da extração da 
Loteria Federal, os sorteios previstos neste artigo.

§ 5º O Ministério da Fazenda, no caso de distri-
buição de prêmios a título de propaganda, mediante 
sorteio, poderá autorizar que até o limite de 30% (trin-
ta por cento) dos prêmios a distribuir por essa moda-
lidade seja excluído da obrigatoriedade prevista no 
parágrafo anterior, desde que o sorteio se processe 

exclusivamente em programas públicos nos auditórios 
das estações de rádio ou de televisão.

§ 6º Quando não for renovada a autorização de 
que trata este artigo, a empresa que, na forma desta lei, 
venha distribuindo, gratuitamente, prêmios vinculados 
à pontualidade de seus prestamistas nas operações a 
que se referem os itens II e IV do art. 7º continuará a 
distribuí-los exclusivamente com relação aos contratos 
celebrados até a data do despacho denegatório.

Art. 2º Além da empresa autorizada, nenhuma 
outra pessoa natural ou jurídica poderá participar do 
resultado financeiro da promoção publicitária de que 
trata o artigo anterior, ainda que a título de recebi-
mento de royalties, aluguéis de marcas, de nomes 
ou assemelhados.

Art. 3º Independe de autorização, não se lhes 
aplicando o disposto nos artigos anteriores:

I – a distribuição gratuita de prêmios mediante 
sorteio realizado diretamente por pessoa jurídica de 
direito público, nos limites de sua jurisdição, como meio 
auxiliar de fiscalização ou arrecadação de tributos de 
sua competência;

II – a distribuição gratuita de prêmios em razão do 
resultado de concurso exclusivamente cultural artístico, 
desportivo ou recreativo, não subordinado a qualquer 
modalidade de álea ou pagamento pelos concorrentes, 
nem vinculação destes ou dos contemplados à aquisi-
ção ou uso de qualquer bem, direito ou serviço.

Parágrafo único. O Ministério da Fazenda poderá 
autorizar a realização de propaganda comercial, com 
distribuição gratuita de prêmios vinculada a sorteio 
realizado nos termos do tem I deste artigo, atendido, 
no que couber, o disposto no art. 1º e observada a 
exigência do art. 5º.

Art. 4º Fora dos casos e condições previstos nes-
ta lei ou em lei especial, nenhuma pessoa jurídica ou 
natural poderá distribuir ou prometer distribuir prêmios 
mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou operação 
assemelhada.

Art. 5º A concessão da autorização prevista no art. 
1º sujeita as empresas autorizadas ao pagamento, a 
partir de 1º de janeiro de 1972, da “Taxa de Distribuição 
de Prêmios” de 10% (dez por cento), incidente sobre o 
valor da promoção autorizada, assim compreendida a 
soma dos valores dos prêmios prometidos.

§ 1º A taxa a que se refere este artigo será paga 
em tantas parcelas mensais, iguais e sucessivas, quan-
tos forem os meses de duração do plano promocional, 
vencendo-se a primeira no 10º (décimo) dia do mês 
subseqüente ao do início da execução do plano.

§ 2º Até 31 de dezembro de 1971, será exigida 
a Taxa de Distribuição de Prêmios de que trata o § 3º 
do art. 14 do Decreto-Lei nº 34, de 18 de novembro 
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de 1966, incidente sobre o valor previsto no art. 8º, 
alínea a,do Decreto-Lei nº 7.930, de 3 de setembro 
de 1945.

Art. 6º Quando o prêmio sorteado, ou ganho em 
concurso, não for reclamado no prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, caducará o direito do respectivo titular 
e o valor correspondente será recolhido ao Tesouro 
Nacional no prazo de 10 (dez) dias pelo distribuidor 
autorizado.

CAPÍTULO II 
De outras operações sujeitas a autorização

Art. 7º Dependerão, igualmente, de prévia autori-
zação do Ministério da Fazenda, na forma desta lei, e 
nos termos e condições gerais que forem fixados em 
regulamento, quando não sujeitas à de outra autori-
dade ou órgãos públicos federais:

I – as operações conhecidas como Consórcio, 
Fundo Mútuo e outras formas associativas asseme-
lhadas, que objetivem a aquisição de bens de qual-
quer natureza;

II – a venda ou promessa de venda de mercado-
rias a varejo, mediante oferta pública e com recebimento 
antecipado, parcial ou total, do respectivo preço;

III – a venda ou promessa de venda de direitos, 
inclusive cotas de propriedade de entidades civis, tais 
como hospital, motel, clube, hotel, centro de recreação 
ou alojamento e organização de serviços de qualquer 
natureza tom ou sem rateio de despesas de manuten-
ção, mediante oferta pública e com pagamento ante-
cipado do preço;

IV – a venda ou promessa de venda de terrenos 
loteados a prestações mediante sorteio;

V – qualquer outra modalidade de captação an-
tecipada de poupança popular, mediante promessa 
de contraprestação em bens, direitos ou serviços de 
qualquer natureza.

§ 1º Na operação referida no item II deste artigo, 
a mercadoria deverá:

a) ser de preço corrente de venda a vista no 
mercado varejista da praça indicada e aprovada com 
o plano, à data da liquidação do contrato, e, não o ha-
vendo, ou sendo a mercadoria de venda exclusiva, ou 
de mercadoria similar na mesma praça, vedado qual-
quer acréscimo até sua efetiva entrega:

b) ser de produção nacional e considerada de 
primeira necessidade ou de uso geral;

c) ser descriminada no contrato referente à opera-
ção, podendo, entretanto, o prestamista, a seu critério 
exclusivo, escolher outra não constante da discrimina-
ção, desde que o existente no estoque do vendedor, 
atendidas as alíneas a e b, pagando o prestamista a 
diferença de preço se houver.

§ 2º A empresa que realizar a operação a que se 
refere o parágrafo anterior aplicará o mínimo de 20% 
(vinte por cento) de sua arrecadação mensal na forma-
ção de estoque de mercadoria que se propõe a vender, 
podendo o Ministério da Fazenda, a seu exclusivo crité-
rio, permitir que parte dessa percentagem seja aplica-
da no mercado de valores mobiliários, nas condições 
que vierem a ser fixadas em regulamento; nos casos 
do tem IV, manterá, livre de quaisquer ônus reais ou 
convencionais, quantidade de imóveis de sua proprie-
dade, na mesma proporção acima mencionada.

§ 3º Na operação referida no tem II deste arti-
go, quando houver desistência ou inadimplemento do  
prestamista, a partir da 4ª (quarta) prestação, inclusive, 
este receberá, no ato, em mercadorias  nacionais, do 
estoque do vendedor, e pelo preço corrente de venda à 
vista no mercado varejista da praça indicada no plano, 
à data em que se verificar a desistência ou inadimple-
mento, o valor da  tabela de resgate das prestações 
pagas, fixada pelo Ministro da Fazenda.

§ 4º O valor de resgate a que se refere o pará-
grafo anterior será fixado proporcional e progressi-
vamente às prestações pagas pelo prestamista, não 
podendo ser inferior a 50% (cinqüenta por cento) 
das importâncias pagas, e, se não reclamado até 
60 (sessenta) dias do término do contrato de venda, 
será recolhido ao Tesouro Nacional, dentro do prazo 
de 30 (trinta)  dias.

§ 5º Paga a totalidade das prestações previstas 
nos contratos a que se refere o item II deste artigo o 
prestamista receberá mercadorias de valor correspon-
dente à soma das prestações corrigidas Monetaria-
mente segundo índices que o regulamento indicar, e, 
se não reclamado no prazo de 1(um) ano do término 
do contrato de venda, será recolhido ao Tesouro Na-
cional dentro de 30 (trinta) dias.

§ 6º Nas operações previstas no item V deste 
artigo, quando a contraprestação for em mercadorias, 
aplicar-se-á o disposto nos parágrafos anteriores.

§ 7º Para autorização das operações a que se 
refere este artigo, quando a contraprestação for em 
imóveis, serão exigidas:

a) prova de propriedade dos imóveis objeto das 
vendas, promessas de venda ou contraprestações pro-
metidas, e da inexistência de ônus reais que recaiam 
sobre os mesmos;

b) prova de que os mesmos imóveis satisfazem 
a, pelo menos, duas das condições previstas do art. 
32 do Código Tributário Nacional, preferencialmente a 
existência de escola a menos de 2 (dois) quilômetros 
de distância;
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c) a manifestação do Banco Nacional da Habi-
tação de que os imóveis se prestam a consecução de 
plano habitacional, quando se tratar de terrenos, ou 
quanto à viabilidade técnica e financeira, quando se 
tratar de edificações residenciais;

d) a compatibilidade do plano de vendas com o 
Plano de Integração Nacional, quando for o caso.

§ 8º É vedado à empresa autorizada a realizar 
as operações a que se refere este artigo cobrar do 
prestamista qualquer outra quantia ou valor, além do 
preço do bem, direito ou serviço, ainda que a título de 
ressarcimento de tributos, ressalvado, quando for o 
caso, o disposto no item III do art. 8º.

CAPÍTULO III 
Das disposições gerais e penalidades

Art. 8º O Ministério da Fazenda, nas operações 
previstas no artigo 7º, exigirá prova de capacidade 
financeira, econômica e gerencial da empresa, além 
dos estudos de viabilidade econômica do plano e das 
formas e condições de emprego das importâncias a 
receber, podendo:

I – fixar limites de prazos e de participantes, nor-
mas e modalidades contratuais;

II – fixar limites mínimos de capital social;
III – estabelecer percentagens máximas permiti-

das, a título de despesas de administração;
IV – exigir que as respectivas receitas e despesas 

sejam contabilizadas destacadamente das demais.
Art. 9º O Conselho Monetário Nacional, tendo 

em vista os critérios e objetivos compreendidos em 
sua competência legal, poderá intervir nas operações 
referidas no artigo 7º, para:

I – restringir seus limites e modalidades, bem 
como disciplinar as operações ou proibir novos lan-
çamentos;

II – exigir garantias ou formação de reservas téc-
nicas, fundos especiais e provisões, sem prejuízos  das 
reservas e fundos determinados em leis especiais;

III – alterar o valor de resgate previsto no § 4º do 
artigo 7º, bem como estendê-lo a alguma ou a todas 
daquelas operações.

§ 1º Os bens e valores que representem as re-
servas e garantias técnicas para atender ao disposto 
neste artigo não poderão ser alienados prometidos 
alienar ou de qualquer forma gravados sem autoriza-
ção expressa do Ministério da Fazenda, sendo nula, 
de pleno direito, a alienação realizada ou o gravame 
constituído com a violação deste artigo.

§ 2º Quando a garantia ou reserva técnica for 
representada por bem imóvel, a cláusula de inaliena-
bilidade e impenhorabilidade será obrigatoriamente 

registrada no competente Cartório do Registro Geral 
de Imóveis.

Art. 10. O Banco Central do Brasil poderá intervir 
nas empresas autorizadas a realizar as operações a 
que se refere o artigo 7º, e decretar sua liquidação ex-
trajudicial na forma e condições previstas na legislação 
especial aplicável às entidades financeiras.

Art. 11. Os diretores; gerentes, sócios e prepos-
tos com função de gestão na empresa que realizar 
operações referidas no artigo 7º:

I – serão considerados depositários, para todos 
os efeitos, das quantias que a empresa receber dos  
prestamistas na sua gestão, até o cumprimento da 
obrigação assumida;

II – responderão solidariamente pelas obriga-
ções da empresa com o prestamista, contraídas na 
sua gestão.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se 
também aos administradores da operação mencionada 
no item 1 do artigo 7º

Art. 12. A realização de operações regidas por 
esta lei sem prévia autorização, sujeita os infratores, 
cumulativamente, às seguintes penalidades:

I – no caso do que trata o artigo lº:
a) multa igual ao valor total dos prêmios prome-

tidos, não inferior a 100 (cem) vezes o maior salário 
mínimo vigente no País;

b) perda dos bens prometidos como prêmios; e
c) proibição de realizar aquelas operações du-

rante o prazo de 5 (cinco) anos.
II – nos casos a que se refere o artigo 7º:
a) multa igual ao valor total dos bens, direitos ou 

serviços que constituírem objeto da operação, não in-
ferior a 500 (quinhentas) vezes o maior salário-mínimo 
vigente no País;

b) proibição de realizar aquelas operações du-
rante a prazo de 10 (dez) anos.

Parágrafo único. Incorre, também, nas penas 
previstas neste artigo quem, sem condições legais, 
prometer publicamente realizar operações regidas 
por esta lei.

Art. 13. A empresa autorizada a realizar opera-
ções previstas no artigo 10 que não cumprir o plano 
de distribuição de prêmios ou desvirtuar a finalidade 
da operação fica sujeita, cumulativamente às seguin-
tes penalidades:

I – cassação da autorização;
II – proibição de realizar nova operação pelo pra-

zo de 5 (cinco) anos;
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III – perda dos bens prometidos em prêmio, se 
estes ainda não tiverem sido entregues, ou multa igual 
ao valor desses prêmios, não inferior a 50 (cinqüen-
ta) vezes o maior salário-mínimo vigente no País, se 
os mesmos já tiverem sido entregues ou não forem 
encontrados.

Art. 14. A empresa autorizada, na forma desta 
lei e realizar operações referidas no artigo 7º que não 
cumprir o plano ficará sujeito, cumulativamente, às 
seguintes penalidades:

I – cassação da autorização;
II – proibição de realizar nova operação pelo pra-

zo de 5 (cinco) anos; e
III – multa igual a 50% (cinqüenta por cento) do 

valor dos bens, direitos ou serviços que constituírem 
objeto da operação.

Art. 15. A falta de recolhimento da Taxa de Distri-
buição de Prêmios, dentro dos prazos previstos nes-
ta lei, sujeita o contribuinte à multa igual a 50% (cin-
qüenta por cento) da importância que deixou de ser 
recolhida.

Parágrafo único. Se o recolhimento for feito após 
o prazo legal, antes de qualquer procedimento fiscal, 
a multa será de 10% (dez por cento).

Art. 16. As infrações a esta lei, a seu regulamento 
ou a atos normativos destinados a complementá-los, 
quando não compreendidas nos artigos anteriores, 
sujeitam o infrator à multa de 10 (dez) a 40 (quarenta) 
vezes o maior salário-mínimo vigente no País, elevada 
ao dobro no caso de reincidência.

Art. 17. A aplicação das penalidades previstas 
nesta lei não exclui a responsabilidade e as sanções 
de natureza civil e penal, nos termos das respectivas 
legislações.

Art. 18. O processo e o julgamento das infrações 
a esta lei serão estabelecidos em regulamento.

Art. 19. A fiscalização das operações mencionadas 
nesta lei será exercida privativamente pela Secretaria 
da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

CAPÍTULO IV 
Das disposições transitórias

Art. 20. As operações de que trata o artigo lº, 
autorizadas pelo Ministério da Fazenda e em curso 
na data do início da vigência desta Lei, serão adap-
tadas às suas disposições e às de seu regulamento, 
no prazo de 90 (noventa) dias, após o qual as respec-
tivas autorizações serão consideradas canceladas 
de pleno direito, sujeitando-se quem as praticar, sem 
permissão legal às penalidades previstas nos itens II 
e III, do artigo 13.

Art. 21. As operações de que trata o artigo 7º, em 
curso na data em que entrar em vigor esta lei deve-

rão, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir 
da vigência do regulamento, prorrogável a critério da 
administração ser adaptadas ao regime ora estabele-
cido sob pena de os responsáveis ficarem sujeitos às 
sanções estipuladas no artigo 14, cabendo ao Minis-
tério da Fazenda fixar normas especiais aplicáveis à 
liquidação dos planos não suscetíveis de adaptação, 
respeitados os contratos já celebrados na vigência 
dos mesmos planos, e de forma a não prejudicar os 
direitos dos participantes.

§ 1º Consideram-se não suscetíveis de adapta-
ção as operações previstas no inciso I do artigo 7º, já 
contratadas segundo as normas vigentes expedidas 
pelo Ministério da Fazenda ou pelo Banco Central do 
Brasil.

§ 2º Nas operações de que trata o artigo 7º, em 
curso, e que antes desta Lei não dependiam de auto-
rização, os que as praticarem requererão, no mesmo 
prazo fixado no caput deste artigo, as respectivas 
autorizações e, caso negada esta, terá aplicação o 
disposto no caput deste artigo.

Art. 22. O Poder Executivo baixará regulamento 
desta Lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 23. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogados os Decretos-Lei nos 7.930, de 3 
de setembro de 1945, e 418, de 10 de janeiro de 1969, 
e demais disposições em contrário.

Brasília, 20 de dezembro de 1971; 150º da In-
dependência e 83º da República. – Emílio G. Médici, 
Antônio Delfim Netto

LEI Nº 8.177, DE 1º DE MARÇO DE 1991

Estabelece regras para a desindexação 
da economia, e dá outras providências.

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

Art. 33. A partir de 1º de maio de 1991, são transfe-
ridas ao Banco Central do Brasil as atribuições previstas 
nos arts. 7º e 8º da Lei nº 5.768, de 20 de dezembro 
de 1971, no que se refere às operações conhecidas 
como consórcio, fundo mútuo e outras formas asso-
ciativas assemelhadas, que objetivem a aquisição de 
bens de qualquer natureza.
....................................................................................

(Á Comissão de Constituição Justiça e 
Cidadania.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 409, DE  2006  

(Nº 2.238/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto da Decisão nº 18/05, do 
Conselho do Mercado Comum do Mercosul, 
que dispõe sobre a Integração e Funcio-
namento do Fundo para a Convergência 
Estrutural e Fortalecimento Institucional 
do Mercosul – FOCEM, celebrada em As-
sunção, em 19 de junho de 2005.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Decisão nº 18/05, 

do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, que 
dispõe sobre a Integração e Funcionamento do Fun-
do para a Convergência Estrutural e Fortalecimento 
Institucional do Mercosul – FOCEM, celebrada em 
Assunção, em 19 de junho de 2005.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possa 
resultar em revisão da referida Decisão, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acar-
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
mônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MERCOSUL/CMC/Nº 18/05

INTEGRAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO 
PARA A CONVERGÊNCIA ESTRUTURAL  
E FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA  

INSTITUCIONAL DO MERCOSUL.

Tendo em Vista: O Tratado de Assunção, o Proto-
colo de Ouro Preto, as Decisões nºs 11/03, 27/03, 3/04, 
19/04 e 45/04 do Conselho do Mercado Comum.

Considerando: 
Que o Tratado de Assunção assinado pelos Es-

tados Partes cria o Mercado Comum do Sul (MER-
COSUL).

Que, para assegurar a consolidação do processo 
de convergência para o Mercado Comum, é necessá-
rio impulsionar o processo de integração reforçando 
o princípio de solidariedade.

Que é prioritário desenvolver ações destinadas 
a promover a competitividade dos Estados Partes e a 
convergência estrutural.

Que os benefícios resultantes da ampliação dos 
mercados não poderão ser plenamente aproveitados 

pelas economias menores enquanto subsistam mar-
cadas condições de assimetria.

Que os Estados-Partes decidiram estabelecer 
o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul 
(FOCEM), a fim de promover a convergência estrutu-
ral, desenvolver a competitividade, favorecer a coesão 
social, em particular das economias menores, e forta-
lecer a estrutura institucional do Mercosul.

O CONSELHO DO MERCADO COMUM DECIDE:

Objetivos do FOCEM
Art. 1º O Fundo para a Convergência Estrutu-

ral do Mercosul (FOCEM), criado pela Decisão CMC 
Nº 45/04, está destinado a financiar programas para 
promover a convergência estrutural; desenvolver a 
competitividade; promover a coesão social, em par-
ticular das economias menores e regiões menos 
desenvolvidas, e apoiar o funcionamento da estru-
tura institucional e o fortalecimento do processo de 
integração.

Art. 2º Com base no disposto no artigo anterior 
serão desenvolvidos os seguintes programas:

I – Programa de Convergência Estru-
tural;

II – Programa de Desenvolvimento da 
Competitividade;

III – Programa de Coesão Social;
IV – Programa de Fortalecimento da Es-

trutura Institucional e do Processo de Inte-
gração.

Art. 3º Os projetos do Programa I deverão con-
tribuir para o desenvolvimento e ajuste estrutural das 
economias menores e regiões menos desenvolvidas, 
incluindo a melhora dos sistemas de integração fron-
teiriça e dos sistemas da comunicação em geral.

Os projetos do Programa II deverão contribuir 
à competitividade no âmbito do Mercosul, incluindo 
processos de reorganização produtiva e trabalhista 
que facilitem a criação de comércio intra-Mercosul 
e projetos de integração de cadeias produtivas a de 
fortalecimento da institucionalidade pública e privada 
nos aspectos vinculados à qualidade da produção 
(padrões técnicos, certificação, avaliação da confor-
midade, sanidade animal e vegetal, etc.), assim como 
a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e 
processos produtivos.

Os projetos do Programa III deverão contribuir 
ao desenvolvimento social, em particular nas zonas 
de fronteira, e poderão incluir projetos de interesse 
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comunitário em áreas da saúde humana, da redução 
da pobreza e do desemprego.

Os projetos do Programa IV deverão visar à me-
lhora da estrutura institucional do Mercosul e a seu 
eventual desenvolvimento. Uma vez cumpridos os 
objetivos dos projetos, as estruturas e atividades que 
venham a resultar serão financiadas em partes iguais 
pelos Estados-Partes.

Conformação do FOCEM
Art. 4º O FOCEM se conformará com contribui-

ções anuais dos Estados-Partes, efetuadas em quotas 
semestrais. Tais contribuições serão depositadas, em 
uma instituição financeira dos Estados-Partes, sele-
cionada de acordo com os critérios e procedimentos 
que estabeleça o Regulamento do FOCEM, previsto 
nos artigos 19 e 20 da presente Decisão.

Art. 5º As aportes dos Estados-Partes ao FOCEM 
terão o caráter de contribuições não reembolsáveis.

Art. 6º O montante total anual da contribuição dos 
Estados-Partes ao FOCEM será de cem milhões de 
dólares e será integrado conforme as seguintes por-
centagens, que foram estabelecidas tendo em vista a 
média histórica do PIB do Mercosul:

• Argentina: 27%
• Brasil: 70%
• Paraguai: 1%
• Uruguai: 2%

Art. 7º A primeira contribuição semestral dos 
Estados-Partes para a constituição do FOCEM deve-
rá realizar-se até noventa dias após a conclusão do 
processo de incorporação da presente decisão aos 
ordenamentos jurídicos nacionais e a aprovação das 
datações orçamentárias correspondentes nos quatro 
Estados Partes.

No primeiro ano orçamentário do FOCEM, os 
Estados-Partes deverão integrar 50% de suas con-
tribuições anuais, para a execução de projetos-piloto 
previstos no artigo 21. No segundo ano orçamentário 
do Fundo, deverão integrar 75% de suas contribuições 
anuais. A partir do terceiro ano, passarão a integrar 
100% de suas contribuições anuais.

Art. 8º O FOCEM poderá receber contribuições 
provenientes de terceiros países, instituições ou or-
ganismos internacionais para o desenvolvimento de 
projetos.

Art. 9º O funcionamento do FOCEM somente 
iniciará após terem sido efetuadas as contribuições 
iniciais dos quatro Estados-Partes. A partir desse mo-
mento, os Estados-Partes deverão estar em dia com 

suas contribuições semestrais ao FOCEM e com as 
quotas estabelecidas para o funcionamento da estru-
tura institucional do Mercosul, para que seus projetos 
sejam aprovados.

Distribuição dos Recursos

Art. 10. Os recursos do FOCEM destinados ao 
financiamento dos projetos dos Programas I, II e III, 
previstos no artigo 2º da presente Decisão serão dis-
tribuídos entre os Estados-Partes de acordo com as 
seguintes percentagens:

• Aos projetos apresentados pelo Para-
guai: 48%

• Aos projetos apresentados pelo Uru-
guai: 32%

• Aos projetos apresentados pela Argen-
tina: 10%

• Aos projetos apresentados pelo Bra-
sil: 10%

Os recursos não alocados durante o ano orçamen-
tário serão adicionados aos  recursos do ano seguinte 
e serão distribuídos de acordo com o estabelecido no  
parágrafo anterior.

O FOCEM deverá também prever os recursos 
necessários para o  financiamento das atividades no 
âmbito da Secretaria do Mercosul, previstas no artigo 
15 da presente Decisão.

Art. 11. Os Estados-Partes correspondentes de-
verão participar do  financiamento de seus projetos 
aprovados pelo Conselho do Mercado Comum  do 
Mercosul com fundos próprios equivalentes, no míni-
mo, a 16% do valor total de tais projetos.

Art. 12. Durante os primeiros quatro anos, os re-
cursos do FOCEM serão  destinados prioritariamente 
ao Programa I do artigo 2 da presente Decisão.

Poderá destinar-se, durante esse período, até 
0.5% dos recursos do Fundo ao Programa IV.

Art. 13. Durante os primeiros quatro anos, os re-
cursos financeiros do FOCEM destinados a projetos 
do Programa I deverão empregar-se prioritariamente  
para aumentar a datação de infra-estrutura física dos 
Estados-Partes, em particular para facilitar o processo 
de integração.

A partir do quarto ano do efetivo funcionamento 
do FOCEM, os Estados-Partes  realizarão uma ava-
liação geral do mesmo e uma revisão das prioridades, 
cujos resultados serão aplicáveis a partir do quinto ano 
da funcionamento.

Art. 14. Os recursos do FOCEM destinados a 
projetos aprovados terão caráter  de contribuições 
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não reembolsáveis. Não obstante, poderão conside-
rar-se alternativas para a concessão de empréstimos 
reembolsáveis.

Procedimentos e Aspectos Institucionais

Art. 15. A regulamentação dos aspectos procedi-
mentais e institucionais do  funcionamento do FOCEM 
deverá contemplar as seguintes bases:

a) Os projetos correspondentes aos Pro-
gramas previstos no artigo 2 da  presente 
Decisão serão apresentados pelos Estados-
Partes à Comissão de Representantes Per-
manentes do Mercosul que, assistida pelos 
representantes que cada Estado-Parte estime 
adequados, verificará o  cumprimento dos re-
quisito que se estabeleçam para a apresenta-
ção de projetos, assim como a elegibilidade 
dos mesmos.

b) Uma instância técnica no âmbito da 
Secretaria do Mercosul, junto com um Grupo 
Ad Hoc de especialistas postos à disposição 
pelos  Estados-Partes, se encarregará da ava-
liação e o acompanhamento da execução dos 
projetos.

c) Dita instancia técnica elaborará um 
anteprojeto de orçamento do  FOCEM, efe-
tuará os desembolsos de recursos em favor 
dos Estados-Partes e analisará os resul-
tados das auditorias externas previstas no 
artigo 17 da presente Decisão. A Secretaria 
do Mercosul enviará os relatórios de suas 
atividades, e o anteprojeto de orçamento, à 
Comissão de Representantes Permanentes 
do Mercosul.

d) A Comissão de Representantes Per-
manentes do Mercosul elevará os relatórios 
recebidos e o seu próprio ao Grupo Mercado 
Comum do Mercosul.

e) O Grupo Mercado Comum do Merco-
sul levará ao Conselho do Mercado Comum 
do Mercosul, o projeto do orçamento e os 
projetos, acompanhados de seu relatório, de 
acordo com os critérios que se estabeleçam 
no Regulamento.

f) O Conselho do Mercado Comum do 
Mercosul aprovará o orçamento do FOCEM e 
os projetos a financiar, e alocará os recursos 
correspondentes conforme as categorias de 
percentagens estabelecidas no artigo 10 da 
presente Decisão.

 Art. 16. Os Estados-Partes beneficiados com a 
transferência de recursos deveria apresentar relatórios 
semestrais, à Instância correspondente, relativos ao 
estado de execução de cada projeto, de acordo com 
as especificações que se estabeleçam no Regulamen-
to do FOCEM.

Art. 17. Os projetos que sejam executados es-
tarão sujeitos a auditorias externas, contábeis e de 
gestão, nos termos que se estabeleçam no Regula-
mento do FOCEM.

Art. 18. Na execução dos projetos financiados 
pelo FOCEM será dada preferência a empresas e en-
tidades com sede no Mercosul.

Regulamentação do FOCEM

Art. 19. O Grupo de Alto Nível sobre Convergência 
Estrutural do Mercosul e Financiamento do Processo 
de integração elaborará o projeto de Regulamento do 
FOCEM até 30 de novembro de 2005. O projeto será 
submetido, oportunamente, à consideração do Con-
selho do Mercado Comum do Mercosul, após exame 
pelo Grupo Mercado Comum do Mercosul.

Art. 20. O Regulamento do FOCEM regulará todos 
os aspectos procedimentais e institucionais de seu fun-
cionamento, de acordo com o estabelecido na presente 
decisão. Em particular, especificará os  procedimentos 
a serem cumpridos pela Secretaria do Mercosul e esta-
belecerá o limite das recursos do FOCEM que poderá 
ser destinado à administração do mesmo.

Art. 21. O FOCEM começará a trabalhar através 
da metodologia de projetos– piloto com fone impacto 
nos cidadãos do Mercosul. O Regulamento estabele-
cerá procedimentos transitórios para a Implementação 
e avaliação de tais projetos. Essa experiência orientará 
a formulação definitiva dos procedimentos e aspectos 
institucionais do FOCEM.

Vigência e Incorporação

Art. 22. A presente Decisão terá vigência de dez 
anos a partir da primeira contribuição efetuada por 
um dos Estados-Partes ao FOCEM. Cumprido esse 
prazo, os Estados-Partes avaliarão a efetividade dos 
programas do FOCEM e a conveniência de sua con-
tinuidade.

Art. 23. Os Estados-Partes deverão incorporar 
a presente Decisão aos seus ordenamentos jurídicos 
nacionais.

XXVIII CMC – Assunção, 19/VI/05

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 410, DE 2006 
(Nº 2.266/2006, na Câmara dos Deputados)
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(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Os Projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 409 e 410, 
de 2006, vão à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, onde, nos termos do art. 376, III, do 
Regimento Interno, terão o prazo de cinco dias úteis 
para recebimento de emendas, findo o qual a referida 
Comissão terá quinze dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, para opinar sobre as proposições.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A Presidência comunica ao Plenário que foram autu-
ados, por solicitação do Presidente da Comissão Mis-
ta de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, os 
seguintes avisos do Tribunal de Contas da União:

– Aviso nº 24, de 2006-CN (nº 791-SGS-TCU-Plená-
rio/2006, na origem), que encaminha à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza-
ção, cópia do Acórdão nº 777, de 2006-TCU (Ple-
nário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 

que fundamentam, referente à auditoria realizada na 
construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense 
– Programa de Trabalho nº 18.544.0515.1851.0676 
– (TC nº  014.246/2005-3).

– Aviso nº 25, de 2006-CN (nº 940-SGS-TCU-Ple-
nário/2006, na origem), que encaminha à Co-
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização, cópia do Acórdão nº 867, de 
2006-TCU (Plenário), bem como dos respecti-
vos Relatório e Voto que fundamentam, referen-
te à auditoria realizada nas obras de melhoria 
da infra-estrutura do Distrito Industrial da Zona 
Franca de Manaus – Programas de Trabalho nºs 
22.661.0519.4247.0010 e 22.661.0392.2537.0101 
– (TC nº 006.351/2006-2).

– Aviso nº 26, de 2006-CN (nº 1.241-SGS-TCU-Ple-
nário/2006, na origem), que encaminha à Co-
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização, cópia do Acórdão nº 1.258, de 
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2006-TCU (Plenário), bem como dos respec-
tivos Relatório e Voto que fundamentam, refe-
rente à auditoria nas obras de implantação do 
Sistema Integrado de Abastecimento de Água 
do Município de Santana-BA – Programa de 
Trabalho nº 18.544.1047.5658.0029 – (TC nº 
009.532/2005-3).

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Os avisos vão à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.039, DE 2006

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos sobre a Mensagem nº 215, de 2006 
(nº 725/2006, na origem), do Presidente da 
República, que encaminha pleito da Pre-
feitura Municipal de Fortaleza, solicitando 
autorização do Senado Federal para que 
possa contratar operação de crédito exter-
no, com garantia da República Federativa 
do Brasil, com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no valor total de até 
US$85.200.000,00 (oitenta e cinco milhões e 
duzentos mil dólares dos Estados Unidos da 
América), de principal, destinada ao finan-
ciamento parcial do Programa de Transporte 
Urbano de Fortaleza (BID/FOR I).

Relator: Senador Eduardo Suplicy

I – Relatório

É submetido à apreciação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Fortaleza, por inter-
médio da Mensagem nº 215, de 2006, solicitando au-
torização para contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID).

Os recursos provenientes da operação de cré-
dito em análise destinam-se ao financiamento par-
cial do Programa de Transporte Urbano de Fortaleza 
(BID/FOR I).

Segundo informações contidas em parecer da Se-
cretaria do Tesouro Nacional, além desse empréstimo 
do BID, a ser desembolsado em cinco anos, de 2006 
a 2011, com início previsto para o segundo semestre 
do corrente ano, o programa contará com contrapar-
tida de recursos do Município, estimada no montante 
de até US$56,8 milhões.

A operação de crédito externo pretendida e suas 
condições financeiras estão devidamente incluídas no 
Sistema de Registro de Operações Financeiras (ROF), do 
Banco Central do Brasil (BACEN), conforme TA384538. 
Dessa forma, a referida operação de crédito foi creden-
ciada por intermédio da carta de credenciamento Decic/
Diope/Suaut-2006/146, de 10 de agosto de 2006.

Ademais, as condições financeiras do empréstimo 
são as usualmente praticadas pelo BID, que, geralmen-
te, se encontram em condições mais favoráveis do que 
as oferecidas pelas instituições privadas.

A presente operação de crédito com o BID se 
processará na modalidade de empréstimo em moeda, 
na qual incidem juros vinculados à Libor de três meses, 
mais despesas e margem relativa à remuneração de 
seu capital ordinário.

De acordo com cálculos da Secretaria do Tesou-
ro Nacional (STN), o custo efetivo desse empréstimo 
deverá ser da ordem de 5,84% ao ano.

II – Análise

A Secretaria do Tesouro Nacional emitiu parece-
res favoráveis ao pleito e à concessão de garantia da 
União nessa operação de crédito externo.

Nos pareceres, são fornecidas informações acer-
ca da situação da Prefeitura Municipal de Fortaleza no 
que diz respeito ao cumprimento das exigências e con-
dições, de natureza financeira e processual, estipula-
das na Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, 
bem como as relativas às disposições constantes da 
Resolução nº 96, de 1989, que trata das premissas a 
serem observadas para que possa a União conceder 
garantia em operações de crédito.

Essas operações financeiras estão, portanto, numa 
primeira instância, sujeitas ao cumprimento das condi-
ções e exigências estabelecidas nas referidas resoluções 
que, além da observância dos aspectos de natureza 
estritamente financeira, exigem que a União observe as 
seguintes condições prévias à prestação de garantia:

1) oferecimento de contragarantias su-
ficientes para o pagamento de qualquer de-
sembolso que a União possa vir a fazer se 
chamada a honrar a garantia;

2) adimplência do tomador do empréstimo 
para com a União e com as entidades contro-
ladas pelo Poder Público federal.

A Secretaria do Tesouro Nacional, de acordo 
com o Parecer GERFI/COREF/STN nº 523, de 17 de 
agosto de 2006, informa que consulta realizada por 
meio eletrônico, na presente data, não indicou a exis-
tência de débito em nome da administração direta da 
Prefeitura Municipal de Fortaleza junto à União ou a 
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suas entidades controladas. Mais ainda, é informado 
que não há registro de pendências do interessado, no 
âmbito do Siafi, relativamente à prestação de contas 
de recursos recebidos da União.

Ademais, há previsão do oferecimento de ga-
rantias por parte da Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
Para tanto, é prevista a formalização de contrato entre 
o Município e o Tesouro Nacional para a concessão de 
contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas 
a que se referem os arts. 158 e 159, complementadas 
pelas receitas próprias de que trata o art. 156, nos ter-
mos do art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal, 
e outras em Direito admitidas.

Assim sendo, poderá o Governo Federal requerer 
as transferências de recursos necessários para cobertu-
ra dos compromissos honrados, diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Município.

Enfatize-se que o Município de Fortaleza não 
procedeu ao refinanciamento de suas dividas com a 
União, apresentando uma relação entre sua dívida 
consolidada e sua receita corrente bastante favorá-
vel: 42,76% no terceiro quadrimestre de 2005, que se 
eleva para 58,79%, se consideramos os recursos da 
presente operação de crédito.

Entendemos, assim, como também é reconhecido 
pela própria STN, ser possível atender a esse pleito de 
garantia, pois (i) não apenas são consideradas suficien-
tes e adequadas as contragarantias a serem prestadas, 
como, também, (ii) de acordo com a STN, a Prefeitura 
Municipal de Fortaleza conta com recursos suficientes, 
devidamente demonstrados, para o ressarcimento à 
União, caso essa venha a honrar compromisso na con-
dição de garantidora da operação. Não são impostas, 
portanto, restrições à atual situação fiscal do Município, 
nem são atribuídos ao Tesouro Nacional riscos superio-
res àqueles normalmente assumidos em operações já 
contratadas com agências oficiais de crédito.

Ademais, não há registro de compromissos hon-
rados pela União em nome da Prefeitura Municipal de 
Fortaleza nos últimos anos.

Dessa forma, entendemos que estão sendo ob-
servadas exigências definidas no § 9º do art. 3º da 
Resolução nº 96, de 1989.

Relativamente aos aspectos de natureza finan-
ceira, nos termos das condições e exigências definidas 
na Constituição Federal e nas Resoluções nos 96, de 
1989, e 43, de 2001, do Senado Federal, aplicáveis 
ao financiamento pretendido, cabem os seguintes es-
clarecimentos:

a) os limites de endividamento da União, 
estipulados na referida Resolução nº 96, de 
1989, são atendidos, conforme informado no 

referido Parecer GERFI/COREF/STN Nº 523, 
de 2006;

b) o Parecer da Procuradoria–Geral da 
Fazenda Nacional, PGN/COF/Nº 1.665/2006, 
encaminhado ao Senado Federal, no exame 
das cláusulas da minuta contratual, conclui 
que elas são admissíveis e estão de acordo 
com a legislação brasileira aplicável à espécie, 
tendo sido observado o disposto no art. 5º da 
Resolução nº 96, de 1989, que veda disposição 
contratual de natureza política ou atentatória à 
soberania nacional e à ordem pública;

c) relativamente à exigência constitucio-
nal de que programas ou projetos constem do 
Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anu-
al, é informado que os investimentos previstos 
no programa mencionado constam na Lei nº 
9.044, de 30 de novembro de 2005, que dis-
põe sobre o Plano Plurianual Municipal, para 
o período 2006–2009, em que se inserem as 
ações do projeto em exame.

Ainda, de acordo com a Secretaria do Tesouro 
Nacional, a Lei Municipal nº 9.067, de 21 de dezem-
bro de 2005, que estima a receita e fixa a despesa do 
município de Fortaleza para o exercício financeiro de 
2006, contempla dotações para a execução do projeto 
no ano em curso. Constam desse orçamento dotações 
relativas ao ingresso de recursos externos, à contrapar-
tida do município e ao pagamento de juros e demais 
serviços da dívida.

Como ressaltado pela STN, considerando as in-
formações prestadas pelo município e o cronograma 
de utilização de recursos, esta Secretaria entende que 
o mutuário dispõe de dotações à execução do Projeto 
no corrente ano de 2006.

d) os limites de endividamento da Prefei-
tura Municipal de Fortaleza, estipulados nas 
Resoluções nº 40 e 43, de 2001, foram cal-
culados e considerados atendidos, conforme 
informado no Parecer COPEM/STN/Nº 436, 
de 18 de julho de 2006, também anexo à pre-
sente mensagem.

Dessa forma, como enfatizado no referido pare-
cer, a operação de crédito em exame atende a todas 
as exigências previstas nos arts. 6º, 7º e 21 da Reso-
lução nº 43, de 2006, do Senado Federal, observando, 
assim, aos limites de endividamento nela estabelecidos, 
assim como o previsto na Resolução nº 40, de 2001, 
também do Senado Federal.

Ressalte–se ainda que a operação de crédito 
pretendida, ao incorrer em um custo efetivo equiva-
lente a 5,84% a.a., de acordo com cálculos realizados 
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pela Secretaria do Tesouro Nacional, incorpora custos 
aceitáveis, sobretudo quando comparado com o custo 
médio atual de captação do Tesouro em dólar no mer-
cado internacional, na faixa de 6,5% ao ano.

As demais condições e exigências estipuladas 
pelas Resoluções nºs 96, de 1989, e 43, de 2001, do 
Senado Federal, são atendidas pelo município de For-
taleza, conforme evidenciado pelos documentos que 
acompanham a mensagem em questão.

III – Voto

Em conclusão, o pleito encaminhado pela Prefeitura 
Municipal de Fortaleza encontra–se de acordo com o que 
preceituam as Resoluções nºs 96, de 1989, e 40 e 43, 
de 2001, do Senado Federal, devendo ser concedida a 
autorização para a contratação da operação de crédito 
externo pretendida, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50, DE 2006

Autoriza a Prefeitura Municipal de For-
taleza (CE) a contratar operação de crédi-
to externo, com garantia da União, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor de até US$ 85.200.000,00 (oi-
tenta e cinco milhões e duzentos mil dólares 
dos Estados Unidos da América).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a Prefeitura Municipal de Fortaleza au-

torizada a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), no valor de até US$ 85.200.000,00 
(oitenta e cinco milhões e duzentos mil dólares dos 
Estados Unidos da América).

Parágrafo único. Os recursos advindos da opera-
ção de crédito referida no caput destinam–se ao finan-
ciamento parcial do Programa de Transporte Urbano 
de Fortaleza (BID/FOR I).

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Prefeitura Municipal de Fortaleza 
– CE;

II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID);

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 85.200.000,00 (oitenta e cin-

co milhões e duzentos mil dólares dos Estados Unidos 
da América);

V – prazo de desembolso: até cinco anos;
VI – amortização: parcelas semestrais e consecu-

tivas, de valores tanto quanto possível iguais, vencendo-
se a primeira seis meses a partir da data inicialmente 
prevista para o desembolso final e a última, o mais tar-
dar, vinte anos após a assinatura do contrato;

VII – juros: exigidos semestralmente e calculados 
sobre o saldo devedor periódico do Empréstimo, a uma 
taxa anual para cada trimestre composta pela LIBOR 
trimestral para dólar americano, mais (ou menos) uma 
margem de custo relacionada aos empréstimos que 
financiam os empréstimos modalidade LIBOR, mais o 
valor líquido de qualquer custo/lucro gerado por ope-
rações para mitigar as flutuações da LIBOR, mais a 
margem para empréstimos do capital ordinário;

VIII – comissão de crédito: até 0,75% ao ano sobre 
os saldos não-desembolsados do empréstimo, exigida 
semestralmente nas mesmas datas de pagamento dos 
juros, entrando em vigor sessenta dias após a assina-
tura do contrato, sendo que, a princípio, o Mutuário pa-
gará Comissão de Crédito de 0,25% ao ano, podendo 
este percentual ser modificado semestralmente pelo 
Banco, sem que, em caso algum, possa exceder o 
percentual máximo previsto de 0,75% ao ano;

IX – recursos para inspeção e supervisão gerais: 
durante o período de desembolsos, não serão reser-
vados recursos do financiamento para atendimento de 
despesas de inspeção e supervisão gerais, salvo se 
o Banco estabelecer o contrário, sendo que, em ne-
nhum caso, para atender as referidas despesas em um 
semestre determinado, poderão destinar-se recursos 
superiores a 1,0% do montante total do empréstimo, 
dividido pelo número de semestres compreendido no 
prazo original de desembolsos.

Parágrafo único. As datas de pagamento do prin-
cipal e dos encargos financeiros poderão ser altera-
das em função da data de assinatura do contrato de 
empréstimo.

Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garan-
tia à Prefeitura Municipal de Fortaleza na operação de 
crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista 
no caput fica condicionado a que a Prefeitura Municipal 
de Fortaleza celebre contrato com a União para a con-
cessão de contragarantias, sob a forma de vinculação 
das receitas próprias de que trata o art. 156, das cotas 
de repartição de receitas de que tratam os arts. 158 e 
159 todos da Constituição Federal, e outras em Direi-
to admitidas, podendo o Governo Federal requerer as 
transferências de recursos necessários para cobertura 
dos compromissos honrados, diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Município.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de quinhentos e quarenta dias, 
contados a partir de sua publicação.

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

Sala da Comissão, 05 de setembro de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O Parecer que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
O Parecer nº 1.039, de 2006, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, conclui pela apresentação do Projeto de 
Resolução nº 50, de 2006 (MSF 216/2006), que autori-
za a Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
no valor de até oitenta e cinco milhões e duzentos mil 
dólares dos Estados Unidos da América.

A proposição ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, f, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Concedo a palavra, pela Liderança do PFL, ao Se-
nador Antonio Carlos Magalhães.

O tempo regimental é de cinco minutos, com a 
tolerância devida.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela Liderança do PFL. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a farsa do Go-
verno é facilmente desmistificada desta tribuna todos 
os dias. É que a mentira jamais prevaleceu quando os 
holofotes se põem em favor da verdade.

A economia do País tem sido muito cantada, 
como ainda agora acabou de ser, pela Líder do PT, 
que atacou o período Fernando Henrique Cardoso. Eu 
a respondo que o período Fernando Henrique Cardo-
so investiu mais do que o período Lula; Lula investiu 
menos de 50% do que foi investido por Fernando Hen-
rique Cardoso. É mais uma mentira do Presidente da 
República repetida nesta Casa pela sua Líder, já que, 
infelizmente, o Líder do Governo não se aventura a 
fazer afirmações tão levianas. A economia crescer só 
0,5% em um trimestre e o Sr. Guido Mantega, hoje, 
dizer que ela vai crescer 4%!!! Ele está mentindo. Ele, 
Ministro da Fazenda, mente, como também o Presi-
dente da República.

Miriam Leitão, em um artigo inteligente e com-
petente – como sempre, aliás, são os escritos dessa 
grande jornalista –, demonstra que não é possível che-
gar a 4%! Hoje, os empresários já ficariam felizes se 
chegasse a 3%! E é por isso, Sr. Presidente, que eu 
digo: os investimentos caem pela metade no Governo 
do Lula. Essa é uma verdade incontestável! Por que a 
Secretaria de Comunicação do Governo, que compra 
tanta gente, não desmente esta verdade cristalina: a 
queda dos investimentos no País? 

Sr. Presidente, a carga tributária é a responsável 
pela queda do PIB brasileiro! Hoje, o PIB brasileiro é 
menor do que o dos países africanos. E Lula, com essa 
vaidade doentia, que é própria daqueles que nem sem-

pre estão normais, diz que ele é conhecido no mundo 
todo. É verdade, como um grande mentiroso! Assim é 
conhecido o Presidente da República: pelas mentiras 
que prega diariamente, contrapondo-se a verdades 
como esta – a economia baiana supera, e pela quarta 
vez, Sr. Presidente, à nacional, mesmo sendo retaliados 
como somos, mesmo tendo um candidato petista que 
foi Ministro do emprego e só arranjou emprego para 
ele. É esta a situação do Ministro Jaques Wagner hoje 
na Bahia: totalmente desmoralizado pelas mentiras e 
pelo prestígio do Governo Paulo Souto. É isso que nos 
dá força de vir a esta tribuna dizer que a Bahia vai bem, 
graças ao seu Governador, apesar de ter como inimigo 
número um o Presidente da República!

Ah!, Sr. Presidente, se no Brasil houvesse a ho-
nestidade que há na Bahia!; se no Brasil não houvesse 
o valerioduto; se no Brasil não houvesse mensalões, 
nem sanguessugas, este País estaria, talvez, no mesmo 
ritmo da Bahia! Mas, como somos sérios, e eles não 
o são, crescemos, enquanto eles caem. Vamos, real-
mente, obter uma grande vitória, e eles, uma grande 
derrota, apesar de o Lula estar, todos os dias, no Pro-
grama Eleitoral, desafiando a Justiça do Estado.

Ah!, Sr. Presidente, chegou o momento de se 
dizer a verdade nesta Casa. Presidente que não tem 
dignidade pode ter popularidade, mas não tem respon-
sabilidade. Esse é o caso do Brasil.

Por isso quero dizer, como disse, que a carga tri-
butária é cada vez maior, que os investimentos caem 
pela metade, que os analistas econômicos dão prog-
nósticos os mais pessimistas para o Brasil para 2006 
e 2007. Ele está estragando o País até para o futuro 
Presidente.

Hoje, eu já disse, Miriam Leitão desmentiu Guido 
Mantega. Eu o chamava “Mantêga”, mas dizem que é 
Mantega. Quero dizer que chegou o momento de aca-
bar-se com a mentira. A verdade tem de prevalecer. No 
momento em que a verdade prevalecer, Sr. Presidente, 
não tenho dúvida de que o Presidente da República 
não vencerá nas pesquisas e muito menos nos votos, 
porque o povo brasileiro abrirá os olhos e verá a de-
sonestidade deste Governo e elegerá um homem de 
bem como é o nosso candidato, Geraldo Alckmin.

Muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Concedo a palavra ao Senador Roberto Cavalcanti, 
como Senador inscrito regularmente, por permuta com 
a Senadora Ideli Salvatti. 

S. Exª dispõe de dez minutos. Em seguida, falarão 
os Senadores Marco Maciel e Mão Santa.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB 
– PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Alvaro Dias, Srªs 
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e Srs. Senadores, estou aqui, hoje, em uma missão. 
Em primeiro lugar, representando o meu Estado, num 
compromisso assumido com o meu Estado da Para-
íba, na tentativa de transmitir, nesta Casa, os seus 
anseios, e, também, como cidadão, para transmitir a 
minha indignação com relação a fatos que ocorrem 
na nossa Paraíba. 

Reporto-me, hoje, Sr. Presidente, ao Aeroporto 
de João Pessoa, especificamente ao desempenho, à 
atuação da Infraero, Empresa Brasileira de Infra-Es-
trutura Aeroportuária.

Eu não poderia, para não fugir à verdade, dei-
xar de tecer alguns elogios à Infraero. Os Aeroportos 
de Recife, Natal e Fortaleza são obras merecedoras 
do nosso aplauso: são muito bem-estruturados, muito 
bem construídos, muito bem concebidos. Indescritível, 
porém, é a situação do Aeroporto de João Pessoa, na 
Paraíba. Só para fazer uma ilustração e uma avaliação 
do que acontece com a Infraero, na Paraíba, para V. 
Exªs terem uma idéia, para se ter acesso à área do 
aeroporto – não é à estação de passageiros, não –, 
obrigatoriamente, tem de se entrar em um estaciona-
mento privativo, da iniciativa privada, ao qual se tem de 
pagar para que se acesse à região do aeroporto. Se se 
vai levar alguém, apanhar uma encomenda, dirigir-se 
ao aeroporto como um todo, obrigatoriamente, tem de 
se pagar. Tem-se a tolerância de alguns minutos; fora 
isso, o acesso de qualquer veículo ao aeroporto, obri-
gatoriamente, tem de ser pago, o que, na nossa visão, 
é absolutamente injustificável e inadmissível. 

Mas não é só isso, Sr. Presidente. A obra atual do 
aeroporto subdivide-se em duas partes. Uma delas é a 
que é considerada pátio e pista; essa já foi executada 
e não temos condição técnica de fazer uma avaliação. 
Porém, a Paraíba, como um todo permanece indignada 
com a obra da estação de passageiros, a chamada, 
em termo de rubrica da licitação, ampliação e reforma 
do terminal de passageiros. É bom lembrar que essa 
licitação foi homologada em outubro de 2003. Já se 
passaram quase três anos e não temos nada concre-
tamente edificado. 

Devo registrar também aqui as dificuldades que 
tivemos em nosso gabinete em obter as informações 
da Infraero. Ora a informação era em Brasília; ora a 
informação teria de ser dada por Recife, em Pernam-
buco; ora a informação teria de ser dada no local da 
obra em João Pessoa, na Paraíba. Finalmente, conse-
guimos obter alguns dados que permitem uma avalia-
ção ainda superficial sobre o que ocorre em relação 
àquela obra. Estou aqui com as informações fornecidas 
pela própria Infraero.

Para V. Exªs terem uma idéia, o projeto da área 
para a estação de passageiros de João Pessoa é uma 

enganação ao Estado da Paraíba. A área do terminal 
de passageiros terá uma ampliação tão somente ele-
vando a sua atual capacidade de área de 6.067 m² para 
9.464 m², ou seja, um acréscimo de apenas 3.397 m². 
Isso seria essa suposta modernização e ampliação 
do nosso aeroporto. Essa área ampliada é somente 
para abrigar a estrutura burocrática do aeroporto: o 
deslocamento para um novo local. Um verdadeiro ab-
surdo. O custo previsto, Sr. Presidente, para uma área 
ampliada de 3.397m², a preços históricos – lembran-
do que é de 2003 –, é de R$31,820 milhões. Ou seja: 
R$9.367,00 por metro quadrado. V. Exªs sabem que, na 
construção civil brasileira, esse número é inatingível, 
inaceitável. Nós, lá na Paraíba, não tivemos acesso à 
planilha de custo, mas, o metro quadrado, no Brasil, a 
R$9.367,00, é, na verdade, um assunto que merece 
um questionamento futuro.

Sr. Presidente, o projeto é uma enganação ao 
Estado da Paraíba. O aeroporto reformado a um cus-
to inicial, incluindo pátio e estação de passageiros, 
de R$51 milhões – a preço de 2003 – não ter, no mí-
nimo, uma ponte de embarque, um finger, é inadmis-
sível! Para se embarcar, hoje, no Aeroporto de João 
Pessoa, por exemplo, em um dia de chuva, tem-se de 
descer uma escada, caminhar pela pista, pelo pátio, 
pelo estacionamento, subir outra escada até chegar 
ao avião. A região onde se localiza a cidade de João 
Pessoa tem índice pluviométrico altíssimo. Quase dia-
riamente, principalmente de madrugada e de manhã, 
quando ocorre o maior número de vôos na cidade de 
João Pessoa, há chuva.

V. Exª pode imaginar como é para um deficiente 
físico, para um doente, para uma senhora gestante, 
para um idoso, para uma senhora com criança ao colo, 
para uma criança caminhar na pista sob a chuva.

É uma vergonha para a Paraíba aceitar um projeto 
como esse. O projeto de modernização do aeroporto 
não prevê sequer uma ponte de acesso aos aviões. É 
inadmissível gastar R$51 milhões para supostamente 
reformar um aeroporto que não terá sequer uma pon-
te de embarque. 

Conclamo o Governo da Paraíba, na pessoa do 
Governador Cássio Cunha Lima; o Prefeito da cida-
de de João Pessoa, Ricardo Coutinho; o Prefeito de 
Bayeux, J. Júnior; e o Prefeito de Santa Rita, Marcus 
Odilon – esses Municípios serão diretamente benefi-
ciados pela obra –, para, de forma legal, embargar a 
presente construção, para intervir junto ao Governo 
Federal no sentido de rever o projeto, para não aceitar, 
de nenhuma forma, a continuação da obra como foi 
concebida, sob pena de ficar a Paraíba com um aero-
porto que fará vergonha a qualquer visitante, por não 
oferecer um mínimo de segurança e conforto a seus 
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usuários; sob pena de se permitir que verbas públicas 
federais sejam aplicadas de forma equivocada e que 
a Paraíba fique, no mapa das realizações da Infraero, 
contemplada com um falso aeroporto e sem direito de 
pleitear, no futuro, um equipamento indispensável para 
o desenvolvimento turístico do Estado.

Sr. Presidente, para concluir, o projeto é uma en-
ganação ao Estado da Paraíba.

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

– Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel.
S. Exª dispõe de cinco minutos.
Em seguida, falará o Senador Mão Santa.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o 

seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, ilustre Senador Alvaro Dias, da representação 
do Paraná no Senado Federal, ao cumprimentar V. 
Exª, cumprimento também as Srªs e os Srs. Senado-
res aqui presentes.

Sr. Presidente, a Organização das Nações Unidas 
declarou 2006 o ano do combate à desertificação do 
mundo. É preciso que compreendamos muito bem o que 
isso significa em suas definições e conseqüências.

A desertificação, como se sabe, ocorre em regiões 
de climas áridos, semi-áridos e sub-úmidos secos. A 
desertificação nelas vem a acontecer por duas formas 
independentes ou simultâneas: climática ou natural e 
ecológica. No primeiro caso, conforme a redução das 
chuvas por causas da natureza, como alterações na 
atividade solar, mudanças de temperatura oceânica, 
fenômenos geológicos e – por paradoxal que pareça 
– tempestades; no segundo, quando os ecossistemas 
perdem capacidade de auto-regeneração pela redução 
da vegetação e rarefação da fauna, seguidas pelo em-
pobrecimento do solo e pela salinização. A desertifica-
ção ecológica também se chama antrópica no sentido 
da intervenção predatória humana. Isso se observa, de 
modo especial, por exemplo, na África, nas savanas.

Em geral, a desertificação termina sendo o re-
sultado de duas formas mais simultâneas do que in-
dependentes. As depredações humanas costumam 
agravar as causas naturais. Os ciclos naturais de secas 
e inundações, por escassez ou excesso de chuvas, 
em períodos de estiagem ou de tormentas atmosfé-
ricas, são agravados por ações irracionais humanas, 
piorando as conseqüências. Em ambos os casos, os 
processos de desertificação atingem a água ou estão 
com ela relacionados. O ser humano, com freqüência, 
exacerba os tipos de desertificação por intervenções 
descabidas ou excessivas sobre a terra, a água e o ar, 
portanto contra o meio ambiente em geral.

A Organização das Nações Unidas, instituição a 
que já me referi há pouco, calcula em até 41% a super-

fície terrestre atingida, em graus maiores ou menores, 
pela desertificação, com cerca de um bilhão de pes-
soas prejudicadas pelo desmatamento, causado por 
práticas agrícolas erradas e por excessivas concentra-
ções populacionais. Enquanto seja estranho, às vezes, 
as práticas equivocadas de irrigação levam à saliniza-
ção dos solos e, conseqüentemente, à desertificação. 
O homem é, reconhecidamente, um animal predador. 
Fatores agravados pelo aquecimento global também 
influem, tendo nas intervenções humanas sua principal 
causa condicionante ou desencadeadora. 

Cento e setenta países compareceram à reunião 
da Convenção das Nações Unidas para Luta contra a 
Desertificação nos últimos anos. Abro um parêntese, 
Sr. Presidente, para lembrar que, como Vice-Presidente 
da República, tive a oportunidade de presidir a Con-
venção das Partes, que ocorreu no Brasil, na cidade do 
Recife, capital do meu Estado, Pernambuco. Lá discuti-
mos à saciedade os desconfortos que a desertificação 
produz no desenvolvimento sustentável, sobretudo em 
países como o nosso, que tem parte significativa de 
seu território, particularmente no Nordeste, vítima do 
já constatado processo de desertificação.

O Banco Mundial, instituição que se dedica ao 
desenvolvimento, e a Organização das Nações Uni-
das para Agricultura e Alimentação – FAO, que busca 
combater a fome, destacam-se entre os organismos 
internacionais participantes daqueles programas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Euclides 
da Cunha, no seu clássico livro Os Sertões, publicado 
no começo do século XX, se não me engano, em 1902, 
descreve o Norte da Bahia na Rebelião de Canudos, 
num quadro que pouco mudou no Nordeste e que se 
estendeu a outras regiões do País.

O fenômeno da seca, outrora tema exclusivamen-
te nordestino, tratado por José Américo de Almeida, 
Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos – o primeiro, 
paraibano; a segunda, cearense; e o terceiro, alagoano 
–, passou a projetar-se no Rio Grande do Sul, inclusive 
com o aparecimento de área sujeita à desertificação. 
Isso acontece não só por mudanças atmosféricas cau-
sadas pela poluição do meio ambiente, mas também 
pela extensão do desmatamento, que chegou às regi-
ões sulinas e que vem sendo feito também na Amazô-
nia. É bom frisar que se trata da mão do homem como 
instrumento preponderante da alteração de um grande 
ecossistema e talvez da mais notável biodiversidade 
que o mundo conhece.

Sr. Presidente, a desertificação tem, por conse-
guinte, importância especial para o Brasil, principal-
mente para o Nordeste, a área mais assolada, mas 
também para outras regiões do País.
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Os nove Estados nordestinos, o norte de Minas 
e o noroeste do Espírito Santo, regiões já inseridas na 
área de atuação da Sudene, estão com vários Muni-
cípios incluídos.

A questão afeta cerca de um milhão e trezentos 
mil quilômetros quadrados, correspondente a mais ou 
menos 15% do território nacional, residência em torno 
de cerca de trinta e dois milhões de habitantes, equiva-
lentes a algo como 18% a 20% da população do País. 
O último dado de que tenho conhecimento do IBGE, do 
mês passado, estima que a população brasileira está em 
algo de 183 milhões, o que mostra serem os números 
que estou usando compatíveis com a realidade.

Se não forem tomadas medidas urgentes, Sr. Presi-
dente, dentro de quarenta ou sessenta anos, isto é, para 
usar da taxionomia de Ortega y Gasset, duas ou mais 
gerações, aqueles solos terão percorrido as etapas de 
degradação, transformando-os de semi-áridos a áridos 
desérticos, completamente hostis à vida humana.

As conseqüências econômicas já estão ocorren-
do: o Produto Interno Bruto per capita do Nordeste é 
cerca da metade do valor médio nacional e o da região 
do semi-árido, onde ocorre com mais intensidade o fe-
nômeno da seca e da desertificação por conseqüência, 
está em torno de um quarto da renda nacional.

Por aí se vê o nível de pobreza que ainda, infeliz-
mente, castiga a região a que eu pertenço e tenho a hon-
ra de representar no Senado Federal. Também se apre-
senta muito baixo o índice de desenvolvimento humano 
calculado pela Organização das Nações Unidas.

Sr. Presidente, enquanto isso, o Programa Na-
cional de Combate à Desertificação e Mitigação dos 
Efeitos da Seca, chamado de Pan-Brasil, recebeu 
apenas R$1 milhão para seus levantamentos e R$3 
milhões para sua execução, entre 2005 e 2006, para 
trabalhos em todo País, tendo que enfrentar desmata-
mentos e poluições no meio ambiente da Amazônia ao 
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do País com 
tão poucos recursos. 

Lembremo-nos, Sr. Presidente, dos testemunhos e 
apelos vindos do Nordeste de Euclides da Cunha, José 
Américo de Almeida, Raquel de Queirós, Graciliano Ra-
mos a um ilustre pernambucano recentemente falecido, 
José Vasconcelos Sobrinho, um dos pioneiros do ecolo-
gismo no Brasil, da Amazônia tão defendida pelo estudio-
so Arthur Cezar Ferreira Reis, ex-Governador do Estado 
do Amazonas, aos brasileiros de todo País, empenhados 
no bom combate contra a desertificação, a mais urgente 
ameaça ao meio ambiente no Brasil e no mundo, conso-
ante estudo bem documentado produzido pela Organi-
zação das Nações Unidas no corrente ano.

Sr. Presidente, aproveito a ocasião para registrar o 
centenário do nascimento da professora Dulce Chacon, 

nascida no Recife no ano de 1906, que acaba de receber 
uma significativa homenagem do Conselho Estadual de 
Cultura e da Academia Pernambucana de Letras.

Esteve entre as primeiras líderes feministas do 
Brasil, quando jovem aluna da Escola Normal de Per-
nambuco. Logo se tornou secretária pessoal de Edwi-
ges de Sá Pereira, que ali dirigia a seção estadual 
da Federação Brasileira para o Progresso Feminino 
sediada no Rio de Janeiro, presidida nacionalmente 
pela paulista Berta Lutz. Os principais objetivos das 
primeiras feministas eram o direito ao voto, acesso a 
todas as profissões e igualdade salarial entre homens 
e mulheres, na década de 1920. 

O primeiro Estado brasileiro a reconhecer o voto 
feminino foi o Rio Grande do Norte, no tempo do Go-
vernador Juvenal Lamartine, em 1928. O Presidente 
Getúlio Vargas estendeu-o a todo o País nas eleições 
para a Assembléia Nacional Constituinte que produziu 
a Constituição de 1934, a primeira que reconheceu os 
direitos das mulheres e dos trabalhadores. A Revolução 
Constitucionalista de 1932, de São Paulo, teve assim, 
em parte, realizada uma reivindicação legalista. Por-
tanto, Sr. Presidente, Dulce Chacon foi uma figura que 
marcou essa luta. 

Dulce Chacon tornou-se jornalista no Jornal do 
Commercio do Recife e escreveu vários livros, entre os 
quais uma pesquisa sobre os comportamentos lúdicos 
das crianças e superstições populares. Destacam-se 
principalmente suas memórias Medo de criança e Co-
ragem de professora, muito bem recebidas pela crítica, 
inclusive por Gilberto Freyre e Josué Montello. Dulce 
Chacon veio a fazer parte da Academia Pernambucana 
de Letras, onde havia ingressado, já em 1901, quando 
da fundação, a primeira mulher acadêmica no Brasil, 
a líder feministas Edwiges de Sá Ferreira. 

Além da atividade de jornalista e escritora, dedicou 
cinqüenta anos de sua vida ao trabalho de professora, 
diretora e escritora nas escolas públicas primárias dos 
bairros pobres do Recife por livre e espontânea vonta-
de. Sempre recusou ser transferida para outros bairros. 
Faleceu em 1982, aos 76 anos de idade, portanto.

Queremos nesta oportunidade lembrar a sua 
memória, fazendo, assim, com que sua conduta e de-
dicação a causas tão nobres sejam uma inspiração no 
nosso caminhar para o aprimoramento das instituições 
brasileiras e, sobretudo, aquelas voltadas para a plena 
prática da democracia. Muito obrigado a V. Exª.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR MARCO MACIEL.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a Organização das Nações Unidas decla-
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rou 2006 o ano do combate à desertificação no mundo. 
É preciso que compreendamos muito bem o que isso 
significa em suas definições e conseqüências.

A desertificação ocorre em regiões de climas 
áridos, semi-áridos e subúmidos secos.

A desertificação nelas vem a acontecer por duas 
formas independentes ou simultâneas: climática ou natural 
conforme a redução das chuvas por causas da natureza, 
como alterações na atividade solar, mudanças de tempe-
ratura oceânica, fenômenos geológicos e tempestades. 
Estão ao lado da desertificação ecológica, quando os 
ecossistemas perdem capacidade de auto-regeneração 
pela redução da vegetação e rarefação da fauna, segui-
das pelo empobrecimento do solo e salinização. A de-
sertificação ecológica também se chama antrópica, no 
sentido da intervenção predatória humana.

Em geral, a desertificação termina sendo o re-
sultado das duas formas, mais simultâneas que in-
dependentes. As depredações humanas costumam 
agravar as causas naturais. Os ciclos naturais de secas 
e inundações, por escassez ou excesso de chuvas, 
em períodos de estiagem ou de tormentas atmosfé-
ricas, são agravados por ações irracionais humanas 
piorando as conseqüências. Em ambos os casos, os 
processos de desertificação atingem a água ou estão 
com ela relacionados. O ser humano com freqüência 
exacerba os tipos de desertificação por intervenções 
descabidas ou excessivas sobre a terra, a água e o ar, 
portanto contra o meio ambiente em geral.

A Organização das Nações Unidas calcula em até 
41% da superfície terrestre atingida, em graus menores 
ou maiores, pela desertificação, com cerca de um bilhão 
de pessoas menos ou mais prejudicadas pelo desmata-
mento, práticas agrícolas erradas e excessivas concen-
trações populacionais. Fatores agravados pelo aqueci-
mento global, tendo nas intervenções humanas a sua 
principal causa condicionante ou desencadeadora.

Cento e setenta países compareceram à reunião 
da Convenção das Nações Unidas para Luta contra 
a Desertificação nos últimos anos. O Banco Mundial, 
dedicado ao desenvolvimento, a FAO, outro tanto ao 
combate à fome, destacam-se entre os organismos 
internacionais participantes daqueles programas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Euclides 
da Cunha, no seu livro clássico Os Sertões, publica-
do em 1902, descreve o Norte da Bahia na Rebelião 
de Canudos em fins do século XIX, num quadro que 
pouco mudou naquelas regiões do Nordeste e até se 
estendeu a outras no Brasil. O fenômeno da seca, ou-
trora tema exclusivamente nordestino de José Américo 
de Almeida, Raquel de Queirós e Graciliano Ramos, 
passou a projetar-se inclusive no Rio Grande do Sul. 
Isso acontece não só por mudanças atmosféricas cau-

sadas pela poluição do meio ambiente, como também 
pela extensão do desmatamento que chegou às regiões 
sulinas, além do que vem sendo feito na Amazônia.

A desertificação tem, por conseguinte, especial 
importância para o Brasil, principalmente para o Nor-
deste, a área mais assolada.

Os nove estados nordestinos, o norte de Minas 
Gerais e o noroeste do Espírito Santo estão com vá-
rios municípios incluídos. A questão afeta cerca de um 
milhão e trezentos mil quilômetros quadrados, 15,7% 
do território nacional, residência em torno de trinta e 
dois milhões de habitantes, equivalentes a 18% da 
população do País.

Se não forem tomadas medidas urgentes, dentro 
de 40 ou 60 anos, isto é, uma ou duas gerações, aque-
les solos terão percorrido as etapas de degradação 
transformando-os de semi-áridos a áridos desérticos, 
completamente hostis à vida humana.

As conseqüências sócio-econômicas já estão 
acontecendo: o produto interno bruto per capita do 
Nordeste é cerca da metade do valor médio nacional e 
o da região do semi-árido está em torno de uma quarta 
parte. Também se apresenta muito baixo o Índice de 
Desenvolvimento Humano calculado pela Organização 
das Nações Unidas.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
O Programa Nacional de Combate à Desertificação e 
Mitigação dos Efeitos da Seca, chamado Programa 
Pan-Brasil, recebeu apenas R$1 milhão para seus 
levantamentos e R$3 milhões para sua execução em 
2005 e 2006, portanto, para trabalhos em todo o Brasil, 
tendo de enfrentar desmatamentos e poluições do meio 
ambiente da Amazônia ao Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul do Brasil com tão poucos recursos.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
lembremo-nos dos testemunhos e apelos vindo do 
Nordeste de Euclides da Cunha, José Américo de Al-
meida, Raquel de Queirós e Graciliano Ramos a José 
Vasconcelos Sobrinho, um dos pioneiros do ecologismo 
no Brasil, à Amazônia tão defendida por Arthur Cezar 
Ferreira Reis e aos brasileiros de todo o País, empe-
nhados no bom combate contra a desertificação, a 
mais urgente ameaça ao meio ambiente no Brasil e no 
mundo, consoante estudo da Organização das Nações 
Unidas reconhece em especial no corrente ano.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MARCO MACIEL EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

Com a palavra, o ilustre Senador Mão Santa, 
do Piauí.

S. Exª dispõe de dez minutos para seu pronuncia-
mento, por cessão do Senador Heráclito Fortes.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Alvaro Dias, que preside esta sessão, Senadoras e 
Senadores presentes na Casa, brasileiras e brasilei-
ros aqui presentes e que nos assistem pelo sistema de 
comunicação do Senado; Senador Pedro Simon, quis 
Deus que V. Exª, que representa a virtude do homem 
político neste País, estivesse aqui presente; Senador 
Marco Maciel, quero dizer: o Senador Heráclito era jo-
vem, foi um grande líder do MDB, mas em 1972, pelo 
PMDB, Elias Ximenes e eu, liderando o processo, en-
frentamos a ditadura, Senador Alvaro Dias, a Arena, 
na minha cidade, Parnaíba. Atentai bem, Pedro Simon: 
nós enfrentamos em 1972, antes de Ulysses Guimarães 
vir ao Colégio Eleitoral. Quero render homenagem aos 
homens da Revolução. Enfrentamos – e ganhamos a 
Prefeitura da maior cidade do Piauí, com Elias Xime-
nes do Prado, do MDB – a Arena. 

Agora, estou enfrentando – e quero dizer que, 
depois, Deus me permitiu, Pedro Simon, enfrentar o 
PSDB, que tinha a prefeitura da capital e o Presidente 
da República; é preciso reconhecer que eles tinham 
vergonha e dignidade –, agora, estou enfrentando a 
maior corrupção, o maior mar de lama que existe. 

Senador Alvaro Dias, são 506 anos de Brasil, 
506 anos de Piauí. Ó Marco Maciel, por 200 anos fo-
mos governados por Pernambuco! Cem anos depois, 
pelo Maranhão. A capital era Oeiras; o baiano Saraiva 
criou Teresina. Há 154 anos, Senador Heráclito For-
tes, um piauiense governando em Teresina. Nunca vi 
tanta corrupção! 

Combati e freei a corrupção do PT, partido dos 
trambiqueiros, aqui. Fui o primeiro a chamar José 
Dirceu de Zé Maligno; fui o primeiro a dizer que três 
coisas só se fariam uma vez na vida: nascer, morrer 
e votar no PT.

Pedro Simon, atentai bem: o Piauí teve coragem 
de expulsar os portugueses, Heráclito Fortes, com o 
sacrifício de Tiradentes, no enforcamento, porque co-
bravam a derrama, mostrada na novela “O Quinto dos 
Infernos”. A derrama era um quinto, ou seja, 20%. E, 
com esse partido dos tributos, partido dos trambiquei-
ros, de um ano, cinco meses são de impostos, e outro, 
de juros. É uma banda. Se colocamos o português para 
fora, vamos fazer o mesmo com o partido desses tram-
biqueiros. Pedro Simon, nunca dantes vimos isso.

Rui Barbosa disse: “De tanto ver triunfarem as 
nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto 
ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os 
poderes nas mãos dos maus, o homem chega a de-
sanimar da virtude, a rir-se da honra, e a ter vergonha 
de ser honesto”.

Chegou! Chegou o que era previsto por Rui Barbo-
sa. Mas ele também disse, Pedro Simon, que o homem 
que não luta pelos seus direitos não merece viver. E 
somos do Piauí. Ô, Pedro, Rui Barbosa só ganhou em 
Teresina – nós vamos dar essa demonstração.

Senador Alvaro Dias, para eu ser candidato, es-
tupraram o PMDB aqui, em Brasília. Homens extraor-
dinários – Garotinho, Rigotto, Itamar e Pedro Simon 
– impedidos de chegar à Presidência da República. Lá, 
nós reagimos. Lá estupraram, compraram uma banda, 
mas estamos reagindo. 

Piauí, terra querida, 
Filha do sol do Equador, 
Pertencem-te a nossa vida, nosso sonho, 

nosso amor!
Vendo a Pátria pedir liberdade, 
O primeiro que luta é o Piauí.

Na luta, o teu filho é o primeiro que chega, e nós 
estamos chegando para denunciar.

Heráclito Fortes, o cearense é sabido demais. 
Eu nunca entendi como o Ceará trocou, Senador José 
Agripino, uma cidade como Crateús, que era do Piauí, 
pelo nosso litoral. Eu nasci na praia. Agora, eu enten-
di: é a gente de Crateús, simbolizada por este homem 
de bem, Ministro Valmir Campelo. Por isto, os cearen-
ses fizeram a troca: Crateús é lugar de gente de bem. 
Está aqui um filho de lá, um dos mais ilustres brasilei-
ros, nessa podridão, nessa imoralidade de PT. Atentai 
bem! E os sanguessugas? Está aqui o Ministro Valmir 
Campelo. Que beleza de currículo! Que orgulho para 
Crateús, que pertenceu ao Piauí. 

Marco Maciel, ainda tem gente de vergonha nes-
te País.

Eu aprendi que é mais fácil tapar o sol com uma 
peneira do que esconder a verdade. Compram todos 
os mecanismos de publicidade, Pedro Simon, mas está 
aqui um documento do Tribunal de Contas da União. 
Estou cheio de documentos, mas só vou me referir 
a um para sentirem, para não diluir esse escândalo. 
Nunca dantes... Enfrentei a ditadura. Que homens de 
bem! Enfrentei o PSDB, o candidato Francisco Gerar-
do, honrado, do PSDB de Fernando Henrique. Mas 
enfrentar esse PT, pai e mãe, pobretões de ontem... 
Os pobretões são os milionários. É a campanha mais 
milionária.
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Senador Heráclito Fortes, e tentaram dizer que 
a campanha de V. Exª tinha sido cara. Vejo os pobre-
tões, os pobres de ontem serem os milionários de hoje. 
Nunca se roubou tanto em tão pouco tempo no Piauí 
e no Brasil! Essa é a verdade.

Tenho aqui um documento sobre esse negócio 
de sanguessugas mesmo. Há um homem de vergonha: 
Valmir Campelo. Não sei se a praga da indignidade e 
da corrupção se alastrou como uma epidemia e só fi-
cou Valmir Campelo com vergonha, só ele.

Atentai bem, Heráclito Fortes! Diz o documento 
que, em 31/12/2005, o Governo Federal fez um convê-
nio com a Secretaria Estadual de Saúde do Piauí, no 
valor de R$12.520.000,22, sendo R$ 11.381.802,00 a 
parte do Governo Federal. É o pai dando para o filho 
– não sei qual é o ladrão maior dos dois. O assunto é 
ambulância.

Agora, o que diz aqui o relatório do Ministro, hon-
rado, Valmir Campelo sobre esse dinheiro? “O objeto 
desse convênio é a aquisição de ambulâncias, o mesmo 
objeto daqueles convênios investigados na Operação 
Sanguessuga e na CPI dos Sanguessugas.”

Interessante, Heráclito Fortes, é que o Governador 
disse que não conhece a Planam. A Planam venceu 
o lote 3 das ambulâncias. Ele não homologou porque 
havia um escândalo nacional, mas o grave não é isso. 
O grave é o seguinte: os dados constantes do Siafi 
mostram que o Fundo Nacional de Saúde efetuou um 
amplo convênio, dois repasses à Secretaria de Saú-
de. O primeiro, em 22 de fevereiro de 2006 – correto, 
agradecemos ao Presidente Lula; esse aí está correto, 
dentro da lei, em fevereiro de 2006 –, no valor de R$3 
milhões. E o segundo repasse? Olhem a vergonha! 
Atentai, Brasil: nunca dantes houve uma imoralidade, 
uma indignidade assim. São R$ 8.381.818,22. Aconte-
ceu em 10 de julho de 2006, já começado o jogo, aos 
noventa minutos, aos noventa dias.

A Presidência da República, como Antonio Carlos 
Magalhães disse, pode ter popularidade, mas não tem 
dignidade nem responsabilidade. Mandou para o PT, 
a filial da corrupção do Piauí, R$8.381.818,22 (Ordem 
bancária 2006OB000215 e 2006OB908130-fls.18/19). 
Banco do Brasil.

O extrato da conta bancária específica do Convênio 
(c/c nº 6144-1, ag. 3791-5, Banco do Brasil – fls. 101/113), 
confirma o efetivo crédito dos mencionados valores em 
24/02/2006 e 12/07/2006, respectivamente

Já na fase eleitoral, Senador Alvaro Dias, manda 
dinheiro para a aquisição de ambulâncias, ambulâncias 
essas que são trocadas.

Agora, segundo Valmir Campelo:

A Lei Eleitoral (Lei nº 9.504/97), estabele-
ce, no seu art. 73, inciso VI, alínea “a”, que os 

repasses de recursos da União aos Estados e 
Municípios não podem ser efetivados nos três 
meses que antecedem as eleições, salvo nos 
casos de obras/serviços em andamento, ou nas 
hipóteses de emergência e calamidade. 

Art. 73. São proibidas aos agentes públi-
cos, servidores ou não, as seguintes condutas 
tendentes a efetuar a igualdade de oportunida-
des entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...) 
VI – nos três meses que antecedem o 

pleito:
realizar transferência voluntária de re-

cursos da União aos Estados e Municípios, 
e dos Estados aos Municípios, sob pena de 
nulidade de pleno direito, ressalvados os re-
cursos destinados a cumprir obrigação formal 
preexistente para execução de obra ou serviço 
em andamento e com cronograma prefixado, 
e os destinados a atender situações de emer-
gência e calamidade pública;

(...)
§ 5º – Nos casos de descumprimento do 

disposto nos incisos I,II, III, IV e VI do caput, 
sem prejuízo do disposto no parágrafo ante-
rior, o candidato beneficiado, agente público 
ou não, ficará sujeito à cassação do registro 
ou do diploma.

Como diz o candidato beneficiado, Senador Alvaro 
Dias, agente público ou não, ficará sujeito à cassação 
de registro ou do diploma.

18. Pelo fato de o § 5º do art. 73 da Lei 
nº 9.504/1997 prever a cassação de registro 
de candidato ou a impugnação de mandato 
eletivo como conseqüências do ilícito des-
crito, pode-se, eventualmente, questionar o 
interesse de o TCU intervir em situação cujo 
interesse preponderante seria do Ministério 
Público Eleitoral.

(...)
20. Por fim, cumpre analisar que medi-

da administrativa deve ser adotada diante da 
flagrante ilegalidade do repasse de R$ 8,3 
milhões. 

Atentai bem: com esse dinheiro, o Governador 
do Estado, numa verdadeira liquidação de prefeitos, 
troca por ambulâncias.

Senador Alvaro Dias, os documentos mais ver-
gonhosos chegavam à Secretaria de Saúde do Es-
tado do Piauí: solicitações de prefeituras pedindo as 
ambulâncias e prometendo, em troca, o apoio eleitoral 
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no pleito. Essa é a página mais vergonhosa da demo-
cracia brasileira. 

Em referência ao ofício de 10/03/2006, assinado 
pela Diretora da Unidade Mista de Saúde José Nonato 
da Costa, “o requerente faz a solicitação e deixa claro 
que a entrega do veículo poderá render frutos eleito-
rais”. Quem está dizendo não é o Senador Mão Santa, 
do Piauí, não, mas o Ministro do Tribunal de Contas da 
União Valmir Campelo. São palavras do relatório sobre 
a imoralidade e a indignidade deste Governo. 

Um dos bilhetes pesquisados e identificados pelo 
Tribunal de Contas da União diz o seguinte, Senador 
Heráclito Fortes: “Certificamos-lhe que vossa atenção 
no atendimento deste pedido se reverterá em preito (sic) 
de gratidão de toda a população de Aroazes e princi-
palmente em apoio político no pleito que se avizinha”. 
Isto foi documentado pelo Tribunal de Contas: troca de 
ambulâncias por voto no período eleitoral.

Como estará Rui Barbosa, que disse que “só tem 
um caminho, e a salvação é a justiça, é a lei”.

Senador Heráclito Fortes, Senador Pedro Simon, 
que é homem franciscano, de Deus, temos de enten-
der que a justiça é de Deus. Foi Deus que entregou a 
Moisés os mandamentos da lei para melhorar o mun-
do. Foi o filho de Deus que, não tendo uma tribuna, 
subiu às montanhas e bradou: “Bem-aventurados os 
que têm fome e sede de justiça!”.

Que momentos tristes! Rui Barbosa está na se-
pultura envergonhado desta página mais negra deste 
partido, o PT, partido dos trambiqueiros.

Com a palavra, o bravo Senador Heráclito For-
tes, a quem agradeço por me haver cedido a sua ins-
crição.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Mão 
Santa, fique certo de que o meu gesto, além de ser 
um gesto de companheirismo, é expressão também do 
desejo desta Casa e do Brasil todo, que estava sen-
tindo a sua falta nesta tribuna para transmitir a todo o 
Brasil o sentimento do povo brasileiro e, de maneira 
muito especial, do povo do Piauí, que V. Exª represen-
ta nesta Casa. V. Exª traz apenas um pequeno retrato 
do que encontra em seu Estado. Realmente, Senador 
Mão Santa, é estranho o processo de metamorfose 
por que passou o Partido dos Trabalhadores nesses 
quatro anos. Era um partido de custos eleitorais limi-
tadíssimos e se vangloriava disso. Fazia pequenas ar-
recadações vendendo buttons, estrelinhas – por sinal, 
hoje encalhados nas lojas especializadas – e outros 
artefatos. Hoje, faz campanha milionária. Falei contra 
o Governo e a luzinha vermelha acendeu aqui, mas 
não há de ser nada! Senador Agripino, temos viajado 
nessa missão democrática e temos visto verdadeiros 
abusos, verdadeiros desrespeitos para com a popu-

lação, que vão desde os retratos, antes proibidos nos 
quadros do PT – quem ousasse fazer um minidoor 
ia para o Conselho de Ética, quem gastasse algum 
recurso cuja origem não fosse demonstrada ia para 
o Conselho de Ética, quem votasse contra ia para o 
Conselho de Ética. Mas esse partido jogou a ética na 
lata do lixo, e hoje vive este momento estarrecedor, 
como bem descreve V. Exª. A campanha de reeleição 
de Wellington Dias no Piauí é uma amostra disso. Essa 
denúncia que V. Exª faz é apenas uma das vertentes. 
A ser verdade, Senador Mão Santa, que no Piauí se 
troca apoio de prefeitos por estradas, convênios, nós 
estamos diante de um fato muito grave sobre o qual, 
com certeza, a Justiça Eleitoral haverá de se pronun-
ciar. Tudo aquilo que é feito na escuridão um dia vem à 
luz, e não adianta, porque, se as estradas forem feitas, 
o crime estará caracterizado; se as ruas forem asfalta-
das, o crime estará mostrado, a exemplo do caso da 
ambulância que V. Exª acaba de mostrar. Wellington 
Dias é pródigo em ser batalhão precursor dessas no-
vas práticas do PT. Quando estourou o escândalo do 
Waldomiro, que surpreendeu a todos nós, em Brasília, 
o Waldomiro já era um velho conhecido em Teresina, 
onde tentava revitalizar os jogos de azar, até então 
extintos. Waldomiro caiu em desgraça, sumiu do noti-
ciário. Depois, apareceu o Delúbio, que foi recebido em 
Teresina com tapete vermelho. Lá, prometeu estradas 
e prometeu obras de saneamento, mesmo sem ocupar 
uma função no Governo. Os jornais noticiaram e tra-
taram o Sr. Delúbio como uma figura nacional. Passa 
esse episódio e vem o das sanguessugas. E veja lá 
quem foi recebido diversas vezes pelo Governador, 
segundo a agenda do Estado: exatamente o Sr. Ve-
doin. Nós tivemos um episódio, Senador Mão Santa, 
que até hoje a CGU não esclareceu. Diz respeito à 
liberação de recursos para o Estado do Piauí estan-
do o Estado inadimplente – uma burla ao Siafi, e, por 
conseguinte, um crime cujos autores até hoje não fo-
ram sequer apontados. E este Governo diz que suas 
ações investigativas são republicanas! Para uns; para 
outros, não! Eu felicito V. Exª pelo pronunciamento, 
porque ficará um registro do que está sendo dito aqui 
para apuração e para averiguação a posteriori. Quero 
dizer a V. Exª que nós assistimos à sua vitória na con-
venção do PMDB, como dissidente, enfrentando uma 
ala governista que usou toda a estrutura do Estado; e 
V. Exª, para a surpresa deles e não do povo do Piauí, 
saiu vitorioso. Não tenho dúvida de que esse fato irá 
se repetir, pois o Piauí não aceita esse tipo de coisa. 
Todas as vezes que a vontade do povo foi colocada de 
lado, que se tentou sufocá-la, a urna falou mais alto. 
O piauiense não convive com esse tipo de prática. A 
história mostra isso. Parabenizo V. Exª pelo pronuncia-
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mento corajoso e, acima de tudo, por enfrentar uma 
luta desigual, que, tenho certeza, será como o triunfo 
da virtude: mais cedo ou mais tarde, chegará; e, como 
esse caso tem dia marcado, será no dia 1º de outubro. 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Alvaro Dias. PSDB 
– PR) – Senador Mão Santa, peço a V. Exª que conclua 
o seu pronunciamento.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Atentai bem: 
Deus escreve certo por linhas certas: pôs Davi para 
vencer Golias, Moisés para guiar o povo, e V. Exª nessa 
Presidência justamente pela tolerância e pela dignida-
de que tem. V. Exª é um homem do Paraná. Se V. Exª 
fosse daqueles atrelados ao PT do Lula, já teríamos 
parado. Foi Deus quem o colocou aí. Deus coloca os 
homens certos no lugar certo.

Permita-me enviar a V. Exª ofício para que faça 
chegar ao Presidente da Casa, que termina assim: “Para 
tanto, solicito a V. Exª que seja oficiado o Tribunal de 
Contas da União, através do Ministro Valmir Campelo, 
relator do processo supramencionado, no sentido de 
fornecer cópia do mesmo, para fins de instrução pro-
cessual pertinente à matéria eleitoral”. 

E, para não ficar só no Lula, serei breve...
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Permite-me 

V. Exª um aparte?
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – O Senador 

Leonel Pavan pede um aparte. S. Exª é lá do Sul, seu 
companheiro, e, com a aquiescência e a tolerância de 
V. Exª, vou conceder. Não é sem razão que V. Exª terá 
100% dos votos do Paraná.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador 
Mão Santa, tenho a felicidade de poder agora usar a 
palavra, em aparte, no momento em que está na tri-
buna um dos homens mais respeitados do Parlamento 
brasileiro, o Senador Mão Santa. A população brasi-
leira o admira pela coragem e, acima de tudo, por ter 
já sido um grande Governador do Piauí. E o outro é 
o Senador Alvaro Dias, que preside, neste instante, 
o Senado Federal. O Senador Alvaro Dias só não foi 
candidato a Governador talvez porque algumas pes-
soas lá não acordaram...

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Ele devia ter 
sido candidato a Presidente da República.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Não acorda-
ram que Alvaro Dias tinha condições de ser também 
candidato a Governador. Mas, aqui, estamos, hoje, 
todos apoiando Osmar Dias, o irmão de Alvaro Dias, 
que, com certeza, será Senador da República com a 
maior votação do nosso País, proporcionalmente. Se-
nador Mão Santa, o seu pronunciamento não serve 
apenas para o Piauí, mas para o Brasil inteiro. Ontem, 
usei a tribuna para falar sobre o PT. O Lula esqueceu 

o PT, até ele. Ele não fala mais em PT. No início do 
seu Governo, D. Marisa mandou desenhar a estrela 
do PT nos jardins do Palácio. Virou notícia nacional, 
tamanha a cara-de-pau em usar espaço público para 
divulgar o PT. Hoje, o Lula não usa mais a cor vermelha 
e não fala mais no PT. Os candidatos do PT estão se 
escondendo, estão até com vergonha de usar a legen-
da. Eu falava ontem – e vou encerrar – que, recente-
mente, o Lula esteve em Santa Catarina, inaugurando 
um navio patrocinado por um fundo, por empréstimo 
do Governo Federal. Mobilizaram policiais militares, 
civis e federais, pararam a cidade, tudo para dar se-
gurança ao Presidente. No local, não estiveram mais 
do que 300 pessoas. Lá estiveram presentes alguns 
manifestantes, chamando a atenção do Presidente, e 
a segurança afastou-os. Senador Mão Santa, o Lula 
foi inaugurar o navio e, até hoje, o dinheiro não foi li-
berado para pagar os investimentos feitos. Até hoje, 
o Governo Federal não liberou os recursos! Tentaram 
fazer a inauguração com um champanhe. Bateram no 
casco e não conseguiram estourá-lo. Até isso! Tiveram 
que bater quatro, cinco vezes no chão para estourá-lo. 
O Lula mente para a população brasileira. Fala coisas 
que não acontecem: mente descaradamente quando 
fala nos investimentos sociais; mente descaradamen-
te quando fala em investimento e empréstimos para 
a iniciativa privada. Quero deixar registrado no seu 
pronunciamento que o Lula deveria ser punido pela 
população por dizer o que não fez, e que deveria ser 
feito. V. Exª apresentou vários motivos. Eu queria ape-
nas citar este: que os pescadores de Santa Catarina 
estão revoltados com essa ação do Governo, que usa o 
dinheiro público para se promover e não realiza aquilo 
que é de seu dever.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agradeço a 
participação do Senador Leonel Pavan.

Sr. Presidente, para concluir, quero dizer que aqui 
está o documento, Senador Pedro Simon, mais imoral 
e mais indigno da história do Piauí. Nenhum dos gover-
nantes teve a desfaçatez de fazer isto: isentar o grupo 
mais poderoso de pagar impostos, as duas empresas 
do grupo mais poderoso, para que fosse candidato a 
Senador da República o filho de seu proprietário. 

A justiça é uma coisa de Deus. Escorcham, ex-
ploram, prendem e algemam os pequenos trabalha-
dores, os camelôs, os comerciantes, os pobres donos 
de moto que não estão na legalidade. Esse é o PT, o 
PT que era dos pobres, dos trabalhadores. Aliou-se, 
no Piauí, o Governador sanguessuga com...

Senador Pedro Simon, não se envergonhe de 
ser político, não. Agora V. Exª vai aprender, Senador 
Alvaro Dias: o poder mais perverso é o poder econô-
mico. Com todas as mazelas que há aqui, nós viemos 
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do povo, como Monteiro Lobato disse. Nós viemos do 
povo, como a fumaça do fogo.

Falando em poder econômico, quero relatar a his-
tória mais feia deste País, para ficar na mente o perigo 
por que o Piauí passa. O Governo sanguessuga aliou-
se, amigou-se com o empresário mais poderoso, para 
que seu filho seja Senador. E olhem que está vencen-
do luminares da política. Atentai bem: nunca exerceu 
um cargo público, nunca disputou uma eleição e está 
para ganhar a vaga para o Senado da República. Isso 
é uma imoralidade! Contra nomes grandiosos, que já 
foram Senadores, Ministros, Governadores. Vejam a 
imoralidade a que está ameaçado o Piauí!

Pedro Simon, houve um dia em que tive vergonha 
de ser brasileiro. Estava visitando Assunção, no Pa-
raguai e, num museu pobre, li um cartaz de cartolina, 
escrito com pincel atômico, sobre a Guerra do Paraguai. 
A poderosa Inglaterra movimentava comercialmente 
o mundo com as únicas fábricas de tecidos bons. E 
o Paraguai começava! Eles deram dinheiro – vejam 
como é perverso – para nós, brasileiros, argentinos e 
uruguaios, sacrificarmos até as crianças. 

É para essa união, brasileiros, piauienses, que 
eu quero acordar a todos. Nós estamos muito bem, 
somos Senadores, e eu agradeço ao Piauí. Dinarte 
Mariz disse que isto é até melhor do que o céu, por-
que para ir para o céu nós precisamos morrer. Aqui, 
eu não sei. Mas esse casamento, essa amigação de 
um governo sanguessuga com um poder econômico 
perverso: “W. Dias isenta Grupo Claudino em R$1,3 
milhão por mês”. 

(...) A renúncia fiscal oferecida pelo governador 
Wellington Dias ao grupo empresarial da família de 
João Vicente Claudino [que é o candidato a Senador, 
nunca foi candidato a nada], produz impacto signifi-
cativo nas realizações do Governo. Os R$1,3 milhão 
mensal que os Claudino deixam de recolher aos cofres 
públicos poderiam garantir a construção de 140 casas 
populares a cada mês. O que já deixou de ser arreca-
dado até agora, desde a assinatura dos decretos por 
Wellington Dias – cerca de R$22 milhões – já poderia 
ter permitido a construção de um conjunto habitacional 
de 1.660 casas, beneficiando diretamente uma popu-
lação em torno de 7mil pessoas. 

Esse valor poderia ainda garantir o salário míni-
mo a quase 4 mil trabalhadores, cálculo que joga por 
terra o argumento do governador... [de que era porque 
esse grupo emprega gente].

Atentai bem! Aqui estamos para alertar. E o Piauí, 
que soube, em batalha sangrenta, expulsar os portu-
gueses, que eram muito melhores que o Governo do 
PT – nós que os expulsamos –, no dia da eleição, va-
mos dizer: “Xô, sanguessuga; xô, perverso poder eco-

nômico!” E vamos voltar a cantar no Piauí: no Piauí, 
o povo é o poder.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador José 
Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, solicito a minha inscrição como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Como Líder, V. Exª tem preferência e pode usar da 
palavra neste momento por cinco minutos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Depois, 
quem vem, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Senador Pedro Simon, é aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não. De-
pois, quem é o próximo orador?

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O próximo orador é o Senador Tasso Jereissati. De-
pois, o Senador Jonas Pinheiro, por cinco minutos, e, 
em seguida, o Senador Pedro Simon.

A Presidência acolhe a solicitação do Senador 
Mão Santa, na forma do Regimento.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, anuncia-se para os próximos dias uma vi-
sita de Sua Excelência o Presidente Lula ao meu Es-
tado. Parece-me que vai a um município do interior e 
a um município da grande Natal. Evidentemente que, 
para nós, potiguares, é sempre prazeroso receber um 
Presidente da República, de quem se esperam be-
nesses. Espero que Sua Excelência não vá lá apenas 
fazer campanha eleitoral. Ele vai lá, como tem dito, 
na condição de Presidente da República, mas espero 
que leve benefícios e que preste contas da sua ação 
como Presidente. 

O Rio Grande do Norte é merecedor da ação de 
Sua Excelência, porque naquele Estado ele sempre 
ganhou eleição. A obrigação do político é retribuir vitó-
ria com ação. Se ele é um político que guarda gratidão 
no coração, ele tem obrigação de retribuir os votos do 
Rio Grande do Norte com ação. 

Está na hora de Sua Excelência ir lá prestar 
contas como Presidente da República; está na hora 
de ele levar ação ao Estado. A última vez em que lá 
esteve anunciou uma operação tapa-buraco, que foi 
feita e que a chuva levou. Repito: que foi feita e que a 
chuva levou. Portanto, o Presidente não levou nada, 
a não ser destruição de dinheiro, desperdício de di-
nheiro público. 

Espero que Sua Excelência agora vá, leve novos 
benefícios e preste contas ao Rio Grande do Norte de 
sua ação como Presidente.
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Senador Alvaro Dias, espero que ele vá lá e dê 
uma justificativa a nós, potiguares, sobre a transferên-
cia da refinaria de petróleo do Rio Grande do Norte. O 
nosso Estado sonhou com ela, durante anos e anos, 
porque é o maior produtor de petróleo do Nordeste, 
com 110 mil barris de petróleo por dia, o maior produtor 
de petróleo do Brasil em terra e abriga cavalheiresca-
mente, gentilmente, fraternalmente, um grande contin-
gente de funcionários, de trabalhadores da Petrobras, 
que lá têm suas famílias e que consomem os serviços 
públicos de educação, saúde e segurança. Eles são 
muito bem-vindos ao meu Estado e deveriam – eles, 
funcionários da Petrobras – estar orgulhosos hoje por 
trabalharem numa refinaria da Petrobras saneada no 
meu Estado do Rio Grande do Norte.

Entretanto, essa refinaria – creio que o Presiden-
te, na sua ida ao Estado, precisa explicar –, em vez de 
ficar no meu Estado, que tinha tudo para sediá-la, pela 
ação do Presidente Lula e do Presidente Chávez, da 
Venezuela, foi para um outro Estado do Nordeste. 

Espero que o Presidente Lula, Presidente Alvaro 
Dias, explique por que é que o Rio Grande do Norte, 
incrivelmente, foi excluído do traçado da ferrovia Trans-
nordestina. Que marcação terrível! 

Senador Jonas Pinheiro, não dá para entender! 
Levam a refinaria embora e excluem o meu Estado 
do traçado da ferrovia Transnordestina! Espero que 
o Presidente vá lá e diga: “A explicação é essa, essa 
e essa”. Como potiguar, quero ouvir, eu gostaria de 
ser convencido de algum motivo especial que levou à 
exclusão do Rio Grande do Norte da Transnordestina 
e à inclusão de Pernambuco, do Maranhão, do Piauí. 
Aplaudo que ela esteja presente nesses Estados, mas 
quero saber por que o meu Estado foi excluído? 

Eu gostaria de ouvir uma explicação do Presi-
dente Lula sobre isso, como eu gostaria de ouvir do 
Presidente Lula por que a transposição do São Fran-
cisco até hoje não ocorreu. Ele anunciou-a, cantou-
a em prosa e verso. É evidente que alguns Estados 
querem, outros não querem, mas o meu Estado, que 
teve a refinaria subtraída, que não está incluído no 
roteiro da Transnordestina, é beneficiário do projeto 
da transposição do São Francisco. Portanto, seria a 
oportunidade da compensação. 

Cadê o rio São Francisco, Senador Efraim? Cadê 
a transposição do São Francisco? 

Espero que Lula, em Natal, dê uma justificativa 
compreensível, plausível para o fato, a fim de que eu, 
como potiguar, possa dizer: o Lula merece o voto de 
novo. Do contrário, vou achar que Lula não merece o 
voto de novo, porque a minha obrigação como Sena-
dor é tratar do interesse coletivo do meu Estado e do 
meu povo. 

Espero que Lula dê uma explicação sobre o por-
quê de estarem interrompidas as obras de um sonho 
de meu Estado: o novo aeroporto de São Gonçalo, o 
aeroporto de carga; o aeroporto de entreposto de carga 
internacional, que é um trunfo da economia potiguar, 
localizado no Município de São Gonçalo, obra inicia-
da e paralisada pelo Governo Lula. Por quê? Quero 
uma explicação, como quero também que ele dê uma 
explicação para uma obra mínima – importante, mas 
mínima: a duplicação do trecho Macaíba–Parnamirim, 
que beneficia o distrito industrial de Macaíba que, inex-
plicavelmente, sem nenhuma razão, está parado há dois 
anos. Não se move uma pedra. Por quê? Eu queria que 
o Presidente Lula, na sua passagem pelo meu Estado, 
desse explicação para todos esses pontos.

E digo mais: ele se diz autor do projeto do bio-
diesel. Não é. O projeto do biodiesel vem de muito 
tempo, vem desde o tempo em que, no meu Estado, 
em Guamaré, uma central de produção e de fraciona-
mento de gás abrigou duas plantas experimentais para 
a produção do biodiesel. Há tempos. Isso vem desde 
o Governo passado, investimentos que foram cavados 
pelo Governo passado – plantas experimentais para a 
produção experimental de biodiesel. 

Eu gostaria que Sua Excelência o Presidente Lula 
me explicasse o que, além de queda e coice, acontece 
com o meu Estado? No meu Estado, não há refinaria, 
não há Transnordestina, não há transposição de São 
Francisco, não há aeroporto de São Gonçalo, não há 
duplicação de Macaíba e, agora, não haverá usina de 
biodiesel.

Sr. Presidente, Senador Alvaro Dias, o semi-árido 
não quer só Bolsa-Família. O Bolsa-Família é dinheiro 
dado que vicia as pessoas a leniência. O meu Estado, 
localizado no semi-árido, onde chove pouco, quer uma 
oportunidade de trabalho. O meu Estado, que está no 
semi-árido, onde chove pouco, quer uma oportunida-
de de trabalho. O programa do biodiesel, que vem de 
muito tempo, é uma rara oportunidade para isso.

Não falo em soja, que é para o Estado de V. Exª, 
onde chove bem e com regularidade, mas em girassol, 
mamona, pinhão-manso, que é uma xerófila, e em todas 
as culturas que exigem de 300 a 500mm de precipitação 
por ano, ou seja, que são compatíveis com o regime 
climático do semi-árido. Desde que se plante isso e se 
tenha o financiamento necessário – porque terra existe 
e não é necessário que seja de muito boa qualidade 
para plantações de mamona, girassol e pinhão-manso 
– podem-se produzir, e esse é um direito nosso, olea-
ginosas que não sejam a soja. Isso pode ser feito com 
segurança, porque no semi-árido isso dá.

Dá para se criar emprego para muita gente, com 
renda de R$550,00 mensais, desde que se estimule e 
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invista, não em dependência de Bolsa-Família, mas na 
geração de emprego e renda. A Petrobras não utilizou o 
território de Guamaré, no meu Estado, para plantações 
experimentais usadas na pesquisa do biodiesel?

Pasme, Sr. Presidente: a Petrobras definiu onde 
serão cultivadas, no semi-árido, as plantas industriais 
usadas na produção do biodiesel: em Quixadá, no 
Ceará, em Candeias, na Bahia, e em Montes Claros, 
em Minas Gerais. No Rio Grande do Norte, mais uma 
vez, rosca, zero. Por que essa perseguição? Por que 
essa queda e coice? Eu não entendo, como potiguar.

Então, o Rio Grande do Norte serve para sediar, 
em Guamaré, as plantas-piloto que podem produzir o 
biodiesel, em duas plantações de 15 mil toneladas que 
já estão funcionando, já estão operando, e não serve 
de palco para a produção do biodiesel em escala in-
dustrial? Não servem seus agricultores para receber 
financiamento para a produção de girassol, pinhão ou 
mamona, a fim de que a Petrobras compre essas se-
mentes e produza biodiesel? 

Quero que Lula vá até lá e explique por que essa 
marcação com o meu Estado: cortou a transposição, a 
refinaria, a Transnordestina, não concluiu a duplicação 
de Macaíba, parou a obra do aeroporto de São Gon-
çalo e, no caso do biodiesel, usa o território potiguar 
como planta de experimento, mas, na hora de finan-
ciar para gerar emprego e renda, prefere manter as 
pessoas dependentes do Bolsa-Família, ao invés de 
lhes dar a oportunidade de sair da pobreza por meio 
do emprego e da renda. Eu não aceito isso!

E a compensação? 
Presidente Alvaro Dias, sabe qual foi a compensa-

ção que o Governo Lula deu ao Rio Grande do Norte? 
Uma penitenciária, que foi rejeitada pela população de 
Mossoró, a minha cidade. Negou isso tudo, tirou isso 
tudo, acabou com esses sonhos todos e entregou à 
população um pesadelo: uma penitenciária na cidade 
de Mossoró. 

Eu gostaria, Sr. Presidente, que Lula fosse muito 
bem-recebido no meu Estado. Não estimulo nenhuma 
manifestação de admoestação a Sua Excelência, mas 
eu gostaria, mesmo, que desse uma explicação para 
esta queixa do meu Estado: por que essa marcação 
com o Rio Grande do Norte? Por que para todo canto 
tem alguma coisa e para o Rio Grande do Norte, ao 
invés de não ter nada, tem subtração? 

Com a palavra Sua Excelência, o Presidente Lula, 
que vai ao meu Estado e a quem eu quero ouvir.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Obrigado, Senador José Agripino.

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

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Leonel 
Pavan.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Al-
varo Dias, apresentei um requerimento há cerca de 
três meses – não me recordo bem da data –, pedindo 
que homenageássemos a ABIH, que completará 70 
anos em 9 de novembro. 

O setor hoteleiro do Brasil tem 255 mil hotéis e 
gera um milhão de empregos, por isso, peço a V. Exª 
que, hoje ou amanhã, seja colocado em votação esse 
requerimento, que trata de uma justa homenagem a 
um segmento tão importante para a economia e para 
o turismo do nosso País. Se não o aprovarmos ago-
ra, isso não acontecerá depois das eleições. Essa é 
a minha preocupação. Há vários representantes de 
hotéis presentes hoje também preocupados com isso, 
porque gostariam que o setor hoteleiro fosse homena-
geado neste ano. 

Enfim, gostaria que fosse colocado em votação 
o referido requerimento de minha autoria.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Durante a Ordem do Dia, o Senador que estiver 
presidindo a sessão deliberará sobre a solicitação de 
V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro 
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cin-
co minutos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Arthur 
Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a 
palavra como Líder do PSDB no momento em que V. 
Exª julgar oportuno, antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– V. Exª poderá fazer uso da palavra logo após o Se-
nador Jonas Pinheiro. Em seguida, o Senador Pedro 
Simon se pronunciará. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Congresso Na-
cional, ao aprovar o projeto de lei que trata das normas 
de segurança e dos mecanismos de fiscalização das 
atividades que envolvem organismos geneticamente 
modificados (OGMs), a Lei de Biossegurança, reestru-
turou a Comissão Técnica Nacional de Biosseguran-
ça, CTNBio, responsável, entre outras, pela análise e 
classificação de risco dos OGMs, e decidiu:
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– estabelecer que a nova CTNBio seja composta 
por 27 membros com grau acadêmico de Doutor, sen-
do 12 cientistas de notório saber nas áreas de saúde 
humana, animal e vegetal e meio ambiente; 9 repre-
sentantes de diferentes ministérios, e 6 especialistas 
em diferentes áreas, como defesa do consumidor, saú-
de, meio ambiente, biotecnologia, agricultura familiar 
e saúde do trabalhador, indicados pelos Ministros de 
Estado, com a participação da sociedade civil;

– definir que a CTNBio poderá se reunir com 
a presença de, no mínimo, 14 de seus membros, in-
cluídos, pelo menos, um representante de cada uma 
das especialidades de saber científico e técnico das 
áreas de saúde humana, animal, vegetal e meio am-
biente; e

– estabelecer que as decisões da CTNBio se-
jam tomadas se os votos favoráveis a ela alcançarem 
maioria absoluta dos membros presentes à reunião, 
respeitando o quorum previsto.

Entretanto, o Presidente da República, ao sancio-
nar a Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, a nova 
Lei de Biossegurança, vetou o §8º do art. 11, que es-
tabelecia que as decisões da CTNBio fossem tomadas 
por maioria dos seus membros presentes à reunião, 
respeitado o quorum previsto.

Nas razões do veto, o Presidente da República 
ponderou que não havia razão plausível para que a 
decisão das questões ligadas à biossegurança pudes-
sem ser decididas por apenas oito membros daquela 
Comissão, os quais representam menos de um terço 
daquele colegiado e, ainda, que esse quesito poderia 
ser objeto do decreto de regulamentação, o qual esta-
beleceria quorum maior para deliberação;

Assim, o Decreto nº 5.591, de 22 de novembro 
de 2005, que regulamentou a nova Lei de Biossegu-
rança, estabeleceu, no parágrafo único do seu art. 19, 
que: “as decisões da CTNBio serão tomadas com vo-
tos favoráveis da maioria absoluta de seus membros, 
exceto nos processos de liberação comercial de OGM 
e derivados, para os quais se exigirá que a decisão 
seja tomada com votos favoráveis de pelo menos dois 
terços de seus membros”.

Sr. Presidente, a preocupação maior é de que 
a exigência de dois terços de votos favoráveis dos 
membros do colegiado da CTNBio, ou seja, 18 votos, 
comprometa a aprovação dos processos de liberação 
comercial de OGM e derivados, não somente pela 
dificuldade de assegurar a presença desse número 
de membros nas reuniões de decisão, como também 
pela predominância de representantes dos Ministérios 
e de especialistas indicados pelos Ministros do Gover-
no Federal em detrimento dos especialistas de saber 
científico e técnico.

A derrubada do veto do Presidente da República 
para o §8º do art. 11 do texto da Lei de Biossegurança, 
aprovado no Congresso Nacional, torna-se fundamen-
tal para assegurar o funcionamento e a possibilidade 
de decisões na CTNBio e também por que o Presi-
dente da República extrapolou a sua competência ao 
vetar um dispositivo aprovado pelo Legislativo e, em 
seguida, publicá-lo sob forma de decreto presidencial 
com alterações.

Sr. Presidente, refiro-me ao veto da Lei de Biosse-
gurança ao quorum para aprovarmos os novos genes 
transgênicos no Brasil. Há um acordo de Líderes para 
a aprovação dessa matéria. Portanto, pedimos que o 
Congresso Nacional seja convocado, hoje ou amanhã, 
para apreciar o veto do Presidente a esse artigo, pois 
trata-se de matéria de máxima importância, sobretudo 
da parte estruturante do agronegócio brasileiro.

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

– Muito obrigado, Senador Jonas Pinheiro.
Com a palavra, pela Liderança do PSDB, o Se-

nador Arthur Virgílio.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Pela or-

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

Pela ordem, tem a palavra o Senador Leonel Pavan.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de requerer a 
minha inscrição para falar pela Minoria, quando V. Exª 
entender oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– V. Exª está inscrito. 

Estamos intercalando as comunicações com os 
oradores inscritos.

V. Exª falará após a fala do Senador Pedro Si-
mon.

Senador Arthur Virgílio, V. Exª tem a palavra, re-
gimentalmente, por cinco minutos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, apresento, antes de tudo, votos de 
aplauso ao povo do meu Estado pelo transcurso do 
centésimo qüinquagésimo sétimo aniversário da cria-
ção do Estado do Amazonas, desmembrado da antiga 
capitania do Grão-Pará, depois província do Grão-Pará. 
Há uma confusão de datas; há quem diga que são 
156 anos. Mas, Sr. Presidente, requeiro que o voto de 
aplauso do Senado Federal seja levado ao conheci-
mento da população amazonense, por intermédio do 
Deputado Belarmino Lins, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Amazonas.

Sr. Presidente, faço à Casa uma advertência a 
respeito do estado de desequilíbrio que demonstra 
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o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. 
Sua Excelência, que se supõe eleito, embora o pro-
cesso eleitoral esteja em curso, deu agora para, em 
praticamente todos os seus comícios, se referir a mim, 
que postulo o governo do Amazonas, tentando fazer 
comparações entre os índices que supostamente ele 
acredita que eu teria no Estado e os índices que su-
postamente ele teria no meu Estado. Ele, de fato, tem 
enganado muito o povo do Amazonas e ele não está 
mal no meu Estado. Mas o Presidente Lula precisa 
compreender melhor o processo democrático.

Primeiro, deixar de lado essa falsa valentia, por-
que, quando aqui se o apanhava em flagrante de cum-
plicidade com a corrupção brasileira, ele não dizia uma 
palavra: estava quieto, medroso, acoelhado, implorando 
para que, aqui, não se começasse o processo de im-
peachment contra ele; depois, fica valente de novo. 

Disputo eleição para o governo do Estado do 
Amazonas: se vou perder, a urna vai dizer; se vou ga-
nhar, a urna vai dizer. Eleição não tem a figura, Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães – e V. Exª sabe muito 
bem disso, melhor do que todos nós – do empate: ou 
ganha ou perde a eleição. Não tenho medo de ganhar 
a eleição, porque me sinto responsável para assumir 
os meus compromissos, nem tampouco qualquer medo 
de perdê-la, porque nunca poderia eu ter medo, temer 
o julgamento do meu povo, o julgamento do povo do 
Amazonas. Mas a coisa que mais vi na minha vida foi 
o Presidente Lula perder eleições. Ele é um emérito 
perdedor de eleições! Aliás, só ganhou para Deputado 
Federal, e depois ganhou a eleição para Presidente 
na exaustão do Governo Fernando Henrique Cardoso. 
Perdeu para Governador de São Paulo; perdeu três 
vezes para Presidente da República. E, em nenhuma 
dessas derrotas, inúmeras, usei qualquer das inúme-
ras tribunas que conquistei com o voto popular para 
tripudiar sobre ele, nenhuma vez. Nunca disse que 
Lula estava caindo em demérito, em desmerecimento, 
porque perdeu eleição tal, eleição qual. Só passei a 
criticá-lo quando vislumbrei, constatei e comprovei que 
o Governo dele é corrupto. Então, eu não estou aqui 
falando precisamente de voto. O povo vota em quem 
quer, vota do jeito que quiser. Se o povo acertar, mui-
to bem; se o povo errar quem paga é o próprio povo, 
e a própria derrota serve para o povo amadurecer o 
seu processo de avanço histórico. É assim que vejo a 
democracia. Ou seja, não discuto a votação boa ou a 
votação ruim do Presidente Lula; discuto que o Governo 
dele é corrupto. E, com muito voto ou pouco voto, eu 
enfrento o Governo corrupto que ele dirige neste País. 
Esta é que é a verdade. O que vai acontecer no meu 
Estado, vai acontecer no meu Estado! Se eu tiver que 
não ser eleito Governador do Estado do Amazonas, 

volto para o Senado da República! Estarei aqui. Se 
ele não for Presidente da República, eu o esquecerei. 
Ele é uma figura menor, nanica – rei Lula, primeiro e 
único, o nanico; se ele for Presidente da República, eu 
estarei aqui como membro da Bancada de Oposição 
ao seu Governo. 

Para sintetizar, Sr. Presidente Alvaro Dias, eu não 
fico medindo as pessoas pelos votos que obtiveram na-
quela eleição tal, eleição qual. Eu tenho imenso respeito 
pelo Senador Pedro Simon, que se reelegerá, agora, 
Senador pelo seu Estado. E o Senador Pedro Simon, 
certa vez, não se elegeu Governador pelo Estado do 
Rio Grande do Sul. Fernando Ferrari, seu conterrâneo, 
não conseguiu ser Vice-Presidente da República, com 
todos méritos que teve. Se formos ver campanha por 
campanha muitos valores ser revelam, apesar do não 
êxito eleitoral; e outros valores se consagram com êxito 
eleitoral. E alguns valores que se consagravam com o 
não-êxito eleitoral, como era o caso do Lula, que, en-
quanto derrotado, era respeitado por todos, e, depois 
que se elegeu Presidente da República, manchou, ma-
culou, desmoralizou sua própria imagem. Então, aca-
bou obtendo, do ponto de vista histórico – e a História 
não representa nada para ele –, uma Vitória de Pirro. 
Não valeu a pena, a Lula, ter sido Presidente, porque 
desmoralizou a sua própria biografia! E se ele fizer a 
conta mínima já sabe o que o espera no Senado se se 
eleger Presidente! Quero crer que o povo terá a pon-
deração de não permitir que aconteça esse retrocesso 
na nossa História. Já sabe ele, se porventura se ele-
ger, o que o espera no Senado. O Bloco de Oposição 
– PFL/PSDB – atingirá de 34 a 36 Senadores. É só olhar 
no mapa, mapear, basicamente, as pesquisas. Há os 
independentes do PSDB. Há outros que se revelarão 
independentes aqui nesta Casa. Ou seja, o Presidente 
Lula não tem qualquer credibilidade mais para ofere-
cer nenhuma governabilidade séria para o País. Mas 
como ele é pequeno, como ele é mesquinho...Ontem 
– eu sei – à tarde inteira, aqui se falou – Sr. Presiden-
te, peço apenas um tempo para concluir – em defesa 
da memória do ex-senador Carlos Jereissati, pai do 
Presidente do meu Partido, Senador Tasso Jereissati. 
De repente, o Sr. Berzoini saca, da sua cartola malé-
vola de bruxo de meia-tigela, uma acusação baseada 
em brigas provincianas dos anos 50 no Ceará, quando 
Armando Falcão se opunha a Carlos Jereissati e Car-
los Jereissati se opunha a Armando Falcão. Sacou de 
sua cartola malévola uma acusação a um morto para 
atingir o adversário implacável. Tasso, Presidente de 
um grande partido de Oposição, tem mesmo de ser 
implacável ao fiscalizar o Governo que ele combate. 
Não podendo dizer nada de Tasso, foram buscar re-
cortes de jornais dos anos 50.
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Quero apenas recordar quem é Berzoini. Ber-
zoini é aquele que colocou nas filas das madrugadas 
nazistas do INSS os nonagenários brasileiros para 
que comprovassem que estavam vivos. É o faz-tudo 
do Governo. Eles devem falar, por exemplo, para o ca-
tegorizado Deputado José Eduardo Cardozo, para o 
digno Deputado Paulo Delgado, para o ínclito Deputado 
Sigmaringa Seixas: “Você diz isso?” Aí eles dizem: “Não 
digo porque é indigno, porque não é sério, porque é 
abaixo do respeito à boa política”. Então vão a quem? 
Vão à meia dúzia de espiroquetas e ao Berzoini, que 
assina tudo, diz tudo, não respeita morto, não respei-
ta as famílias.

Esta Oposição soube respeitar gente de várias 
idades e dos dois sexos da família do Presidente Lula, 
envolvidos em fatos recentes, atuais e graves ligados 
a tráfico de influência e corrupção. E nós, aqui, com 
todos os pruridos.

Ontem, para atingir Tasso, e acabaram atingindo 
seus irmãos, atingiram o pai de S. Exª. 

Eu diria, Sr. Presidente, quando me refiro ao Pre-
sidente Lula e sua preocupação com quantos votos vou 
obter no Amazonas, que eu nunca o desrespeitei por 
ele ter tido muito ou pouco voto, ele que é um contumaz 
derrotado em eleições. Ele já foi derrotado três vezes 
para Presidente da República, uma vez para Gover-
nador de São Paulo; nunca teve coragem de disputar 
a eleição para Senador por São Paulo. O máximo que 
tinha de votos o deixava ser Deputado por São Pau-
lo, e ele o foi uma vez, e foi um Deputado obscuro e 
medíocre e pequeno na Assembléia Constituinte. Eu 
só passei a criticar o Presidente Lula, e não foi pe-
los votos que ele teve ou não teve, quando o flagrei, 
quando eu constatei, quando eu o pilhei, quando eu o 
peguei pela gola apadrinhando governo de corruptos. 
Ele apadrinha um governo de corruptos como nunca 
jamais se viu na história deste País. 

Então, Lula, o Imperador Lula, primeiro e único, 
o nanico, ele tripudia sobre adversários. Berzoini, o bi-
campeão da crueldade e da mesquinharia, bi-campeão 
porque foi campeão quando colocou os nonagenários 
na fila, e bi-campeão quando vai buscar recortes de 
uma briga provinciana do Ceará, a respeito do pai do 
Senador Tasso Jereissati, é o factótum, é aquele que 
se coloca à disposição do patrão; não tem companhei-
ro, tem patrão. 

É aquele que não tem companheiro, mas patrão. 
É aquele que faz qualquer papel. É aquela espécie de 
feitor da senzala.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Arthur 
Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Con-
cedo o aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães 
e, em seguida, a V. Exª, Senador Mão Santa.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Senador Arthur Virgílio, subscrevo tudo o que V. Exª 
diz do Presidente da República. E mais: quero dizer a V. 
Exª que este Plenário aprovou ontem, por unanimidade 
– porque até a Líder do PT não votou contra; apenas se 
absteve –, um voto de repúdio ao Sr. Ricardo Berzoini 
pelo ataque que fez ao ex-Senador Carlos Jereissati, 
falecido há 43 anos. Por aí V. Exª vê esse tipo de gente: 
de “valerioduto”, de mensalão. Muitos deles foram ab-
solvidos no voto secreto e agora pregam o voto aberto 
para as cassações. Por que não fizeram antes, quando 
os petistas foram flagrados roubando nos sanguessu-
gas, no “valerioduto”, nos mensalões? Eles viviam nos 
nossos gabinetes a pedir misericórdia. Ali, realmente, 
eles marcaram uma posição de incompetência, de 
falta de seriedade, uma característica deste Governo. 
Vamos, então, fazer o voto aberto? Sim, mas também 
fazendo novas votações para todos aqueles que foram 
absolvidos e cujos nomes o Procurador mandou como 
participantes de uma quadrilha de ladrões.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado, Senador Antonio Carlos Magalhães.

Concedo o aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Arthur 

Virgílio, eu gostaria de dar minha solidariedade ao 
Senador Tasso Jereissati. Sou vizinho do Ceará, for-
mei-me lá. E quero dizer que votei no Senador Carlos 
Jereissati quando jovem, a imagem de um homem 
empreendedor, de um empresário e de um político do 
PTB. Gozava da simpatia e da intimidade de Getúlio 
Vargas, essa figura que, como Pedro Simon, é orgu-
lho do Rio Grande do Sul pelo trabalho que fez, pela 
grandeza do trabalho e do trabalhador. E quanto a Tas-
so Jereissati, eu terminaria com o que está escrito no 
livro de Deus: “A árvore boa dá bons frutos”. Tasso é 
o bom fruto do Senador Carlos Jereissati, a quem eu, 
como jovem estudante, dei meu voto.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – En-
cerro, Sr. Presidente, agradecendo ao Senador Anto-
nio Carlos Magalhães e ao Senador Mão Santa pelos 
apartes, que só reforçam a solidariedade de ontem, de 
todo o Senado Federal, ao aprovar um voto de repúdio 
a essa ação do faz-tudo Ricardo Berzoini.

Mas encerro com um recado, que, para mim, é 
final, é definitivo, para o Presidente Lula: não me agra-
da esse seu caráter bifronte. Recebi, de um amigo co-
mum, proposta para conversar com o Presidente de 
noite, certa vez. Eu disse: “Não, o que tiver de conver-
sar com o Presidente, vou conversar de dia. Tem de 
ser assunto nacional e de dia”. 
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Essa figura camaleônica, essa figura que vive do 
mimetismo, essa figura que “quando está em cima” é 
arrogante e “quando está embaixo” é covarde, essa 
figura precisa parar de se preocupar com quantos 
votos eu vou ter ou deixar de ter na eleição para Go-
vernador do Estado do Amazonas. Há uma diferença 
essencial de mim para ele. Os votos que eu vier a obter 
na eleição para Governador do Amazonas serão votos 
de gente decente, serão votos obtidos por meios de-
centes e por quem não se envolveu em negociata, em 
corrupção, em “sanguessugagem”, em “mensalismo”, 
em “valerismo”, em “dudismo”, em “dirceísmo”, não se 
envolveu em “lulismo”, em “santoandrezismo”. Os votos 
serão aqueles que o povo do Amazonas quiser a mim 
me destinar. E eu me curvo ao povo do Amazonas e 
jamais me curvaria ao imperador, a Sua Majestade, 
Lula, primeiro e único, o nanico, jamais.

Portanto, Sua Excelência parece mesmo fadado 
a advertir o povo de que o povo deve derrotá-lo nas 
eleições, até porque não demonstra a menor categoria, 
a menor capacidade de se preparar para um diálogo 
que leve a um verdadeiro entendimento nacional, até 
porque consegue ter uma figura pequena como presi-
dente do seu partido a atingir o presidente de um dos 
principais partidos de Oposição; até porque fica espe-
zinhando, se acha que pode, se acha que deve, o líder 
de um grande partido de Oposição nesta Casa.

Considero o Presidente Lula uma figura pequena, 
que desmentiu a idéia de coragem que eu tinha dele. 
Para mim ele é covarde, ele não é corajoso, porque 
não é generoso,e quem não é generoso, invariavel-
mente, Senador Pedro Simon, é covarde, quem não é 
generoso, invariavelmente, é medroso, quem é arro-
gante quase que sempre é covarde e é medroso. Até 
porque quem é arrogante é também prepotente, e a 
prepotência e a arrogância são características funda-
mentais do medroso, do covarde, do que não sustenta 
as suas convicções e as suas posições.

Tenho muito pouca boa vontade com o Presidente 
Lula hoje, até porque falta nele esse traço do respeito 
ao adversário, falta nele esse traço da dignidade bási-
ca de saber quais são seus adversários de valor, falta 
nele a sabedoria básica de saber quais são as pesso-
as que são capazes de manter as suas convicções e 
os seus compromissos com o País, não importa com 
que dureza travem a batalha.

Se se perguntasse a Heitor, de Tróia, Senador 
Tião Viana, a opinião dele sobre Aquiles, da Grécia, 
Heitor, que seria assassinado por Aquiles, segundo a 
lenda, saberia reconhecer o valor do seu rival; se se 
perguntasse a Aquiles qual era o guerreiro, o combaten-
te troiano com quem ele mais gostaria de se defrontar 
para saber se ele, Aquiles, mereceria mesmo a glória 

do semideus que a lenda lhe lega, Aquiles haveria de 
dizer do valor, do respeito, da admiração pelo seu rival 
troiano. Lula, não. Lula age como alguém que mera-
mente faz da oportunidade sua forma de ser.

Presidente Lula, há uma diferença fundamental 
entre nós: na eleição, o povo vai lhe dar os votos que, 
no seu entendimento civilizatório lhe quiser dar. Na 
eleição, o povo do meu Estado vai dar-me os votos que 
no seu entendimento civilizatório quiser me dar. Vossa 
Excelência aceite o resultado. Se ganhar, governe – e 
vou fazer-lhe oposição. Se perder, parta para fiscalizar, 
como líder da Oposição, o Presidente eleito. Aceitarei 
de maneira humilde e firme qualquer compromisso. 
Se vitorioso, governarei o meu Estado, se derrotado 
continuarei na luta pelo meu País, até porque a luta 
pelo meu País independe até de mandato.

Há uma diferença essencial entre nós dois, Pre-
sidente. O Sr. Antonio Fernando disse com clareza que 
no seu Governo havia quarenta ladrões. Falhou por 
uma omissão. Para mim, Vossa Excelência é apenas 
o Ali Babá. Aí fica completa a história de Ali Babá e 
os quarenta ladrões.

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. Alvaro Dias, suplente de Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Antonio 
Carlos Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, acredito que o Serviço de Segurança agiu 
corretamente. Não estavam deixando os agentes de 
saúde participarem da sessão nas galerias. Eu ia pedir 
a V. Exª que desse essa ordem, mas ela já foi dada. 
Quero até agradecer ao Serviço de Segurança da 
Casa a presteza com que agiu. Os agentes de saúde 
da Bahia entram aqui, sim! A Casa é do povo, é do 
povo baiano!

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A observação de V. Exª é perfeitamente correta e re-
flete o espírito democrático da Casa.

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

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Va-
ladares pela ordem.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
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Presidente, após a fala do nobre orador na tribuna, o 
Senador Pedro Simon, eu gostaria de me manifestar 
pela Liderança do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Antonio Carlos Valadares, V. Exª está ins-
crito após o Senador Leonel Pavan.

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Parlamentares, volto a falar sobre 
meu Estado, o Rio Grande do Sul.

Ontem, analisei daqui uma situação muito impor-
tante que envolve uma decisão do Tesouro Nacional. 
Houve um pedido de recomposição de dívida, substi-
tuindo a dívida nacional pelo Banco Mundial, e um ofício 
favorável do Diretor do Banco Mundial. O Governo do 
Rio Grande do Sul pede, e o Presidente Lula, em Por-
to Alegre, diz que é favorável. Há três anos, isso está 
parado no Tesouro. Esperamos que haja definição por 
parte do Presidente Lula, que diz ser favorável. Que 
isso seja um elemento que permita que S. Exª levante 
o telefone e diga para o Tesouro que é favorável, que 
devem liberar o que estão deixando na gaveta há três 
anos e que é do interesse do Rio Grande do Sul!

O Sr. Germano Rigotto tem sido um grande Gover-
nador. Viveu fase muito difícil, com uma seca tremen-
da em 2004 e a maior da história do Rio Grande em 
2005, mas ele vem se impondo. Há desenvolvimento 
e crescimento no Rio Grande do Sul. Trezentos em-
preendimentos de primeira grandeza do mundo inteiro 
estão se estabelecendo no Rio Grande do Sul. Há se-
tenta mil novos empregos. É uma verdadeira tomada 
de posição visando ao crescimento altamente positiva 
do Governador Rigotto, um Governador sério, austero, 
responsável. Não há uma vírgula com relação à sua 
atuação que não seja de respeito e de admiração. No 
entanto, ele vem sofrendo um injusto tratamento por 
parte do Governo Federal.

Repito: o que o Governo do Rio Grande do Sul 
paga à União em relação à sua dívida é altíssimo. Isso 
é incompreensível. O Governo do Estado conseguiu 
que essa dívida fosse assumida pelo Banco Mundial, 
que dará prazo de carência e que cobrará juros infi-
nitamente menores. O Rio Grande do Sul respirará 
extraordinariamente melhor. Por três anos, isso está 
sendo proposto; por três anos, isso está na gaveta do 
Tesouro; por três anos, o Diretor do Banco Mundial pede 
ao Governo brasileiro que dê autorização, porque ele 
é favorável; e, por três anos, isso não acontece.

O candidato ao Senado do PT, que foi Ministro do 
Desenvolvimento Agrário – aliás, o PT do Rio Grande 
do Sul tinha mais cinco Ministérios no Governo Lula 
–, não deu nenhuma palavra, nenhuma colaboração, 

nenhum estímulo. Dizia que tinha a fórmula salvadora, 
e a fórmula salvadora era essa. Ele só não sabia que 
essa fórmula estava na gaveta do Tesouro Nacional, 
solicitada pelo Secretário de Caçapava e pelo Gover-
nador Rigotto há três anos. Porém, até agora, ela não 
saiu de lá!

Mas não é somente aqui. O Rio Grande do Sul 
é um grande Estado exportador.

Votei contra a chamada Lei Kandir. Contra essa 
lei, protestei e gritei, pois a considerava absurda, já 
que, assim, o Estado que exportasse deixaria de cobrar 
ICMS e não teria compensação. Considero correto ex-
portação não pagar imposto. No mundo inteiro, expor-
tação não paga imposto. Mas a exportação era para os 
Estados exportadores uma grande fonte arrecadadora. 
Então, era necessário que a União compensasse. A 
Lei Kandir dizia: “A União compensará”. Mas se ficou 
com uma frase aberta, sem nenhum significado. A lei, 
a determinação, a votação, a discussão era toda esta: 
o que o Estado deixasse de arrecadar por causa da Lei 
Kandir nas exportações a União compensaria.

O Sr. Fernando Henrique ainda compensou, mas 
o Sr. Lula foi deixando, foi deixando... São cerca de 
R$800 milhões por ano que o Rio Grande do Sul deixa 
de arrecadar! Imaginem V. Exªs o que significa isso!

Apresentei proposta, lutei para que, quando não 
fosse feita a compensação, quando o Governo Fede-
ral não compensasse o Estado, se procedesse a uma 
compensação com a União, a fim de que o Estado pu-
desse deixar de pagar a dívida. O Governo da União 
tinha de pagar R$900 milhões neste ano, porque não 
deu a compensação do ICMS à exportação. O Estado 
não paga R$900 milhões da dívida daquele ano de jeito 
nenhum! Vetaram, não deixaram que isso fosse apro-
vado. Em quase quatro anos de Governo, deixamos 
de arrecadar praticamente R$4 bilhões.

Por outro lado, se revermos o problema do Rio 
Grande do Sul, veremos que o Governo construiu com 
dinheiro do Estado a Aços Finos Piratini, porque o Bra-
sil dizia que o Rio Grande do Sul não tinha minério de 
ferro, nem consumo. Por isso, não precisávamos de 
uma refinaria de aços finos.

Quando Presidente da Oposição, do MDB, fui Pre-
sidente da Comissão especial que criou a Aços Finos 
Piratini e fui até o Governo Federal. Naquele momen-
to, eu dizia: “Sou Oposição, sim! Sou MDB, Oposição 
ao Governo, mas o que é bom para o Rio Grande do 
Sul é bom para o MDB!”. E conseguimos a Aços Fi-
nos, que foi construída com dinheiro do Governo do 
Rio Grande do Sul.

Passamos o pólo para o Governo Federal para 
que o terminasse, mas, em vez de terminá-lo, ele o 
vendeu, privatizou-o. Estamos querendo que nos dê 
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o dinheiro, a parte que gastamos. Não recebemos um 
centavo até hoje.

Fui Presidente da Comissão do Pólo Petroquímico. 
Não queriam que o Rio Grande do Sul tivesse um pólo 
petroquímico. O Ministro dizia: “Para que pólo petroquí-
mico? Para que o Rio Grande quer aços e pólo petro-
químico se não tem matéria-prima, nem consumo?”. 
Eu disse, na época: “Que pena que V. Exª, Sr. Ministro, 
não é ministro no Japão! Se V. Exª fosse ministro no 
Japão, aquele país seria um conjunto de ilhas vulcâ-
nicas, por que lá também não há minério e não havia 
consumo. No entanto, transformou-se em um estado 
industrial espetacular e de primeira grandeza”.

Fui o principal artífice para a construção do ter-
ceiro pólo petroquímico. O Governo do Rio Grande do 
Sul gastou US$300 milhões em infra-estrutura, prin-
cipalmente no combate à poluição – foram gastos ne-
cessários, impostos pelo Ministério do Meio Ambiente 
para que se pudesse construir. E o Governo Federal 
privatizou o pólo petroquímico!

Se o Governo o privatizou, cadê o nosso dinhei-
ro, o dinheiro do Governo do Rio Grande do Sul? Por 
que ele não nos deu a nossa parte?

Estou aí brigando, há oito anos, defendendo que 
o Rio Grande do Sul receba o que tem direito na pri-
vatização do pólo petroquímico e na privatização da 
Aços Finos Piratini. Nem um tostão até agora.

Quando fui Governador do Rio Grande do Sul, 
era Presidente da República o Dr. Sarney – aliás, o 
Senador Antonio Carlos era Ministro, como fui Minis-
tro no início e depois me elegi Governador. O Governo 
Federal estava sem dinheiro, então, nós construímos 
estradas federais. Fizemos um convênio com o Minis-
tro dos Transportes, com a presença do Presidente da 
República, do Ministro dos Transportes e do Governo 
do Estado, em que nós nos responsabilizávamos por 
fazer uma série de estradas federais, asfaltá-las, e 
ele nos compensaria pagando, posteriormente, essa 
importância. 

Está aí o dinheiro: um bilhão. Está provado. O 
ex-Ministro da Fazenda, que saiu há poucos dias, re-
conheceu: “Vocês têm direito a receber, devem rece-
ber”. O Governo Lula até agora não deu um centavo; 
promete, promete, transfere, promete, transfere, mas 
não nos deu um centavo até agora.

No mesmo Governo Sarney, os agricultores sem 
terra estavam preparando uma rebelião, uma verdadeira 
guerra civil, praticamente tomando conta do Estado. Eu, 
Governador, vim a Brasília e acertei com o Presiden-
te Sarney – porque o Estado não pode fazer reforma 
agrária, só quem pode fazê-la é o Governo Federal –, 
comprometi-me com ele. Comprei milhares de hectares 
de terra, pagando à vista, e entreguei o dinheiro para 

o Ministério da Reforma Agrária, que nos deu aquelas 
terras. E nós tínhamos um compromisso de que nos 
fosse devolvido aquele dinheiro posteriormente, quan-
do fosse possível. Até hoje não foi possível. Quando 
chegou a vez, o acordo pronto, tudo resolvido, na hora 
de pagar, o Governo Lula se negou a pagar.

Ora, meus irmãos! E vem agora o candidato do 
PT perguntar: “Mas o Senador Simon o que faz como 
Senador? O que ele defende na luta pelo Rio Grande 
do Sul?” Ora, meu Deus do Céu! Quero que me digam 
quando foi que não estive aqui lutando e brigando pelo 
meu Estado? Consegui milagre neste plenário, consegui 
a compreensão e o carinho dos nordestinos, que vota-
ram a nosso favor. Quando o sul e o norte do Rio Grande 
do Sul estavam vivendo uma hora de miséria, sofrendo 
historicamente uma hora dramática, conseguimos en-
trar no Fundo de Compensação. E foi com emoção que 
ouvi os discursos dos nordestinos repetindo: “Senador 
Pedro Simon, V. Exª está invocando uma hora séria. 
Realmente essa zona do Rio Grande do Sul, a zona da 
fronteira, que é uma zona extraordinária, que nos deu 
Getúlio Vargas, que nos deu grandes lideranças, hoje 
vive uma hora difícil”. Até isso conseguimos! E hoje o 
Rio Grande do Sul é uma área que tem condições de 
receber os incentivos especiais, embora o Presidente 
Lula até agora não fizesse uma vírgula para pôr em 
cumprimento a decisão desta Casa.

Ouço o Senador Antonio Carlos Magalhães.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) – V. 

Exª tem credibilidade bastante, na Casa e no Rio Gran-
de do Sul. Isso deve causar inveja aos petistas, porque 
V. Exª, em qualquer pleito do Rio Grande do Sul, recebe 
a consagração do seu povo. E está demonstrando isso 
agora. Então, como eles não têm como atacar V. Exª, 
pela sua figura, pela sua credibilidade – a qual posso 
atestar como Ministro, pela maneira como demos um 
crédito ao seu Governo, à sua companhia telefônica, 
graças ao prestígio de V. Exª, graças à luta de V. Exª, 
quando eu, como Ministro, pude ajudar. E assim será 
sempre. Enquanto o Rio Grande do Sul tiver Senador 
como Pedro Simon, será respeitado e acreditado. V. 
Exª não dê importância a esses pigmeus que tentam 
atacá-lo.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Recebo 
com alegria, e não digo somente com alegria, mas com 
emoção, o aparte de V. Exª. Velhos adversários somos 
há muito tempo, e V. Exª tem a grandeza de espírito 
de, em um momento desses, fazer um aparte dessa 
grandeza, enquanto companheiros do Rio Grande, 
inclusive velhos companheiros meus, em uma hora 
como essa, fazem um tipo de agressão que não con-
sigo entender.
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Eles dizem – e com isso eu concordo – que o 
Senador Pedro Simon já está velho. “Já tem 73 anos; 
está na hora de ir para casa. Merece ir para casa. Vá 
para casa, Senador!” Eu até respondo e fico emocio-
nado com o candidato do PT, quando ele fala assim, 
pois mostra que tem muito carinho por mim, está preo-
cupado com a minha saúde. Mas eu não posso ir para 
casa. Não posso ir para casa, porque a situação do 
Brasil não me permite.

Se o Governo do PT tivesse sido aquele Gover-
no que imaginávamos; se o Governo do Lula tivesse 
sido 10% do que esperávamos, eu ia para casa com 
muita alegria, porque penso que seria hora de ir para 
casa. Mas não em uma hora como essa, quando não 
sabemos o que acontecerá amanhã. Tudo leva a crer 
que o Lula ganhe a eleição, mas não terá maioria neste 
Congresso. Ele tentará conseguir a maioria com o Dr. 
Sarney, com o Sr. Jader Barbalho e companhia, com o 
Sr. Suassuna. O que vai ser o início do Governo do Sr. 
Lula? Como é que vai acontecer? Que fórmula terá?

Creio que o Pedro Simon é importante nesta 
Casa, sim. Muito mais importante do que alguém do 
PT que venha a ser mais um para dizer amém para 
tudo que acontecer.

Não, não é essa a minha preocupação. Sou um 
Senador da República. Aliás, pago para ser Senador. 
Podia receber como Governador, porque tenho direito, 
e nunca recebi; podia receber como Deputado Estadu-
al, paguei a aposentadoria, e nunca recebi. Se eu for 
para casa, recebo três vezes o que recebo hoje. Mas 
creio que tenho que ficar aqui porque a hora exige que 
eu fique aqui. Pode o povo do Rio Grande do Sul me 
mandar pra casa. Pode, tem direito, e eu vou. Mas aí 
eu fui mandado; não fui por vontade própria.

Agora, por outro lado, dizerem que o Simon... Che-
garam a fazer a seguinte pergunta: “O que o Senador 
Simon fez pelo Rio Grande do Sul?” São 55 anos de 
vida pública, como Governador, Ministro da Agricultura, 
Deputado, liderando nas horas mais dramáticas do Rio 
Grande do Sul. E perguntam a mim o que eu fiz pelo 
Rio Grande do Sul?!

Eu não sei. Só posso dizer que, nesses últimos 
cinqüenta anos, não houve um momento do Rio Grande 
do Sul em que o Pedro Simon não estivesse presente. 
Na hora negra da ditadura, na hora negra da violên-
cia, na hora da derrota do Pasqualini, na hora da Le-
galidade do Brizola, na hora da derrubada do Jango, 
na hora da construção do pólo petroquímico da Aços 
Finos Piratini, na hora da luta pelo Rio Grande do Sul, 
lá esteve sempre o Pedro Simon, com a sua voz alta-
neira, gritando, fazendo o máximo possível, com a sua 
capacidade e com a sua experiência.

Nunca me esquivei. Sou hoje uma pessoa que 
está aqui... Sim, fiz um voto franciscano de pobreza, 
mas hoje tenho muito menos do que recebi do meu 
pai há cinqüenta anos.

Não tenho nada, não tenho casa, não tenho coi-
sa nenhuma, mas hoje tenho muito menos do que o 
que recebi do meu pai há cinqüenta anos. Não tenho 
nada, não tenho casa, não tenho coisa nenhuma, mas 
tenho um nome digno e honrado, decente e honesto. 
Posso dizer que vale a pena.

Quando vejo os artistas dizendo que só se faz 
política com mão suja, que a política não pode ser 
identificada com o ideal e com a dignidade, digo que 
pode, sim! Apresento o meu nome. Como eu, existem 
muitos! Não pensem que tenho a vaidade e a preten-
são de dizer que apenas existo eu, Pedro Simon! Há 
muitos, muitos, sou um dos menores, mas há gente 
que pode dizer “estou aqui, com a minha cara e com 
o meu pensamento”.

Nunca nomeei parente meu, nunca peguei mate-
rial do Congresso, nunca peguei material da Assembléia 
Legislativa, nunca participei de coisa nenhuma.

Construí 2.300 quilômetros de estradas no Rio 
Grande do Sul. As empreiteiras da Bahia, de Minas 
Gerais diziam: “Como é bom construir no Rio Grande 
do Sul, porque ele paga à vista. O preço marcado é 
o preço marcado, não se paga um centavo a mais”. 
Podem me criticar, podem dizer o que quiserem, mas 
respeito eu exijo, porque tenho o direito a ele!

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– V. Exª tem o estímulo de, em todas as eleições de 
que participou no Rio Grande do Sul, ser vencedor. 
Quando V. Exª tem o povo, pode desprezar esses seus 
opositores. O povo está com V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito 
obrigado a V. Exª. 

Por isso, Sr. Presidente, eu digo que continuarei 
a minha luta em favor do Rio Grande do Sul.

Conseguimos aqui aprovar um projeto de lei, por 
unanimidade, em que o Governo Federal compensaria 
o Governo do Rio Grande do Sul pelas dívidas. Apro-
vamos a matéria pela unanimidade do Senado e pela 
unanimidade da Câmara, e o Presidente Lula a vetou. 
Tratava-se de algo que era espetacular, algo por que 
eu, inclusive, chorei de emoção, que interessava a um 
Estado só, o Rio Grande do Sul, e todos os Estados 
reconheceram a justiça, que era importante. Votaram 
e aprovaram, e o Sr. Lula vetou.

Alguém pode dizer: “Será que, no Congresso 
que vem, onde, parece, o Lula já está eleito, será um 
Senador a mais ou a menos do PT e do Rio Grande 
do Sul que resolverá os problemas do Brasil e do Rio 
Grande do Sul? Será? Será que o Senador Pedro Si-
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mon é realmente um homem tão velho e tão gasto que 
nada fez? O que ele fez pelo Brasil e pelo Rio Grande 
do Sul?” Será que isso pode ser dito? 

Tenho recebido muita solidariedade. Tenho rece-
bido pessoas lacrimejando, chorando, que me abra-
çam e dizem que isso não vale, que assim não se faz 
política.

Estou aqui, sim, Sr. Presidente. Estou aqui por-
que entendo ser a minha obrigação, pois todo mundo 
pede: “O senhor tem de responder, Senador; o senhor 
tem de dizer alguma coisa, o senhor não pode acei-
tar, o senhor tem de manifestar o seu repúdio a essas 
coisas que estão acontecendo”.

O Sr. João Batista Motta (PSDB – ES) – Sena-
dor Pedro Simon, eles estão falando mais ou menos 
o que é certo. V. Exª realmente não fez nada, porque, 
para o linguajar deles, “fazer” é roubar. Como V. Exª 
não roubou, não fez nada, no entendimento deles. 
Muito obrigado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito 
obrigado a V. Exª.

Peço desculpas pelo meu desabafo. Olha que 
faz muito tempo que faço política e, neste Senado, é 
a primeira vez que falo a meu respeito. Acho que tra-
balhar é obrigação.

Estou no debate, Sr. Presidente, porque não acei-
to o jantar que os artistas fizeram com Lula, dizendo 
que só se faz política com as mãos cheias de sujeira e 
que só se pode fazer política deixando de lado a ética. 
Acho que o Presidente Lula está certo quando deixou 
de lado a ética, porque, caso contrário, não poderia ir 
adiante.Mas uma extraordinária jornalista escreveu uma 
coluna excepcional, e, num ímpeto, fiz uma longa car-
ta manifestando meu pensamento, o que me assusta, 
o que me angustia. Estou vendo acontecer, de certa 
forma, aquilo que Rui Barbosa dizia: “de tanto ver a 
improbidade aparecer, ficamos com vergonha de ser 
honestos”. Parece que estamos chegando nesse dia, 
parece que chegamos num momento em que ficamos 
encabulados, ficamos temerosos, em que não temos 
mais o que falar, nem o que dizer.

Concedo o aparte ao nobre Presidente Cristo-
vam, com muito prazer.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Se-
nador Pedro Simon, gostaria também de apartear V. 
Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Concedo 
o aparte ao Senador Roberto Saturnino.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Te-
mos um longo passado conjunto, lutamos as mesmas 
lutas durante tanto tempo. Aprendi e desenvolvi por 
V. Exª uma admiração inquebrantável – inquebrantá-
vel! – e, se agora não estamos juntos, se estamos em 

pontos divergentes, não quero deixar de dar a minha 
solidariedade, o meu abraço, os cumprimentos pelo 
pronunciamento que V. Exª faz hoje. Digo isso emo-
cionado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito 
obrigado a V. Exª.

Concedo o aparte ao Presidente Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-

dor, V. Exª faz parte daqueles que compõem um raro 
grupo que nem precisava vir se explicar, nem precisava 
se manifestar, porque não só nós, mas o Brasil inteiro, 
sabe da sua trajetória, da sua vida pública, sabe que 
V. Exª tem sido exemplo para todos nós que fazemos 
política neste Brasil.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª 
sabe da simpatia e do respeito que tenho por V. Exª, 
nas lutas, nas dificuldades, permanecendo no mesmo 
ideal e na mesma verdade.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Meu caro 
Senador Pedro Simon, enquanto V. Exª é consagrado 
neste plenário, acesso a tela do computador e vejo a 
luta “difícil” que V. Exª enfrenta no Rio Grande do Sul 
neste instante: tem 46% nas pesquisas, seguido muito 
de perto, mas bem de perto mesmo pelos indecisos, 
que, evidentemente, vão dobrar o seu percentual de 
votação. Lá atrás, na casa dos 10%, está o mais próxi-
mo adversário. Eu acho que consagração maior V. Exª 
tem da sua terra, tem do Rio Grande do Sul, e é uma 
consagração merecida. Eu digo isso como modesto 
representante do Estado do Piauí, que tive a grata 
satisfação de, ao chegar nesta Casa, ter entre V. Exª 
um dos “anda-já” que me ensinou os primeiros passos. 
Logo que aqui cheguei, Deputado Federal, V. Exª Se-
nador – na época eu militando no PMDB – vi, acom-
panhei, fui testemunha ocular da sua luta, da luta de 
Ulysses, da luta de Tancredo e de grandes brasileiros, 
talvez no momento mais bonito que a minha geração 
teve a oportunidade de acompanhar nesta Casa, que 
foi o caminho pacífico do reencontro do Brasil com a 
redemocratização. V. Exª era uma das cabeças mais 
tranqüilas, mais seguras e também mais firme a apontar 
caminhos para que tudo isso acontecesse. Acho que o 
que o Rio Grande Sul faz aqui, demonstrado por essa 
pesquisa, é apenas triunfo, é apenas consagrar com 
muito orgulho – que deve ter o gaúcho nessa hora – a 
vida reta, correta e, acima de tudo, honrosa de um filho 
que é V. Exª. Muito obrigado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço 
a V. Exª e lembro a nossa luta inicial. V. Exª era um guri 
por cuja identidade e garra o Dr. Ulysses praticamen-
te se apaixonou. E nas horas mais difíceis, lá estava 
V. Exª. Na hora mais dura do anticandidato, lá estava 
V. Exª, naquele momento em que um grupo talvez te-
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nha vivido uma das páginas mais bonitas da história 
deste País.

Agradeço, Sr. Presidente, e digo que o desaba-
fo que fiz foi um sentimento de obrigação. São tantas 
as mensagens que tenho recebido das pessoas co-
brando e dizendo: “Mas o senhor tem que responder, 
o senhor tem que falar. O senhor está quieto. Estão 
falando, falando, e o senhor não responde nada”. O 
que eu vou responder? Vou usar o espaço que tenho 
– um minuto de televisão – para falar de A ou de B? 
Não, até porque eu não tenho nada para falar. Eu só 
posso dizer que o candidato do PT é um grande can-
didato, é um homem de grande capacidade, de gran-
de competência; eu só posso dizer que a candidata do 
PP é uma grande candidata, de grande competência; 
que o candidato do PSDB, do PPS é um candidato de 
grande capacidade. Tenho dito isso, aliás.

Tenho feito uma campanha enorme contra o voto 
nulo, e tenho dito, por exemplo, para o Senado: “Não 
querem votar no Pedro Simon, não votem no Pedro 
Simon. Vocês devem ter mil razões para não votar no 
Pedro Simon, mas há mais nove candidatos, um melhor 
do que o outro. Votem em um dos outros”. Por isso, eu 
não poderia usar o meu tempo falando mal dos outros, 
como não estou falando mal aqui. Estou apenas dizen-
do que tento fazer a minha parte todos os dias.

Obrigado pela tolerância de V. Exª e pela genti-
leza dos apartes, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Pedro Simon, receba o meu respeito pela 
sua biografia e pela sua vida pública, que são um 
exemplo para o Brasil.

Concedo a palavra ao Senador Marcos Guerra, 
pela ordem.

A seguir, ao Senador Leonel Pavan, pela Lide-
rança do PSDB, por cinco minutos.

Pela ordem, ouço o Senador Marcos Guerra, com 
brevidade, nos termos do Regimento Interno.

O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Pre-
sidente.

Encaminho à Mesa requerimento de votos de 
congratulações à ABIT (Associação Brasileira da In-
dústria Têxtil e de Confecções) pelo apoio ao movi-
mento que está sendo realizado hoje em todo o Brasil 
pelos setores têxtil e de confecções. O movimento tem 
por fim sensibilizar o Governo Federal para que fique 
atento às dificuldades por que o setor vem passando 
nos últimos dez anos.

Encaminho o requerimento à Mesa para apre-
ciação.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 974, DE 2006

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
interno do Senado Federal, seja formulado Voto de 
Congratulações a ABIT – Associação Brasileira de 
Indústria Têxtil.

Justificação

A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de 
Confecção – ABIT, com sede em São Paulo, está 
apoiando a Mobilização Nacional do Setor Têxtil e de 
Confecção, o movimento foi aprovado por Sindicatos 
Patronais e de Trabalhadores de diferentes regiões do 
Brasil. É um movimento sem caráter político, querendo 
mostrar as dificuldades que o setor enfrenta há mais 
de uma década e, quer ter tratamento itualitário com 
os concorrentes. A indústria têxtil e de confecção bra-
sileira é moderna e competitiva, mas vem tendo o seu 
desenvolvimento ameaçado.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006. 
– Senador Marcos Guerra.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com a palavra o Senador Leonel Pavan, por cinco 
minutos, pela Liderança.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela Lide-
rança da Minoria. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, no último dia 31 de julho, 
falei aqui da aflitiva situação que vivem os agricultores 
e pecuaristas do meu Estado de Santa Catarina. Men-
cionei, em especial, o caso dos produtores de maçãs, 
vítimas ao mesmo tempo dos rumores da natureza e, 
principalmente, do descaso do Governo Federal.

Volto ao assunto hoje porque me foi remetida mo-
ção aprovada pela Assembléia Legislativa do Estado 
de Santa Catarina. A moção, encaminhada ao Ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aos Parla-
mentares integrantes da Bancada de Santa Catarina 
no Congresso Nacional, está lavrada, em resumo, nos 
seguintes termos: 

A Assembléia Legislativa do Estado de Santa 
Catarina, acolhendo proposição do Deputado Rogério 
Mendonça, apela por urgentes medidas no sentido de 
serem criadas políticas de crédito e seguro agrícola 
compatíveis à produção de maçã. Os produtores ca-
tarinenses de maçã se encontram apreensivos pela 
dispensa de atenção especial em decorrência das di-
ficuldades sofridas pela classe, principalmente em fun-
ção dos sinistros ocorridos nos últimos três anos, como 
geadas tardias, granizo, chuvas excessivas na época 
da floração e seca. Os reflexos dos sinistros poderiam 
ser atenuados a partir da disposição de modalidade 
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de seguro agrícola mais compatível com o setor, pois 
o que se encontra em evidência no mercado é muito 
oneroso. Urge, também, seja possibilitada a prorro-
gação dos financiamentos daqueles agricultores que 
tiveram seus pomares sinistrados, o que, na prática, 
obstará processo de migração do homem do campo 
para a cidade. O setor agrícola, nessas condições 
emergenciais, deve ser especialmente amparado pe-
las autoridades e receber o imprescindível apoio dos 
órgãos governamentais para continuar produzindo 
divisas e garantindo a ocupação e o sustento de mi-
lhares de famílias.

Sr. Presidente, reproduzi aqui o trecho enviado 
pelos Deputados Estaduais de Santa Catarina. Este 
é mais um caso.

Muitas vezes, usamos a tribuna para alertar o 
Governo Federal pela desistência de compromissos 
assumidos no passado e pelo desrespeito para com o 
povo de Santa Catarina e os produtores daquele Es-
tado. O Governo Federal não tem dado atenção aos 
produtores de maçã, nem aos de arroz, de milho, de 
batata, de soja e de alho.

Quando aqui falei a respeito da maçã, em julho, 
muitas pessoas do Governo disseram que este libera-
ria recursos. Ouvimos isso na mídia, e lemos muito, o 
que, realmente, o Governo está fazendo na televisão, 
no horário político. São pessoas apaixonadas pelo PT 
que têm dito isso com freqüência, que o Governo Fe-
deral está atendendo aos nossos agricultores.

Não é verdade. Se fosse, os Deputados de Santa 
Catarina, inclusive os do PT, não estariam fazendo uma 
moção desse porte ao próprio Ministério da Agricultura, 
criticando a ação e o desleixo do Governo Federal, o 
desrespeito para com o Estado de Santa Catarina e os 
nossos agricultores. Poderíamos enumerar vários seto-
res do Estado que estão pedindo socorro ao Governo 
Federal. E mesmo em época de eleição, o Presidente 
Lula não atende a agricultura de nosso Estado.

Sr. Presidente, parece que o Governo jogou a to-
alha, não atende mais, não socorre e, acima de tudo, 
faz de conta que os problemas não existem.

Ontem, ao ler os jornais, fiquei preocupado, pois 
o próximo ano será um dos mais difíceis da história do 
Brasil. O Governo não soube trabalhar para o futuro. 
Trabalhou para as eleições, trabalhou apenas para aten-
der demandas momentâneas, e não para os próximos 
anos. Ao ler nos jornais que o Brasil sofrerá uma crise 
enorme a partir do ano que vem, imagino de que forma 
Geraldo Alckmin vai governar o País. Da maneira como 
está, Geraldo Alckmin, a partir do ano que vem, como 
Presidente, terá que tomar medidas drásticas...

(Interrupção do som.)

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Já en-
cerro, Sr. Presidente.

Terá que tomar medidas duras e drásticas a fim 
de recuperar a credibilidade, a economia e a produção 
de nossos agricultores.

O agronegócio, da mesma forma, também passa 
por inúmeras dificuldades. Ouvi de empresários que, 
se existe alguém desse setor apoiando o atual Gover-
no, certamente estará traindo todos os agricultores e, 
principalmente, os empresários do agronegócio.

Fica aqui o nosso repúdio e a nossa manifesta-
ção. Que o Governo Federal atenda, com urgência, 
aqueles que produzem e que geram empregos para o 
País, que são os nossos agricultores.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Vala-
dares, pela Liderança do PSB. A seguir, concederei a 
palavra aos Senadores Aloizio Mercadante e Antonio 
Carlos Valadares.

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

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Sibá Ma-
chado nos termos regimentais.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro fazer um registro e pedir para que seja dado como 
lido o discurso de homenagem que pretendo fazer a 
Dom Luciano, Secretário-Geral da CNBB. Eu, que fui 
militante das Comunidades Eclesiais de Base, não 
pude fazer essa homenagem. Trago agora o meu pro-
nunciamento que pretendia fazer na tarde de hoje e 
peço a V. Exª que o dê como lido.

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

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, caros 
colegas,como um ex-militante das Comunidades Ecle-
siais de Base, não poderia deixar de prestar uma ho-
menagem a dom Luciano Mendes de Almeida, morto 
domingo passado. Para nós que militamos nos movi-
mentos sociais, ele foi um exemplo a ser seguido e 
lembrado, não só pelo seu trabalho como secretário-
geral da CNBB de 1979 a 1987 e presidente da enti-
dade de 1987 a 1995, mas, principalmente, como um 
grande defensor de reformas sociais.

Durante quase toda a sua vida esteve ao lado 
dos movimentos de defesa das crianças, dos morado-
res de rua e da população carcerária. Ele me passava 
sempre a idéia que a sua existência tinha significado 
porque estava sustentava em sua fé em Deus, que 
fomentava sua luta para um país mais justo. Embo-
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ra jesuíta, cultivava hábitos franciscanos, como por 
exemplo levar mendigos para dormir em sua casa, 
muitas vezes cedendo a própria cama, sem se impor-
tar, como foi lembrada na missa de corpo presente, 
em dormir no chão. 

Dom Luciano foi importante para pessoas que 
como eu foram estimuladas a participar da política com 
instrumento da transformação social, que acredita ser 
a política a única mediação possível. Nos anos oitenta 
a reflexão que fazia a Teologia da Libertação nos dava 
força, traçava o norte da nossa atuação. A propósito 
disso, penso que o presidente Lula sintetizou bem: 
é pouco provável que exista “brasileiro ou brasileira 
que tenha lutado em defesa das crianças, em defesa 
dos direitos humanos, em defesa da liberdade e da 
democracia, que não tenha tido Dom Luciano como 
referência”.

Dom Luciano, ultimamente estava muito preocu-
pado com a situação dos jovens brasileiros. Dizia que 
os jovens têm potencial para dar uma contribuição mais 
decisiva dos destinos no nosso país. Um dia antes de 
morrer, como fazia todos os sábados, escreveu seu 
artigo semanal para a Folha de São Paulo e o tema 
era justamente o papel da nossa juventude na nossa 
sociedade. Como parte desta homenagem, que não é 
só mim, mas também do Partidos dos Trabalhadores e, 
acredito, também do Senado, leio e peço a publicação 
na íntegra do texto.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SIBÁ MACHADO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

PARTILHA E PERDÃO

Luciano Mendes de Almeida

Os jovens precisam assumir sua atuação na so-
ciedade, oferecendo a contribuição do idealismo e a 
riqueza da esperança. O importante são os valores com 
os quais podem fecundar e dinamizar a sociedade. No 
mundo de hoje, com o recrudescimento da injustiça e 
da violência, urge superar esta situação caótica e de-
monstrar que um outro mundo é possível. Sem dúvida, 
nossa meta é o céu prometido por Deus. Mas a vontade 
de Deus, ao nos criar e colocar-nos nesse mundo, é de 
que já se inicie o caminho para a felicidade, fazendo o 
bem, como compete a filhos e filhas de Deus. 

Quem nos ilumina sobre o desígnio divino da sal-
vação é Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio anunciar 
a Boa Nova e nos ensinar a viver, já nesta vida, os va-
lores do Reino definitivo. Por vontade do mesmo Deus, 

devemos, a exemplo de Maria, tornar presente a beleza 
da vida da graça divina em nós. A enumeração desses 
valores muito nos ajuda, pois nos faz compreender que 
eles se completam e procuram retratar a vida de Je-
sus Cristo, que devemos imitar. Essa é a missão dos 
cristãos e mais ainda dos jovens cristãos.

Jesus nos ensinou a confiança no Pai do Céu. 
Dessa confiança nasce a força para amar o próximo 
como Jesus. E aí temos muito que imitar.

São duas as expressões mais fortes da fraterni-
dade cristã: a partilha e o perdão. Por partilha enten-
demos a capacidade de dividir com os outros o que de 
Deus recebemos. É preciso, assim, partilhar não só o 
alimento cotidiano mas também tudo o que somos e 
temos. Os jovens cristãos são chamados a dar teste-
munho de vida solidária e feliz pela comunhão de bens 
para marcar a superação do egoísmo e revelar a força 
de Cristo em nosso meio.

À medida que partilhamos o pão, a humanida-
de torna-se mais fraterna, e obteremos como fruto a 
alegria própria do amor gratuito de quem vive o Evan-
gelho da partilha e da comunhão. A outra atitude que 
expressa de modo claro e forte a nossa intenção de 
servir a Deus na vida de discípulos e discípulas de Je-
sus é o exercício do perdão evangélico. É o que mais 
falta na sociedade. 

Quem crê recebe uma força especial para amar 
e perdoar. 

Eis aí o testemunho de amor mais forte que os 
jovens podem dar ao mundo de hoje: pagar o mal 
com o bem. É essa atitude de amor maior, capaz de 
vencer o ódio e a vingança e de promover a recon-
ciliação e a concórdia, que há de caracterizar a vida 
dos jovens cristãos, chamados a alegrar cada dia o 
mundo com a beleza da confiança, da partilha e do 
perdão de Cristo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª será atendido nos termos do Regimento, Se-
nador Sibá Machado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/ PT – SP) 
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, nos 
termos regimentais. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
semana passada, acredito que alguns Senadores te-
nham apresentado requerimento de pesar pela morte 
de Dom Luciano Mendes de Almeida. Também quero 
encaminhar requerimento à Mesa nesse sentido.

Dom Luciano foi uma pessoa extraordinária. Gos-
taria de aqui registrar o quanto considero que foi uma 
verdadeira luz, um exemplo no caminho de todos nós, 
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brasileiros, de todos nós cristãos, sobretudo pelo seu 
empenho na luta pela democratização do Brasil, pela 
defesa dos direitos humanos. Foi Dom Luciano que ins-
tituiu a Campanha da Fraternidade pelos mais canden-
tes temas. Nos deu tantas lições, inclusive quando me 
lembrou da importância da segunda Epístola de São 
Paulo aos Coríntios, como uma base de fundamenta-
ção do próprio projeto de garantia de uma agenda para 
todos os brasileiros, mencionando os ensinamentos 
para que haja justiça, para que haja igualdade, pois 
todo aquele que colheu muito não teve demais, todo 
aquele que colheu pouco não teve de menos. 

Encaminho à Mesa requerimento, também as-
sinado pelo Senador Pedro Simon, de homenagem a 
esse extraordinário Bispo de Mariana, que foi Secre-
tário e Presidente da CNBB.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Senador Eduardo Suplicy, V. Exª se refere a uma per-
sonalidade da história brasileira e da Igreja Católica, 
um homem que, já em vida, era um santo.

Agradeço a V. Exª o requerimento. A Mesa acolhe, 
com muita sensibilidade e respeito, a manifestação de 
V. Exª e do Senador Pedro Simon.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Pe-
dro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero ape-
nas dizer que também assinei o documento elaborado 
pelo ilustre Senador Eduardo Suplicy, cujas palavras 
faço questão de repetir.

Dom Luciano foi Secretário-Geral e, posteriormen-
te, Presidente da CNBB numa das horas mais difíceis 
da história do Brasil, em que a Igreja teve dificuldade 
de se firmar. No diálogo com os poderes constituídos, 
no diálogo com o povo brasileiro, ele desempenhou 
um papel realmente significativo de encontrar o cami-
nho do bom senso e do equilíbrio e de se posicionar 
dentro da Igreja.

Também trago meu abraço muito afetuoso à fi-
gura desse grande nome da história do nosso País, 
levando o meu carinho e o meu afeto à CNBB e à sua 
direção.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Va-
ladares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicio o meu 
pronunciamento fazendo, mais uma vez, um alerta ao 
Conselho Monetário Nacional, enfatizando a necessi-
dade imperiosa da regulamentação da lei que prorroga 
as dívidas dos agricultores brasileiros. 

Essa lei já foi sancionada pelo Presidente da 
República no dia 13 de julho. Trata-se da Lei nº 3.222, 
um instrumento indispensável para que os produtores 
rurais de todo o Brasil que tenham alguma dívida para 
com o Banco do Brasil, para com o Banco do Nordeste 
e para com o BNDES possam, por meio desse diplo-
ma legal, ter o direito de contrair novos empréstimos 
e de dar continuidade à sua atividade econômica, pre-
judicada, tantas vezes, pela estiagem e pelo excesso 
de chuvas.

Sr. Presidente, estou cobrando providências ime-
diatas do Banco Central, do Conselho Monetário Na-
cional, do Ministério da Fazenda e das autoridades 
responsáveis pela regulamentação dessa matéria. Que 
o façam logo, porque muitos produtores rurais, a essa 
altura, estão sendo executados na Justiça, de forma 
injusta, uma vez que aprovamos uma lei que está em 
pleno vigor. No entanto, na prática, os bancos não 
atendem essa lei, porque estão aguardando a regula-
mentação do Conselho Monetário Nacional. O Senado 
Federal e a Câmara dos Deputados estudaram essa 
matéria, que foi assinada pelo Presidente da Repúbli-
ca e que está em pleno vigor, mas os bancos estão 
de braços cruzados e os produtores rurais, em sérias 
dificuldades, sem poder tomar novos empréstimos e 
podendo perder as suas terras. Algumas delas estão 
sendo vendidas a preço de banana, com intermediá-
rios que aparecem de última hora.

A denúncia de que há intermediários com ação 
nefasta, acelerando a venda de terras, aproveitando-se 
do endividamento do setor rural, dos pobres coitados 
que vivem nas regiões do Brasil e que devem às ins-
tituições financeiras precisa ser levada em conta pelo 
Ministério da Justiça, pelo Ministério da Fazenda. 

Sr. Presidente, gostaria de abordar da tribuna 
do Senado, se V. Exª me permitir, um tema da má-
xima importância e urgência, que diz respeito, sem 
dúvida alguma, ao problema econômico reinante no 
Brasil e que data não só de agora, mas também de 
outras gestões. 

Há quase dez anos, o Brasil adotou como objetivo 
absoluto da sua política econômica o combate à infla-
ção, a política de juros altos e aquilo que João Sayad 
vem chamando de populismo cambial. Ou seja, a taxa 
cambial (da nossa moeda) é mantida artificialmente 
alta, nossa moeda artificialmente forte e tudo isso em 
função do chamado controle da inflação e da atração 
de dólares especulativos.

Em artigo recente, publicado na Folha de S.Paulo, 
o referido economista chama a atenção para tais pro-
blemas e, ao mesmo tempo, também mostra que a 
Argentina está tomando outro rumo, está usando o 
câmbio de forma diferente do Brasil, manejando-o para 
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gerar empregos. Ora, trata-se de um novo caminho 
adotado pelo país vizinho e que agora se volta para a 
questão do câmbio.

Creio que se trata de um tema para reflexão de 
todos nós que almejamos crescimento econômico e 
social para o nosso País. Queremos sair dessa ca-
misa-de-força do desemprego maciço em nome do 
combate à inflação. 

Na Argentina 3 pesos compram 1 dólar; no Brasil, 
2 reais compram 1 dólar. O resultado é que a Argenti-
na é um país mais barato, mais atraente para o inves-
tidor industrial, produtivo. Como disse um banqueiro 
argentino, outro dia: “Fica difícil criticar Kirchner com 
uma economia que cresce 9% ao ano e que reduziu 
o desemprego de 20% para 10%”.

O manejo do câmbio em favor do crescimento eco-
nômico é essencial. Basta que se leve em conta que o 
câmbio é mais ou menos como o preço de tudo que se 
produz no país. O país fica mais barato ou mais caro 
conforme o câmbio – é difícil entender isso, mas é o 
que acontece. Com essa taxa de câmbio artificialmente 
forçada, o Brasil aparece para o mundo como um país 
caro. Com o real tão forte, fica mais barato continuar a 
inundação de importados do que produzir aqui dentro 
através da indústria local. Boa parte dos dólares das 
exportações vai embora com a importação de muita 
mercadoria que poderia ser produzida aqui dentro com 
conseqüente geração de empregos. Nós continuamos 
exportando empregos, para a China, por exemplo, cada 
vez que o câmbio facilita a importação maciça daquilo 
que o Brasil poderia muito bem produzir.

Ora, foi precisamente neste ponto que a Argentina 
optou por um caminho diferente. Tornou o peso mais 
barato, está atraindo investimentos e, dessa forma, quer 
gerar empregos e pretende reindustrializar-se.

Evidentemente, a causa do desemprego argentino 
não era apenas uma taxa de câmbio ruim. As causas 
são mais profundas e têm a ver com a opção das últimas 
décadas em remunerar muito mais as rendas financei-
ras do que as rendas da produção e do trabalho. 

Portanto, Sr. Presidente, o primeiro passo é não 
tornar a inflação um objetivo rígido ou absoluto e, ao 
mesmo tempo, passar a adotar uma política geradora 
do emprego. A China faz o mesmo e cresce. Na medida 
em que a Argentina torna-se um país mais barato (um 
real vale um peso e meio), atrai investidores, gera em-
pregos e muda pelo menos um pouco a sua história.

Quanto a nós, no Brasil, se continuarmos remune-
rando os agiotas internacionais com os juros mais altos 
do mundo, é certo que, por um lado, vamos continuar 
atraindo dólares especulativos, dólares que servem 
para manter a inflação sob controle (provisoriamente), 

mas também é certo que não geraremos empregos e, 
sim, dividendos e ganhos para o capital especulativo.

Está mais do que na hora de refletir sobre es-
sas opiniões como a do economista João Sayad: até 
quando vamos esperar pacientemente que a inflação 
baixa resolva nossos problemas de emprego e cres-
cimento? Mais vinte anos? Não estaremos, por essa 
via, alimentando a violência urbana e a desesperança 
dos nossos filhos?

Não podemos continuar, Sr. Presidente, mais vinte 
anos nessa mesma aposta de inflação baixa, câmbio 
forçado e país caro que não atrai investimentos nem 
gera emprego. Ou de País que deixa sempre para os 
outros – como os argentinos e chineses, que estão 
crescendo, por exemplo – a opção de continuarmos 
sendo o melhor lugar para se produzir aço, sapato e 
tantas outras mercadorias que nós nos resignamos 
simplesmente a importar. 

Vamos crescer, gerar empregos, vamos romper 
com o falso dilema ou inflação ou emprego. Vamos 
refletir sobre exemplos de países que usam o câmbio 
para crescer e gerar empregos. Vamos construir o país 
do social antes que a paciência do nosso povo acabe 
e nos tornemos o país da violência urbana.

Sr. Presidente, é o que desejo: que a nossa po-
lítica econômica, no que diz respeito ao câmbio, seja 
alterada e possamos gerar mais emprego e renda para 
o nosso País. 

Obrigado Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Aloizio Merca-

dante, pela Liderança do Governo.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 

Pela Liderança do Governo. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, queria hoje 
subir à tribuna para falar do meu Estado de São Pau-
lo, um Estado que foi, ao longo da história, a grande 
locomotiva econômica do Brasil e que, no entanto, nos 
últimos anos, vem perdendo de forma muito sensível 
a sua participação tanto no PIB, no crescimento da 
economia, quanto, especialmente, no desenvolvimento 
da indústria do País.

Os dados do IBGE que acabam de sair, estadu-
alizando as taxas de crescimento, demonstram mais 
uma queda relativa da participação do Estado. Um lado 
positivo é que outras regiões do Brasil estão receben-
do investimentos. Mas, São Paulo, com 41 milhões de 
habitantes, 72 universidades e institutos de pesquisa, 
14 mil doutores e pesquisadores, Estado que registra 
58% das patentes nacionais, tem todas as condições 
de acelerar o seu ritmo de crescimento e, com isso, 
contribuir para o crescimento econômico do Brasil.
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De um lado, essa perda de posição decorreu da 
guerra fiscal, da não-aprovação de uma verdadeira 
reforma tributária, fundamental para que criemos ou-
tros mecanismos de desenvolvimento regional, como 
é o Fundo de Desenvolvimento Regional, e não uti-
lizemos propriamente os mecanismos de incentivos 
fiscais, muitas vezes, sem o amparo da própria legis-
lação em vigor.

De outro lado, o meu Estado vive hoje uma gra-
ve crise de segurança pública. O Estado tem 143 mil 
presos, uma demanda mensal de 1,5 mil novas va-
gas nos presídios. Cada vaga custa R$10 mil e cada 
preso, R$12mil por ano. Não houve uma gestão com-
petente do sistema prisional. Tínhamos, há dez anos, 
um agente penitenciário para dois presos; hoje, te-
mos um agente para cinco presos. Isso levou a uma 
transferência da disciplina do sistema prisional para 
as próprias organizações criminosas, que foram cres-
cendo e se fortalecendo e hoje atacam a sociedade, a 
imprensa. Mataram mais de 50 agentes de segurança 
pública no Estado. A cada dia, vemos a necessidade 
de que o Estado constitua uma Força-Tarefa nacional 
em parceria com as Forças Armadas, com a Polícia 
Federal, com o Ministério Público Estadual e Federal, 
especialmente com a Polícia Civil e Militar do Estado, 
trabalhando junto com a Polícia Federal, para comba-
ter o crime organizado.

Parabenizo a Polícia Federal pela última ação re-
alizada no combate às organizações criminosas. Mais 
uma vez, a inteligência da Polícia Federal imprimiu o 
mais duro golpe à facção criminosa que atua em São 
Paulo, ao prender mais de 40 criminosos na tentativa 
de mais um assalto a instituições bancárias do Rio 
Grande do Sul – a mesma quadrilha que tinha patro-
cinado o maior assalto da história do Brasil ao Banco 
Central de Fortaleza.

Nós precisamos separar os presos pelo grau de 
periculosidade em quatro níveis – quem é primário; 
quem é perigoso; quem é reincidente; quem é de alta 
periculosidade e chefe de facção criminosa – e isolá-
los nos presídios de segurança máxima, introduzir o 
trabalho e a educação no sistema prisional e investir 
nas penas alternativas. Na Inglaterra, por exemplo, 80% 
das penas são alternativas. Não se trata de pagarmos 
impostos para manter uma pessoa que não ameaça 
a vida em sociedade para dentro do presídio e essa 
pessoa sair pior do que entrou. Ela deve trabalhar aqui 
fora, prestando serviço à sociedade. Assim é que nós 
vamos reverter esse quadro que aí está.

O mais importante, Sr. Presidente, é gerar opor-
tunidade para a juventude. Os jovens que vão para a 
Febem são jovens que fugiram da escola. Com escola 
pública de qualidade, nós podemos diminuir a violên-

cia, estimular o investimento e impulsionar o desen-
volvimento do País.

A Câmara dos Deputados precisa aprovar o Fun-
deb, que vai aumentar o repasse para valorização dos 
salários dos professores.

O ProUni abriu uma esperança muito grande de 
bolsas de estudos para jovens que não tinham possi-
bilidade de cursar o ensino universitário.

Nós criamos, em São Paulo, cinco novas facul-
dades federais e uma universidade federal. Criamos 
vagas, portanto, oportunidade. No entanto, o Estado 
tirou o oitavo lugar no Enem – três milhões de jovens 
de São Paulo fizeram o Enem no último domingo – e 
não tem por que continuar com uma queda continu-
ada na qualidade do ensino, como têm demonstrado 
os exames do Saeb e o Prova Brasil.

São Paulo tem todas as condições de melhorar 
a qualidade de ensino, valorizar o professor, inovar 
do ponto de vista pedagógico, pois a progressão con-
tinuada se transformou numa aprovação automática. 
Não existe avaliação e, portanto, não há condições de 
administrar o processo educacional.

O mais grave é que nós temos várias escolas na 
periferia com 4, 5 turnos, 14 mil alunos em escolas de 
lata e 500 escolas com tempo integral. Esses alunos da 
periferia agora vão ter que estudar aos sábados, por 
falta de gestão do sistema. Temos que dar igualdade 
de condições no aprendizado. Os jovens têm que ter 
as mesmas oportunidades dentro da escola.

Quero, Sr. Presidente, implantar a banda larga 
nas escolas de São Paulo e introduzir o laptop popu-
lar, que deve ser um projeto nacional. Devemos discu-
tir a questão nacionalmente, porque já há um modelo 
aprovado. A USP deu um parecer técnico e pedagógico 
favorável. O custo é de R$220,00. Portanto, é um equi-
pamento que podemos, progressivamente, implantar 
em toda a rede pública e, com isso, trazer, no Século 
XXI, para a Internet a juventude deste País. São Paulo 
pode, seguramente, iniciar esse programa de moder-
nização das escolas.

Da mesma forma, considero fundamental que a 
Unesp, que é uma Universidade muito importante no 
nosso Estado, transforme-se na Universidade do Pro-
fessor, e que possamos criar um programa permanen-
te de valorização e qualificação dos professores nos 
moldes do que o Governo Federal está fazendo com 
a Universidade aberta, que é um grande programa de 
valorização de estímulo aos professores.

A educação tem que ser a política prioritária nes-
se Estado. Todos nós, Senadores, assinamos aqui um 
manifesto, mostrando que a educação é uma política 
de Estado, é uma prioridade absoluta nas políticas 
públicas.
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Precisamos exatamente dar conseqüência a essa 
dimensão. Neste momento em que o País todo debate 
o processo eleitoral, vamos ter uma grande renovação 
na vida republicana.

Finalmente, Sr. Presidente, quero dizer que outro 
ponto de estrangulamento do meu Estado é o atendi-
mento de saúde, especialmente os exames especiali-
zados e os médicos especialistas. Precisamos melhorar 
a gestão do sistema de saúde e atacar especialmente 
as filas e a demora no atendimento. Muitas vezes, um 
exame poderia fazer um diagnóstico e prevenir uma do-
ença, mas acaba ocorrendo, ao final do processo, uma 
cirurgia ou uma doença grave, especialmente nas áreas 
mais carentes, na periferia da nossa sociedade.

Por isso, se tivermos uma atitude republicana e 
construirmos uma relação de parceria, vamos, junto 
com o Governo Federal, enfrentar, em São Paulo e em 
outros Estados da Federação, um novo ciclo de cres-
cimento, de desenvolvimento e de políticas públicas, 
especialmente políticas de inclusão social. O Bolsa-Fa-
mília, que contempla hoje 11,1 milhões de famílias no 
País, em meu Estado beneficia 1,1 milhão de famílias. 
Nós investimos na construção de 388 mil novas casas 
em financiamento do Governo Federal.

Não só na habitação popular e no Bolsa-Família, 
mas também no ProUni, com 74 mil novas vagas, esta-
mos abrindo novas oportunidades para um desenvol-
vimento com inclusão social, de um desenvolvimento 
com inclusão de renda, de um desenvolvimento com 
justiça social.

É por isso, Sr. Presidente, que acho muito im-
portante que o Senado Federal possa refletir sobre 
propostas, diagnósticos, sugestões que a disputa em 
cada um dos Estados vem apresentando, porque, se-
guramente, depois das eleições teremos importante 
renovação política no País. E, com a disposição de 
diálogo e parceria, buscaremos dar um salto de quali-
dade na vida especialmente da população mais pobre 
e mais carente, que teve melhoria sensível durante o 
Governo do Presidente Lula. Ela reconhece isso nas 
ruas por onde andamos e, seguramente, dará apoio a 
esse processo de mudança do Brasil, impulsionando 
mudanças nos Estados, para que possamos, em par-
ceria com o Governo Federal, trabalhar por um novo 
tempo, por um ciclo de renovação e de política de de-
senvolvimento com inclusão de renda, com cidadania, 
com transparência, com participação popular.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Aloizio Mer-
cadante, o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Obrigado a V. Exª.

Com a palavra o Senador Alvaro Dias, como 
inscrito.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma réplica ao Líder 
do Governo.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Pois não, Senador Rodolpho Tourinho.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ria, se V. Exª me permitisse, registrar aqui a presença 
dos agentes comunitários de saúde de todo o País 
que estão aqui hoje.

Peço a V. Exª que, como Presidente, tome todas 
as providências para apressar a votação da Medida 
Provisória nº 297, que está chegando ou já chegou 
hoje aqui ao Senado.

E lembro, Sr. Presidente, que a Emenda Cons-
titucional que finalmente foi aprovada e promulgada 
levou cerca de três anos na Câmara. Aqui no Senado, 
aprovamos essa Emenda Constitucional em apenas 
uma semana. Tive a oportunidade de ser o Relator e 
queria essa atenção de V. Exª na medida em que essas 
pessoas, que exercem um trabalho tão importante hoje 
em cada Município do Brasil em prol da saúde da po-
pulação, tenham efetivamente atendidos seus anseios, 
suas exigências, as quais devemos neste momento 
levar em consideração. E, no momento em que eles 
aqui estão, presto esta homenagem pelo trabalho que 
eles fazem e peço a V. Exª que tome as providências 
a fim de que se apresse a votação, repetindo o que foi 
feito aqui com a Emenda Constitucional nº 51, que foi 
aprovada o mais rapidamente possível.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Senador Rodolpho Tourinho, a MP nº 295 já chegou 
ao Senado. A MP nº 297, até este instante, ainda não 
chegou.

Incorporo os cumprimentos de V. Exª aos agentes 
de saúde pelo brilhante trabalho que desenvolvem em 
benefício dos mais carentes. Que Deus os abençoe!

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Aloizio 
Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a Medida Provisória precisa ser votada hoje e, pelo 
meu entendimento, por tudo o que dialoguei aqui, há 
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consenso de aprovar essa Medida Provisória. Poderí-
amos abrir a Ordem do Dia, votar a Medida Provisória 
e continuar o debate político no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O Presidente foi à posse do Guilherme Palmeira e 
pediu para aguardar o seu retorno. Parece que há con-
senso no sentido da votação.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Há acordo para votar. O prazo dela vence hoje, por-
tanto, é imprescindível que ela seja votada.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O Senador José Agripino comunicou que é a 295. 
Já chegou e está aguardando o Presidente. A 297 ain-
da não chegou até este momento. Aguarda-se que a 
Mesa da Câmara a encaminhe.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio por 
cinco minutos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes 
dos cinco minutos e na seqüência deste assunto, devo, 
com a sinceridade de sempre, dizer que as coisas não 
são tão simples assim. É meritória a reivindicação dos 
agentes de saúde, tem inteira razão o Senador Rodol-
pho Tourinho, estou disposto a votar no mérito pela 
aprovação da matéria, mas o Governo está pregando 
uma peta no coração da economia do meu Estado no 
que toca ao chamado set top box e posteriormente à 
TV digital. 

Vou ser muito claro: sem o esclarecimento cabal 
por parte do Governo Lula definindo de que lado está, 
definindo o que pretende para o Brasil em relação à 
TV digital, definindo o que pretende fazer em relação 
ao set top box, ao conversor de televisor analógico e 
digital, estarei aqui para obstaculizar as votações com 
muita clareza e com muita nitidez, cumprindo o meu 
dever de Senador do Amazonas na íntegra, de cabo 
a rabo, de A a Z, dê no que der, custe o que custar, 
doa a quem doer e haja o que houver. Portanto, estou 
aberto a entendimentos, mas os entendimentos come-
çam com as satisfações que o Governo deve ao meu 
Estado. Está deixando passar a eleição para anunciar 
que não fica lá a TV digital. Está deixando passar a 
eleição para tomar uma atitude que ferirá de morte 
uma parte do pólo industrial que representa 63% do 
faturamento do pólo total de Manaus.

E eu, portanto, não estou vendo com olhas tão 
róseos, não. Eu estou vendo com olhos bastante acres, 
bastantes azedos até. Estou disposto a acordos, mas 
primeiro eu vou querer uma satisfação séria de um 
Governo que não se tem pautado pela seriedade, que 
gosta do engodo. Eu quero uma satisfação séria a 
respeito do que pretende o Governo mesmo. E quero 

que diga agora, antes da eleição, em relação ao set 
top box, ao conversor analógico e digital e em relação 
à TV digital. Fora disso, eu estarei aqui, sem dúvida 
alguma, a usar de todos os argumentos que minha 
garganta e meu cérebro permitam para que a sessão 
não transcorra em normalidade.

Dito isto, eu peço agora os cinco minutos. Agora 
é que eu gostaria de começar.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Eu darei.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
não.

Sr. Presidente, eu tenho a honra de rebater a co-
locação que foi feita de maneira muito delicada pelo 
Senador Aloizio Mercadante. S. Exª, aliás postulante 
– e com toda legitimidade – ao Governo do seu Estado, 
reclama do crescimento, que ele considera baixo, do 
PIB de São Paulo. É uma coisa tão complexa. Analisar 
São Paulo não é uma coisa tão simples, e S. Exª sabe 
disso melhor do que eu.

Mas eu chamo a atenção, Senadora Heloísa 
Helena, para o fato de que o PIB mundial, ou seja, as 
agências que calculam o avanço e o recuo do PIB aca-
bam de calcular para mais, para cima, o PIB mundial. 
E aqui no Brasil se calcula para menos. Então, o Brasil 
do Presidente Lula cresce menos do que projetara, e o 
mundo cresce mais do que se projetara para o mundo. 
Isso é só para não se ficar com aquela velha história 
de “casa de ferreiro, espeto de pau”.

Em segundo lugar, é muito bom alguém preten-
der suceder o Sr. Geraldo Alckmin como Governador 
de São Paulo: encontra R$10 bilhões em caixa para 
fazer obras logo no primeiro momento; encontra saú-
de fiscal; encontra uma vida administrativa organizada 
pelas gestões Mário Covas e Geraldo Alckmin. 

Fala S. Exª em segurança pública, que começa 
com as fronteiras brasileiras escancaradas à passa-
gem livre de drogas e de armas, Senador César Bor-
ges. No nascedouro, o Governo que aí está não fez 
nada, por exemplo, para fechar as fronteiras. E ainda 
contingencia, de maneira cruel e até burra, verbas do 
Fundo Nacional de Segurança Pública.

Finalmente, quero louvar o Senador Mercadan-
te, porque aí ele demonstrou honestidade intelectual a 
toda prova, quando S. Exª se regozija com o gesto da 
Polícia Federal de ter sido muito expedita em prender 
os meliantes do PCC que estavam tentando furtar o 
Banrisul. Primeiro foi o episódio de Fortaleza – terra 
da minha querida Senadora Patrícia Saboya. Depois, 
os episódios de São Paulo; depois manifestações ou-
tras do PCC em outros lugares. E finalmente o PCC 
– Primeiro Comando da Capital
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E finalmente, o PCC, o primeiro comando da 
capital, atuando no Rio Grande do Sul para surrupiar 
um banco, mostrando que são desavisados ou são de-
sonestos os que querem contingenciar o PCC a São 
Paulo. O PCC não é um problema de São Paulo; o 
PCC é um problema deste País. Portanto não dá para 
se fazer jogo eleitoral ou eleitoreiro e relação a essa 
história. Ou seja, a atuação do PCC no Rio Grande do 
Sul não é culpa de Germano Rigotto; em São Paulo, 
não é culpa de Geraldo Alckmin; em Fortaleza, não 
é culpa do Governador Lúcio Alcântara. A atuação 
do PCC com a desenvoltura que atua no País inteiro, 
em muito boa medida, é culpa do Presidente da Re-
pública, sim, porque não fecha as fronteiras, porque 
não dá combate ao crime organizado no nascedouro, 
permite uma avenida, uma Champs-Élysées de tráfi-
co de drogas e de armas neste País e porque, ainda 
por cima, contingencia verbas do Fundo Nacional de 
Segurança Pública.

Finalmente, têm razões que podem explicar a 
posição de oitavo lugar no ENEM do ensino público de 
São Paulo. Existem Estados mais fáceis de administrar, 
o meu Estado, Amazonas, é de lamentar, é o segun-
do, ganha apenas de Tocantins, porque é um Estado 
insipiente, um Estado que está começando.

Quando se fala em São Paulo e o Senador foi 
muito cuidadoso e gentil de lembrar da proeza que 
realizou o Senador José Serra que, encontrando a si-
tuação caótica das finanças de São Paulo na gestão 
da prefeita Marta Suplicy – caótica situação! –, ele 
conseguiu pura e simplesmente tornar uma prefeitura 
insolvente em prefeitura mais do que superavitária, 
pagando as contas de fornecedores e empreiteiros em 
dia e, ainda por cima, tendo dinheiro próprio, e muito, 
para investir no bem-estar do povo de São Paulo. Creio 
que essa é uma demonstração cabal de capacidade 
de governar. No mais, é de se lamentar que enquanto 
o crescimento do PIB mundial se recalcula para cima 
o crescimento do PIB nacional se recalcula para baixo. 
Não sei como a gente não estabelece alguma ligação 
entre o crescimento a menor do que se poderia prever 
ou atingir do PIB brasileiro e o desempenho dos esta-
dos que, de certa forma, em muita medida, dependem 
do desempenho do Governo Federal.

Era, por ora, Sr. Presidente, o que eu tinha a 
dizer.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, só para a réplica. Vou ser muito breve 
e objetivo para não prejudicar os demais Senadores. 
Por ter sido citado, invoco o art. 14.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Eu pediria que V. Exª fosse breve, Senador.

Em seguida, terá a palavra a Senadora Heloísa 
Helena.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, vou ser muito breve, apenas um mi-
nuto, respeitando a lista de inscrições.

Eu queria basicamente dizer que, primeiro, em 
relação à questão da segurança pública, é verdade: 
temos 17 mil quilômetros de fronteira, um dos países 
que tem a maior fronteira seca do Planeta, só temos 
15 mil homens na Polícia Federal, e temos porque este 
Governo a ampliou, contratou, motivou e fortaleceu. 
Nos três últimos anos do Governo Fernando Henri-
que Cardoso, a Polícia Federal só teve 20 operações 
e 54 pessoas presas. Nos três primeiros anos deste 
Governo, foram 2.971.

Só com relação ao tráfico de drogas, foram 750 
pessoas presas e 350 toneladas de drogas.

Mesmo em relação ao combate à arma, acaba 
de ser preso nesta semana, junto com a polícia do 
Paraguai, mas num trabalho da inteligência da Polí-
cia Federal, US$1 milhão em armas, fuzis, granadas 
e equipamentos.

A Polícia Federal tem sido uma polícia republica-
na exemplar na sua atuação em todo o território bra-
sileiro. Semana sim, semana não, há uma operação 
de inteligência bem-sucedida, sem nenhum tiro. Essa 
operação de combate a essa quadrilha que tinha feito 
o maior roubo da história do Brasil, o segundo maior 
roubo internacional, foi uma demonstração da inteli-
gência e do preparo da polícia brasileira, porque foi 
mais de um ano de investigação. Esperaram todos os 
criminosos e o chefe da quadrilha chegar, estavam 
acompanhando e monitorando, tiraram o oxigênio e 
foram prendendo um a um, mais uma vez, sem ne-
nhum tiro, porque, em todas as operações da Polícia 
Federal, nenhum tiro foi dado.

Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, que é 
da área e tem formação nesse setor, sabe que estou 
fazendo aqui aquilo que é de direito. As dificuldades 
da polícia no meu Estado é que a Polícia Civil de São 
Paulo, constituída de 35 mil homens, tem o segundo 
pior salário do Brasil hoje. A Polícia Militar tem um 
dos piores salários do Brasil. Falta investimento na 
inteligência policial! Temos 6 milhões de impressões 
digitais cartoriais, 60 milhões de dedos que não es-
tão digitalizados, não estão informatizados. O Estado 
de São Paulo foi o último Estado a entrar no Sistema 
Único de Segurança Pública para compartilhar infor-
mações, trabalhar em parceria no combate ao crime 
organizado.
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É por tudo isso, Senador Arthur Virgílio, que fo-
ram assassinadas em São Paulo, no último trimestre, 
1.741 pessoas.

Mais do que a guerra do Líbano. Estou falando, 
portanto, de um tema que está presente de uma forma 
muito importante. Em todas as famílias, há uma preo-
cupação fundamental.

Concordo com um único ponto: temos que traba-
lhar essa questão de forma republicana. Têm que tra-
balhar em parceria: Município, Estado e União. Temos 
que trabalhar de forma suprapartidária, e o trabalho 
da Polícia Federal é uma demonstração do esforço de 
parceria, da disposição de parceria. O Governo Fe-
deral, inclusive, liberou R$100 milhões para o Estado. 
O Secretário de Segurança do seu Partido dizia que 
aqueles recursos não estavam liberados e não seriam 
liberados este ano, e, se fossem liberados, ele renun-
ciaria. O dinheiro está lá. Foi depositado na conta do 
Estado no mesmo dia em que foram apresentados os 
projetos. Apresentou o projeto ao Executivo para cons-
trução dos presídios, para compra dos equipamentos, 
o dinheiro foi imediatamente liberado.

Acho que temos, sim, que tratar, com muita res-
ponsabilidade e equilíbrio, esses sistemas, especial-
mente trabalhar na forma de parceria, mas quero aqui 
defender o trabalho da Polícia Federal, porque ela hoje 
é um exemplo de eficiência, de competência, de pre-
sença nacional, de atitude republicana, de inteligência 
policial, que seguramente motiva as forças de todos 
os Estados.

Fiz palestra para mais de vinte associações da 
Polícia Militar e Civil do meu Estado, fiz palestra na As-
sociação dos Delegados da Polícia Civil, e o sentimento 
todo da Polícia de São Paulo é exatamente a parceria 
com a Polícia Federal, é trabalhar junto, é buscar esse 
padrão de inteligência e de eficiência.

Temos o DHPP, o Denarc, o Deic, a P2. Precisa-
mos integrar a inteligência, trabalhar juntos, porque o 
crime hoje não tem nem mais fronteiras estaduais, nem 
nacionais. Por isso, o sistema tem que ser único, tem 
que ser integrado e tem que ser em parceria. E é isso 
que vamos fazer em São Paulo e no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Líder do PT, eu pediria licença a V. Exª, 
pelo menos para pedir dois favores: primeiro, a Polí-
cia Federal vem evoluindo. Tenho respeito, fui chefe e 
acho que a evolução dela continuou. Anterior à minha 
época, tivemos os meios, e este Plenário deu condi-
ções legais para uma atividade de inteligência mais 

desenvolvida. Penso que o Dr. Paulo Lacerda merece 
o respeito de todos nós, pela dignidade e pelo respeito 
com que conduz a polícia.

Eu queria dizer que, na tribuna, há vários poli-
ciais federais, e eu pediria a V. Exª que me ajudasse 
a devolver as emendas da MP nº 305, que trazem be-
nefícios à Polícia Federal. Seca, retirará vários bene-
fícios. Aproveito para pedir a V. Exª, como Líder, que 
colabore conosco para que possamos reequacioná-la 
quando chegar.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Minha disposição, é evidente, será de colaboração.

Peço licença, Senador Arthur Virgílio, porque te-
nho um compromisso agora às 18 horas e estou em 
cima da hora. Daqui a uma hora, voltarei para continu-
armos esse debate, sempre acalorado e motivador.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Antonio 
Carlos Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quero dizer 
aos Srs. Líderes que não pode haver nenhum acordo 
de votação, diante do que houve hoje na Comissão de 
Assuntos Econômicos. Gosto muito do Senador Luiz 
Otávio e devo-lhe até gentilezas, mas S. Exª não pode 
deixar de votar um requerimento que retira a urgência 
de uma matéria de R$5,6 bilhões da Petrobras. S. Exª 
não pode fazê-lo. Peço aos Srs. Líderes do meu Parti-
do, da Oposição e do PSDB que não deixem que coisa 
alguma seja votada neste plenário se essa urgência 
não for destituída.

Quer dizer, não se deve votar nada se não deixar 
de haver urgência para essa matéria, da qual V. Exª é 
Relator e sobre a qual V. Exª pensa que não pode ter 
mesmo urgência, porque é uma matéria imoral.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Antonio Carlos Magalhães, conversei hoje 
com o Presidente Renan Calheiros sobre essa maté-
ria, e S. Exª foi claro comigo: se houver dúvida, vamos 
primeiro discutir realmente o pedido que foi feito pelo 
Senador Heráclito Fortes.

Senador Arthur Virgílio, já prorroguei o tempo de 
V. Exª e vou conceder-lhe mais um minuto, para então 
lhe pedir licença para conceder a palavra à Senadora 
Heloísa Helena, como Líder.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pode-
ria dar-me cinco minutos para a tréplica?

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Mas já lhe concedi.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não, 
V. Exª me deu a réplica, e S. Exª disse que a palavra 
final seria a minha. Esse foi o acordo não escrito.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, V. Exª não atendeu ao meu pe-
dido. O meu pedido é que as urgências sejam desfei-
tas, não pela vontade do Presidente Renan Calheiros, 
mas pela imoralidade que é o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Pergunto à Mesa se a palavra de V. Exª serve de re-
querimento ao Plenário para destituir a urgência para 
votação em plenário.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Fora do microfone.) – Na medida em que os 
Líderes retirem, acabou a urgência. Se não acabar a 
urgência, não vai haver sessão.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– É isso o que eu digo. Não há mais razão para essa 
urgência, em razão das dúvidas que surgiram durante 
as discussões.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, eu não precisaria nem invocar o art. 14, 
ou seja, não teria direito, mas tenho direito à tréplica. 
Foi o acordo não escrito, que até limitou um pouco a 
expressão dos oradores, mas aceitamos para ver se 
facilitávamos a fala de todos.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– V. Exª pode falar.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Antonio 
Carlos Magalhães, até por razões diferentes, estou a 
seu lado nessa luta para que esta sessão só se realize 
preenchidos certos pré-requisitos. E o meu principal 
pré-requisito é a economia do Estado do Amazonas. 
Isso, aliás, aprendi com V. Exª em relação à Bahia.

Então, vou ser bem claro: se não houver uma 
disposição clara do Governo em se manifestar sobre 
a TV digital, sobre os set-top box, apelo que não morra 
nenhum homem ilustre deste País, porque não quero 
deixar passar nem voto de pesar. Peço que eles adiem 
o falecimento um pouco.

Não vou compactuar com o desemprego de 50 
mil pessoas no meu Estado. Não vou cair nesse conto 
do vigário do Governo do Presidente Lula, que quer 
deixar para depois das eleições algo que já uma deci-
são dele, que é não permitir a manutenção do pólo de 
televisores, agora o digital, no meu Estado, deixando 
como lambuja o tal set-top box, depois de fingir muito 
que não quer nem o set-top box para o Amazonas.

Vou aguardar muito o Presidente Renan chegar, 
aguardar o pronunciamento dos ministros, porque, de 
minha parte, a vontade de colaborar é nenhuma. Tenho 
a maior solidariedade com os funcionários públicos, 

mas estou aqui para representar o meu Estado, e vou 
agir como representante do meu Estado.

O Líder Mercadante, que tem um compromisso, 
fala de salários, esquecendo-se de que, no ano passa-
do, o Governo que ele liderava deu 0,1% de aumento 
linear para os servidores públicos federais. Defende 
o Departamento de Polícia Federal como se alguém 
aqui o tivesse atacado. Ninguém atacou aqui o Depar-
tamento de Polícia Federal.

Posso até dizer, Senador Tuma – V. Exª que é um 
expoente da Polícia Federal; e conheci a sua atuação 
de perto, tão honrada e competente –, que vi algumas 
omissões. Gostaria que a Polícia Federal tivesse ido re-
tirar os computadores do Delúbio, do Silvinho, daquela 
turma toda, do cueca de couro, do cuecão de ouro, sei 
lá, aquela coisa toda. Eu queria tudo isso.

Então, não me queixo da falta. Queixo-me da falta 
de terem feito o máximo.

Aí, é claro, há no meio o Ministério Público, a 
Justiça, tudo isso. Mas ninguém aqui atacou a Polícia 
Federal.

Ele diz: “No governo passado, menos pessoas 
foram presas.” Vou dar dois exemplos.

O Presidente do Banco Central foi acusado de 
evasão de divisas. No Governo passado, o Presiden-
te do Banco Central não foi acusado de evasão de 
divisas. Isso é uma diferença essencial entre um Go-
verno e outro.

Neste Governo, o Ministro da Fazenda foi acusa-
do de quebrar sigilo de um caseiro. Ninguém acusou 
jamais o Ministro Pedro Malan de quebrar sigilo de 
caseiro nenhum. Então, evidentemente, este Gover-
no tem muito mais matéria-prima para ver gente na 
cadeia do que o outro. Isso é essencial mesmo com-
preendermos.

Quanto a presídios, o Ministro Thomaz Bastos 
esteve aqui por convocação minha, falou aqui desta 
tribuna, prometeu construir imediatamente cinco pre-
sídios de segurança máxima. Construiu um, entregou 
outro dia. Só um. V. Exª se lembra, foi um dos interpe-
lantes mais duros com que S. Exª contou naquele dia, 
Senador César Borges. Construiu um.

Prometeu aquela tal força. Se V. Exª me permite, 
Senadora Heloísa Helena, eu gostaria de dizer qual 
teria sido um erro do Governo Lembo, que no fundo é 
sucessor de Alckmin, enfim, pois se elegeu com ele, 
ajudou a bem governar São Paulo junto com ele. O 
erro foi, naquele primeiro momento da crise, não te-
rem aceito: “Mande para cá essa sua tropa”. Iam ver 
que não ia adiantar coisa alguma. Teria acabado essa 
celeuma, teria acabado esse uso eleitoreiro ridículo 
de uma crise que é nacional.
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E aí o Líder Mercadante acerta quando diz que 
é preciso uma postura republicana e é preciso a visão 
de que a questão é nacional. Estou dando exemplo. S. 
Exª foi quem provocou esta conversa, dizendo que, lá 
no Sul, a Polícia Federal agiu muito bem, prendendo 
os meliantes do PCC que queriam roubar o cofre-forte 
do Banrisul. O que isso tem a ver com São Paulo? Lá 
em Fortaleza, os mesmos meliantes queriam roubar 
o Banco Central de Fortaleza. O que tinha São Paulo 
a ver com isso? Agora o que tem a ver com isso um 
Governo que não tranca as fronteiras? Tudo! O que tem 
a ver com isso um Governo que contingencia verbas 
do Fundo Nacional de Segurança Pública? Tudo! O 
que tem a ver com isso um Governo que não constrói 
presídios de segurança máxima? Tudo! O que tem 
a ver um Governo que dá mau exemplo, praticando, 
gerenciando e comandando a corrupção neste País? 
Tudo e muito! Porque aqui temos a oficial e a oficiosa, 
a corrupção institucionalizada no País.

Portanto, Sr. Presidente, entendo essa coisa de 
eleição, evito muito trazer eleição para cá porque... Mas 
entendo. Temos de exemplo concreto do PT governan-
do São Paulo aquilo que a Prefeita Marta deixou. Pelo 
amor de Deus! Pelo amor de Deus! O Prefeito Serra 
chegou, chamou para repactuar tudo. Estava tudo cus-
tando mais do que devia, estava uma desordem do-
cumental. Em poucos meses, colocou em dia, tornou 
a cidade superavitária e credenciou-se para obter a 
belíssima vitória que está conseguindo lá. Organizou 
a cidade de São Paulo, que estava desorganizada. E 
quem a governava era precisamente o PT.

Não sei se têm tanta moral para falar em se-
gurança pública se não cuidaram das coisas mais 
mínimas, se não cuidaram das coisas mais básicas, 
se não cumpriram a promessa dos presídios, se não 
cumpriram o compromisso de não contingenciar obras 
do Fundo Nacional de Segurança Pública, se não en-
carnou o Presidente da República a responsabilidade 
de ser ele o líder de uma política global de segurança 
pública. Não encarnou isso. Portou-se como aquele 
velho conhecido “empurrador de barriga” que eu aca-
bei reconhecendo que o Presidente Lula é. Aquele que 
finge que não é com ele nunca. Aquele que, quando a 
culpa é dele, ele diz que é do prefeito. Então, o prefei-
to empurra para o Governador; o Governador devolve 
para ele, ele empurra para o Papa; o Papa diz que vai 
para o Papa da Igreja Ortodoxa. A culpa nunca é dele; 
ele nunca sabe de nada! Ele nunca assume nada que 
signifique desgaste!

Não conheço nenhum estadista que não se dis-
ponha ao desgaste. É só estudar a vida de Charles de 
Gaulle, de Abraham Lincoln, de Winston Churchill, que 
ganhou a guerra, perdeu uma eleição para deputado e 

deixou, por isso, de ser Primeiro-Ministro da Inglaterra. 
Estadista entra no fogo para se queimar. Estadista é 
aquele que não hesita em sacrificar sua popularida-
de para obter fins corretos e justos para a nação que 
dirige. O espertalhão não é estadista. O marqueteiro 
não é estadista. O espertinho não é estadista. O es-
pertinho faz um joguinho safadóide da política, um 
joguinho safadóidezinho, um joguinho estranho, um 
joguinho de sempre fingir que não é com ele, adiando 
os problemas e empurrando situações complicadas 
para os seus.

E a sua área, Senador Cristovam Buarque? Edu-
cação é um exemplo disso. O Brasil não se preparou 
para dar o salto tecnológico de que carece. O Brasil 
devia pensar muito seriamente nisso, inclusive em 
importar cérebros da Índia, pagar mais do que a Índia 
paga aos seus cérebros.

Não estou inventando nada, não. Estou apenas 
fazendo aquilo que nós chamamos de benchmarking, 
que é copiar aquilo que já deu certo em outros lugares. 
Proponho fazermos o que fazem os Estados Unidos, 
que importam 250 mil cérebros privilegiados por ano. 
O Brasil teria que fazer isso. Não fizeram. Tocaram 
esse feijão-com-arroz.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
não.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª falou 
há pouco, fez uma citação, mas me passou desper-
cebido exatamente quem tinha sido o companheiro, a 
respeito da atuação republicana da Polícia Federal e do 
Ministro Márcio Thomaz Bastos em São Paulo. Quero 
dizer a V. Exª que tenho o maior apreço pelo Ministro, 
tanto que o recebo, inclusive, na minha para casa para 
jantar – o PT, por ciúmes, depois, vazou o jantar. O PT 
tem o costume de fazer jantares não-republicanos e 
acredita que os outros fazem o mesmo. A grande per-
gunta que eu gostaria de fazer é se o Ministro é repu-
blicano quando implementa ações da Polícia Federal 
em São Paulo para apuração de casos graves, como 
a questão do crime organizado e do PCC, ou se ele é 
republicano quando faz proselitismo da Polícia Federal 
em propaganda eleitoral dos candidatos do seu inte-
resse. Creio que o Ministro da Justiça, Senador Arthur 
Virgílio, pela função que exerce, pela delicadeza do 
cargo e do momento, jamais poderia – ao tempo em 
que comanda, por ser o chefe maior da Polícia Fede-
ral, operações no Estado de São Paulo – manifestar-
se em propaganda eleitoral, principalmente apontando 
o caminho da recuperação da segurança por meio da 
eleição do candidato da sua preferência. Quero fazer 
este registro apenas. Obrigado.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já 
concedo um aparte ao Senador Antonio Carlos.

Senador Heráclito, eu me criei em uma casa de 
homens públicos, e era assim: “Menino, fica quieto, 
porque hoje o Ministro vai chegar!” Aí eu tinha que 
ficar quieto, não podia aprontar nenhuma, porque ia 
entrar um Ministro.

O Ministro, invariavelmente, era uma pessoa de 
gabarito, uma pessoa de qualidade, uma pessoa de 
aplomb, de aprumo, uma pessoa de elegância, de cor-
reção. Aí se dizia na minha casa assim: “Fica quieto, 
porque o Ministro está chegando”.

Hoje se diz: “Hum, lá vem aquele Ministro.” Hoje, 
Ministro virou arroz de festa. Hoje, qualquer um é Mi-
nistro. Virou arroz de festa. Hoje é Ministro denuncia-
do por formação de quadrilha, a três por dois. Ministro 
hoje é aquele chato de galocha que quer penetrar no 
baile de carnaval trocando convite. Hoje, virou arroz 
de festa. Essa é que é a verdade.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador, pior 
que isso: de três meses para cá, não se sabe mais nem 
quem é Ministro. Na semana passada, estávamos aqui 
num pronunciamento, o Senador Suplicy presidindo, e 
precisávamos saber o nome do Ministro da Saúde. O 
Senador Suplicy é um dos homens mais atentos com o 
que acontece com o Governo e com o seu Partido, mas 
não sabia quem era o Ministro da Saúde do Governo 
dele. Então, é preciso saber quem é Ministro.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Outro 
dia, a minha assessoria me disse assim: “Líder, o se-
nhor quer responder ao Ministro da Previdência?”

Aí, eu virei para o Valter e disse: Valter, como é que 
eu vou responder a um cara que eu não conheço? Eu 
não sei quem ele é. O nome dele é Roberto? É João? 
Quem aqui sabe o nome do Ministro da Previdência? 
Será que estou desinformado? Estou cuidado demais 
do Amazonas? Alguém sabe?

Vou bancar agora um homem de auditório: Srs. Se-
nadores, Srªs Senadoras, quem souber o nome inteiro 
do Ministro da Previdência levante o braço. (Pausa.)

Ninguém conhece.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – E dos Espor-

tes? Faço com V. Exª um desafio. Vamos lá para um 
canto – não é preciso urna, pois confiamos em todos, 
sabemos que ninguém vai passar bilhetinho –, e o 
Senador da Base de Apoio ao Governo que souber o 
Ministério do Lula todo e não errar dez nomes ganha 
uma garrafa daquele vinho que o Gushiken tomou, se-
mana passada, em um restaurante de São Paulo. Fica 
feito o desafio. E eles têm até às 19 horas para decorar. 
Podem vir para cá. Está feito o desafio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – MA) – O Mi-
nistério do Lula está como o meu time, o Flamengo: 
não é possível escalar.

Ouço o Senador Antonio Carlos Magalhães.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 

– Quero facilitar para V. Exª e fazer uma declaração, 
não uma retificação. A nossa posição é a mesma em 
relação ao projeto cuja urgência foi solicitada pelo 
Senador Heráclito Fortes. O que queremos que se 
vote não é o projeto da Petrobras, que vai beneficiar 
empreiteiro. Queremos que seja votado agora, hoje, é 
o projeto referente aos agentes de saúde. Isso, sim, 
devemos votar de qualquer maneira. Os agentes de 
saúde precisam trabalhar em paz e não podem fazê-
lo, porque o Governo não permite que se aprove aqui 
a matéria referente aos agentes de saúde, por mais 
esforços que façam o Senador Rodolpho Tourinho, 
a Senadora, eu e todos aqui. Eles são prejudicados. 
Portanto, essa votação relativa aos agentes de saú-
de é prioritária. Sem ela, não se vota nada. Este é o 
apelo que faço a V. Exª: que subscreva isso e respeite 
os agentes de saúde, pobres agentes de saúde que 
trabalham pelo Brasil e não são os banqueiros que 
ganham o dinheiro da Nação.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, para encerrar, afirmo que eles contarão 
comigo e com o voto do meu Partido, o PSDB. Hoje, 
tão assim o Governo dê uma resposta leal e sincera 
ao povo e à economia do meu Estado, poderão con-
tar comigo, sim.

 Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias, 
suplente de Secretário.

 Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. Alvaro Dias, suplente de Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Obrigado, Senador.

Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena 
e agradeço-lhe a temperança.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Está tudo bem, Sr. Presidente.

Primeiro, eu ia fazer um esclarecimento, mas já 
foi feito. Sei que muitos dos agentes de saúde, diante 
dos pronunciamentos que aqui são feitos sobre obs-
taculização de pauta, sobre não-votação, de repente, 
poderiam passar a compreender que haveria obsta-
culização e não-votação do projeto dos agentes de 
saúde, mas isso não acontecerá. Não está na pauta e 
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não foi votado ainda porque não nos foi enviado pela 
Câmara. Mas, como já falaram vários Senadores, as-
sim que o projeto chegar aqui, será votado.

Falarei rapidamente, Senador Romeu Tuma. Sei 
que V. Exª já fez isso quinhentas mil vezes na Casa, 
mas, como eu já disse várias vezes, sempre que usa-
rem a tribuna representantes do atual Governo ou do 
Governo passado falando sobre a área de segurança 
pública, vou usá-la também.

Sei que o debate sobre a violência no Brasil hoje, 
sobre o aparato de segurança pública, sobre o sistema 
prisional brasileiro, está eivado de uma disputa incon-
seqüente eleitoreira entre o PT e o PSDB.

É fato – e reconheço – que o Senador Arthur 
Virgílio, Líder do Governo passado, já assumiu nesta 
Casa, certa vez, que o Governo passado deveria ter tido 
mais responsabilidade na área de segurança pública. 
Mas realmente, a cada dia, fico mais impressionada 
com o fato de as pessoas usarem a tribuna, como fez 
o Líder do Governo, para tratar da área de segurança 
pública, quando, há mais de dois anos e meio, todos 
os secretários de segurança pública do Brasil e todos 
os dirigentes do sistema prisional brasileiro encami-
nharam ao Presidente Lula, ao Ministro da Justiça e 
ao Secretário Nacional de Segurança Pública todo o 
diagnóstico sobre o sistema prisional brasileiro.

Qualquer pessoa que acesse a Internet, Senador 
Mão Santa, Senador Juvêncio, sabe qual é a situação 
de mais de 360 mil encarcerados no Brasil. Por isso, 
fico impressionada quando o ex-Líder do Governo Lula, 
Senador Aloísio Mercadante, vem à tribuna para dizer 
besteira. Há dois anos e meio, qualquer um que acesse 
a Internet e saiba manusear os dados, qualquer pes-
soa no Brasil com o mínimo de conhecimento técnico 
sabe a situação de mais de 360 mil encarcerados; sabe 
qual é a faixa etária, o crime cometido, o grau de pe-
riculosidade; sabe até a qual facção criminosa alguns 
encarcerados pertencem; sabe quem está em regime 
aberto, semi-aberto ou fechado; sabe quem está preso 
em delegacia ou no sistema penitenciário.

Realmente, Senadora Patrícia, fico impressiona-
da com esse debate inconseqüente, eleitoreiro, entre 
o PT e o PSDB.

Agora, pior não são as duas estruturas parti-
dárias. Pior é que o Presidente Lula, em vez de se 
ausentar dessa disputa inconseqüente e eleitoreira, 
que tenta restringir o problema da segurança pública 
a São Paulo, entra na disputa. Em vez de ele coorde-
nar o novo pacto na área de segurança pública, reu-
nir todos os Governadores, implementar as propostas 
concretas e eficazes que foram propostas por todos 
os Secretários de Segurança do Brasil, por todos os 

dirigentes do sistema prisional brasileiro, não faz ab-
solutamente nada.

Também não fazem as políticas sociais, pela qual 
tanto luta V. Exª, Senadora Patrícia Saboya Gomes.

O Estado brasileiro é um País que aceita que 
76% dos seus jovens de 14 a 24 anos passem o dia 
sem fazer nada. Não estudam, não trabalham, não 
têm capacitação profissional, não fazem nada; são 
simplesmente mão-de-obra para o crime organizado. 
O Governo não fez o monitoramento das fronteiras, 
não fez sequer a fiscalização dos laboratórios brasilei-
ros que produzem os insumos químicos – éter, ácido 
clorídrico, acetona –, que estão indo para os países 
produtores para refinar a pasta básica de cocaína. O 
Governo não faz nada, Senador Romeu Tuma, em 
relação às crianças pobres, que estão tendo suas in-
fâncias aniquiladas pelo uso do crack. A juventude de 
todas as classes sociais está aniquilada pelo uso da 
droga e é mão-de-obra do narcotráfico.

Realmente, fico impressionada. Talvez seja por 
isso que o povo brasileiro e alguns setores não gostam 
de político. Estou impressionada!

Excelência, há mais de três anos lutamos pela ve-
lha pulseirinha do chip, que promove o monitoramento 
24 horas por dia. Como é que o Líder do Governo vem 
falar de flexibilização de penas? Não fizeram nada, não 
propuseram um único mutirão com a Justiça, para im-
pedir que quem está preso nos campos de concentra-
ção dos presídios brasileiros porque roubou um pacote 
de margarina seja utilizado, comandado, “capacitado” 
pelos chefões do crime organizado.

Realmente, fico impressionada com tanto cinismo 
e tanta dissimulação. Realmente, fico completamente 
impressionada, porque é como se não estivessem no 
Governo.

Quantas vezes falamos aqui sobre o problema 
da violência no Brasil todo. Quando Fernandinho Bei-
ra-Mar esteve na minha querida Alagoas, na Polícia 
Federal, durante a madrugada houve queima de fogos 
por horas, para saudar a sua chegada, mostrando as 
bases do narcotráfico lá, no meu Estado, que é cal-
mo para a sociedade de uma forma geral, que vive a 
guerra civil das periferias também, em todos os Esta-
dos brasileiros.

A maior mortalidade da juventude no Brasil ocorre 
em outros Estados. O sexto e o sétimo lugares são de 
São Paulo e Rio de Janeiro. Ninguém vê isso! Ninguém 
faz absolutamente nada em relação a isso!

Quanto ao policial, conhece V. Exª a situação. 
O atual Governo não teve a coragem necessária de 
estruturar o Sistema Único de Segurança Pública, 
com o piso da categoria, com a disponibilização de 
condições objetivas de trabalho. Não cuidam do poli-
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cial nem quando está na atividade, nem quando está 
aposentado, nem quando está paraplégico ou tetraplé-
gico. Tive a oportunidade de visitar a Associação dos 
Policiais Militares.

Não cuidam de nada e vêm para cá fazer discur-
sos sobre a área de segurança pública. O Presidente 
Lula e o Sr. Mercadante precisam responder o que foi 
feito nesses quatro anos na área de segurança pública. 
O passado de irresponsabilidade do Governo Fernan-
do Henrique não autoriza a irresponsabilidade durante 
quatro anos. Há dois anos e meio foi apresentado um 
diagnóstico completo por todos os Secretários de Se-
gurança, por todos os dirigentes do sistema prisional. 
Em dois anos e meio não se fez absolutamente nada. 
Essas pessoas realmente precisam responder ao povo 
brasileiro o que fizeram, porque não fizeram nada!

Sr. Presidente, senti-me na obrigação de falar. 
Há mais de seis anos lutamos pela área de segurança 
pública, sempre que é feita a disputa do Orçamento, 
o debate orçamentário. Deveriam ter vergonha de fa-
lar da execução orçamentária, que previu 0,5% para 
os projetos de prevenção à violência. Eu, a Senadora 
Patrícia e a Senadora Lúcia Vânia quase morremos 
para tentar aprovar menos de 0,5% para os projetos 
de prevenção à violência e menos de 50% para o sis-
tema prisional.

Aprovaram, para o Orçamento deste ano, um 
corte de mais de 48% para a área de segurança públi-
ca. Realmente, é muito difícil ter paciência com tanto 
cinismo e tanta dissimulação.

É só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Muito obrigado, Senadora.
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, como 

inscrito.
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 5 DE SETEMBRO DE 2006, QUE, RE-
TIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

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

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra ao Senador Aelton Freitas, pela 
liderança do PL, por cinco minutos.

Em seguida, farão uso da palavra os Senadores 
Almeida Lima e Tião Viana.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG. Pela 
liderança do PL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, nos últimos quatro anos 

procurei trabalhar em projetos que refletissem efetiva-
mente na vida dos brasileiros. Minhas propostas abor-
daram temas relativos ao setor produtivo, à geração de 
emprego, à redução de tributos e ao aperfeiçoamento 
legal de determinados segmentos. Neste contexto, não 
tenho dúvida em afirmar que, dentre os projetos de lei 
de minha autoria, o que trata da nova regulamentação 
para o sistema de consórcios no Brasil se mostrou um 
dos mais importantes. 

Trata-se do PLS nº 533, de 2003, que aprovamos 
aqui no Senado Federal no último mês de maio. Ele 
procura dar tratamento institucional ao Sistema de Con-
sórcios, sendo uma fonte segura e eficiente de aplica-
ção e de interpretação dessa modalidade de aquisição, 
o que será altamente benéfico para a administradora, 
consorciado, autoridades e Poder Público.

Dada a relevância dessa matéria para a economia 
nacional, ao regular adequadamente uma das principais 
modalidades de negócio no mercado atual, minha ex-
pectativa é que o projeto receba o mesmo tratamento 
na Câmara dos Deputados, onde está sendo constitu-
ída uma comissão especial para a sua análise.

O amplo alcance do nosso projeto pode ser me-
dido em números. Atualmente, o consórcio já tem um 
total aproximado de 3,4 milhões de participantes de 
grupos no Brasil.

Segundo reportagem publicada no último domingo 
pelo jornal Correio Braziliense, a média mensal de 
cotas comercializadas é superior a 160 mil, quase 2,5 
vezes mais do que há seis anos, com movimentação 
na casa de R$14 bilhões.

Diante do aperto financeiro enfrentando pela 
maioria da população brasileira, o crescimento dessa 
modalidade de poupança e compra ocorre em ritmo 
bastante acelerado. Pesquisas recentes indicam que a 
cada dois minutos, três brasileiros compram um imóvel, 
carro, moto ou eletrodoméstico através de consórcio. 

Essa realidade avassaladora, Sr. Presidente, jus-
tifica por si só a necessidade de uma melhor definição 
legal para o sistema. Hoje, a despeito da importância 
dos consórcios para economia e seu grande alcan-
ce social, a atividade ainda é disciplinada pela Lei nº 
5.768, de 20 de dezembro de 1970 – de 36 anos atrás 
–, que altera a legislação sobre a distribuição gratuita 
de prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou concurso, 
a título de propaganda, estabelece normas de proteção 
à poupança popular e dá outras providências. 

Na prática, os consórcios vêm sendo regulados 
por normas infralegais influenciadas por oscilações 
econômicas, políticas e sociais, nem sempre condi-
zentes com as peculiaridades da natureza jurídica do 
negócio. Ou seja, os consórcios carecem há muito 
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tempo de uma lei especifica que atenda e proteja, de 
fato, todas as partes envolvidas. 

Não há dúvida de que o consórcio se revela como 
uma alternativa inteligente para comprar e poupar. O 
desenvolvimento da indústria nacional tem sua histó-
ria associada à eficiência comprovada do consórcio, 
que permite programar a demanda sem pressionar os 
mecanismos inflacionários. Para o consorciado, é mo-
dalidade de aquisição com prazos médio e longo de 
pagamento, livre de juros incorridos nas demais linhas 
de crédito e financiamento. 

Simulação feita pela reportagem do Correio Bra-
ziliense do último domingo mostrou que, enquanto no 
financiamento de 60 meses de um carro de R$ 30,4 
mil o consumidor paga ao final 55% a mais do valor 
do automóvel, no consórcio, o custo adicional seria 
de apenas 18%.

Com a futura aprovação do projeto de nossa au-
toria que se encontra na Câmara dos Deputados, tenho 
a convicção de que a modalidade terá condições de 
crescer ainda mais, uma vez que o texto dará maior 
segurança jurídica em torno de aspectos que ainda, 
freqüentemente, geram conflitos entre as partes.

Trabalhamos na sua confecção, Sr. Presidente, 
em sintonia com a Associação Brasileira de Adminis-
tradores de Consórcios – ABAC, presidida pelo com-
petente companheiro Rodolfo Montosa, e a expectativa 
é bastante positiva quanto aos seus futuros reflexos 
no mercado.

A forma de devolução dos valores pagos para 
consorciados que deixarem o grupo será alterada, 
com esses consorciados sendo incluídos nos sorteio 
mensal, desde que tenham pagado pelo menos seis 
mensalidades.

Sr. Presidente, peço a permissão de mais dois 
minutos, só para concluir o meu discurso.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Com muito prazer, Senador .

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG) – Ou-
tro avanço. Sr. Presidente Senador Romeu Tuma, é a 
responsabilidade clara de diretores, gerentes e sócios 
da administradora em caso de irregularidades.

O projeto também determina de maneira explí-
cita que o direito do grupo prevalece sobre o direito 
individual e inova ao prever possibilidade de o crédito 
ser destinado para quitar financiamento imobiliário de 
titularidade do contemplado. É uma significativa van-
tagem para o consorciado, que poderá se ver livre de 
altos juros incorridos em financiamento, como hoje 
acontece.

A verdade, Srªs e Srs. Senadores, é que a apro-
vação definitiva do projeto de regulamentação de con-
sórcios que aprovamos no Plenário desta Casa, no 

último mês de maio, está sendo aguardada com an-
siedade pelas partes envolvidas em todo o negócio. 
De tal modo, que assumi o compromisso com entida-
des representativas do setor, o qual faço questão de 
repetir aqui publicamente, de seguir acompanhando 
passo a passo a análise da matéria na Câmara dos 
Deputados, a partir do ano que vem, e buscando, na 
medida do possível, com a ajuda dos companheiros 
Deputados, agilizar esse processo.

Uma modalidade de negócio que se mostra tão 
atraente diante do contexto da economia nacional que 
já agregou milhões e milhões de participantes, como é 
o caso do consórcio, precisa de uma definição legal mo-
derna e abrangente, que venha responder adequada-
mente às mais diversas demandas dos envolvidos. 

Garantir maior segurança para quem investe em 
uma poupança para aquisição de bem, como para quem 
administra o negócio, foi o nosso objetivo maior, que 
esperamos ver concretizado em breve com aprovação 
da nova regulamentação dos consórcios pela Câmara 
dos Deputados.

Obrigado pela compreensão.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Obrigado a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Almeida Lima, 

como inscrito.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Sr. Pre-

sidente, nosso tempo foi cedido ao nobre Senador 
Juvêncio da Fonseca.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra ao Senador Juvêncio da Fonse-
ca, por cessão do Senador Almeida Lima, pelo prazo 
de dez minutos.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não costumo 
fazer discurso escrito; gosto do improviso. Mas, hoje, há 
necessidade deste discurso por segurança. Por outro 
lado, também não gosto de usar a tribuna pela simples 
crítica. Hoje preciso fazer uma dura crítica.

Em cumprimento às minhas prerrogativas legais 
e constitucionais de fiscalizar as ações do Poder Exe-
cutivo, faço desta tribuna o relato de um triste fato, mas 
não inusitado, na atual conjuntura política brasileira.

Faço esta denúncia, Sr. Presidente, em razão das 
minhas três emendas, com finalidades extremamente 
sociais: para a Maternidade de Campo Grande, enti-
dade filantrópica que atende às mulheres mais pobres 
do meu Estado; para o Hospital São Julião, administra-
do pela irmã de caridade, Irmã Sílvia, entidade filan-
trópica que trata dos hansenianos – doença da lepra; 
e também uma unidade da Universidade Federal de 
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Mato Grosso do Sul para atendimento da qualificação 
da enfermagem daquele Estado. Essas emendas não 
são liberadas de modo nenhum. Tantas outras tam-
bém que não se liberam, porque sou do PSDB e sou 
de Oposição.

Os jornais dos últimos dias, entre eles o Correio 
Braziliense, a Folha de S.Paulo e O Globo, divulgaram 
matéria sobre a emenda da Deputada Jandira Feghali, 
PC do B, do Rio de Janeiro, candidata ao Senado, no 
valor de R$ 2,5 milhões, em favor do Sindicato Nacional 
dos Oficiais da Marinha Mercante – Sindmar. O referido 
sindicato é presidido pelo Sr. Severino Almeida Filho, 
marido da Deputada.

A Irmã Sílvia, no Hospital São Julião, irmã de ca-
ridade, não tem marido. Talvez, se tivesse e fosse in-
fluente neste Governo, teria liberada a sua emenda.

A emenda da Deputada Jandira Feghali é destina-
da à construção de um simulador de navegação. Numa 
bem orquestrada triangulação com o aniversário do Rio 
de Janeiro, a emenda foi apresentada ao orçamento 
do Ministério de Ciência e Tecnologia no ano de 2004 
e paga integralmente no exercício de 2005.

No mesmo ano, portanto, foi assinado o convênio 
e a emenda, empenhada e paga, sem problemas muito 
comuns, como o contingenciamento de recursos.

O que mais nos espanta é que o Orçamento des-
te ano contempla ainda mais recursos para o referido 
Sindicato. Um milhão e trezentos mil a mais, mesmo 
sabendo que os recursos aplicados anteriormente no 
projeto não sofreram nenhuma fiscalização.

O mais adequado, mas talvez não “o mais con-
veniente” à Deputada, seria que a apresentação de 
emendas dessa magnitude pudessem fortalecer enti-
dades voltadas à pesquisa e ao desenvolvimento no 
Estado do Rio de Janeiro. A Escola Oficial de Marinha 
Mercante e a Escola Naval, por exemplo, receberiam 
com muito prazer a generosidade da Deputada. Os 
recursos certamente impulsionariam as atividades 
desenvolvidas por essas escolas. Mas o marido dela 
não dirige essas escolas.

Além disso, para nossa surpresa, uma empre-
sa americana, a Transas Marine USA, foi a escolhida 
para executar a obra. Sem licitação. Por quê? Isso 
deve ser apurado.

Enquanto a Deputada diz que o Sindicato não se 
beneficiou com a obra, estranhas coincidências acon-
tecem. O Sindicato divulgou a obra em sua revista, a 
Unificar, com tom de “autor” do projeto. Na mesma 
reportagem, há fotos da Deputada visitando a obra. 
Na mesma edição, há um anúncio de página inteira 
da Transas Marine.

Não terminam aí as coincidências: a empresa 
que representa a empresa americana no Brasil tem 

como proprietário Marcos Silveira, amigo de Severino, 
consultor de informática do Sindmar e ainda articulista 
da revista do Sindicato.

Vou recomendar à assessoria da nossa Lideran-
ça que solicite uma investigação e que o Tribunal de 
Contas da União faça uma auditoria em torno dessa 
operação financeira que, em função das relações fa-
miliares e partidárias das pessoas envolvidas, merece 
uma fiscalização mais apurada e até uma auditoria por 
parte do TCU.

Não é somente a Oposição a tecer críticas so-
bre mais essa manobra de Parlamentares da Base do 
Governo Lula. É a imprensa, em coro.

Leio, por exemplo, a manchete de página estam-
pada pela Folha de S.Paulo: “Deputada fez emendas 
que favorecem Sindicato do marido”.

Mais abaixo, no subtítulo, diz o jornal: “Sindmar 
recebeu equipamentos importados de R$ 3,8 milhões 
graças a emenda da Deputada do PC do B”.

No jornal O Globo, editado e publicado na ter-
ra da Deputada: “Deputada beneficiou sindicato que 
marido preside”.

E mais: “Deputada, candidata ao Senado, apre-
sentou emenda de R$ 2,5 milhões para a Universidade 
do Rio de Janeiro construir simulador para Sindmar”.

Leio também manchete do Correio Braziliense: 
“Ação entre amigos”. E o subtítulo: “A Deputada Feghali 
consegue recursos do Orçamento para financiar projeto 
que favorece assessor do marido no Rio”.

Sr. Presidente, fugi das minhas características 
nesta tribuna, mas é necessário que se faça uma denún-
cia como esta, objetiva, dizendo qual é o Parlamentar, 
porque não é possível que isso que está acontecendo 
aqui passe despercebido completamente, apesar de 
a imprensa estar noticiando abertamente toda essa 
irregularidade e esse escândalo.

Por isso eu disse: são fatos tristes, porém não inu-
sitados, porque este Governo, em lugar de liberar esses 
recursos para entidades filantrópicas, libera-os para o 
marido da Deputada da Base do seu Governo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Senador Juvêncio da Fonseca, V. Exª pode requerer 
o trabalho do TCU e qualquer um de nós assinará. V. 
Exª pode requerer e apresentar à Mesa e o Relator, 
tranqüilamente, concordará com V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Antonio 
Carlos Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
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sidente, chamo a atenção da Mesa do Senado – cha-
maria a atenção do Dr. Carreiro – sobre a emenda que 
acaba de ser aprovada na Câmara. Essa emenda diz 
respeito a assuntos exclusivos do Senado: embaixado-
res só são votados no Senado; alguns créditos espe-
ciais são votados no Senado, assim como autoridades, 
Ministros do Supremo, Ministros dos vários Tribunais. 
Trata-se de uma decisão que importa na vida de uma 
das Casas do Congresso. E, conseqüentemente, falta 
uma boa advocacia na Câmara, ou a pressa do Presi-
dente deve estar pegando, em razão de remorso pela 
aprovação de vários mensalões.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Para ele fi-
car bem na foto...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Daí chamo a atenção da Mesa da Câmara, 
principalmente do Dr. Carreiro, que é o guardião do 
Regimento. Essas coisas não podem acontecer porque 
dizem respeito exclusivamente ao Senado da Repú-
blica. Não são votações da Câmara; são votações do 
Senado. Portanto, essa emenda já estará modificada 
quando aqui chegar, se a Mesa tomar consciência de 
seus deveres.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Antonio Carlos Magalhães, a informação 
que tenho é de que o Senador Renan está preocupado 
com isso e vai mandar para a CCJ, sob a Presidência 
honrada de V. Exª, que designará um Relator para ana-
lisar, com cautela, e trazer a plenário o projeto, como 
é do interesse desta Casa.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem, sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, quero louvar o Senador Antonio Car-
los Magalhães pela maneira ágil como tratou a ques-
tão na Casa. Não quero crer – e não me passa nem 
pela cabeça de longe – que possa ter sido um gesto 
de esperteza da Câmara de querer se ver livre de um 
problema e tentar jogar o Senado da República con-
tra a opinião pública. Na realidade, a Câmara legislou, 
Senador Romeu Tuma, sobre uma matéria que não é 
da sua competência, até porque são assuntos da eco-
nomia interna do Regimento do Senado da República, 
qual seja, aprovação de Senadores, créditos, embai-
xadores e outras questões que não constam das suas 
atribuições. De forma que eu acho que a providência 
tomada é correta.

A votação da extinção do voto secreto em ques-
tões administrativas é procedente. Agora, a interferência 
da Câmara no Regimento do Senado é inaceitável. Daí 

por que louvo o Senador Antonio Carlos Magalhães, 
que, como Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, levanta esta questão, dando-nos 
a possibilidade de cortar o mal pela raiz.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Senador Tião Viana.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Osmar 
Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Eu serei breve, Sr. Presidente.

No Paraná, nós temos hoje a constatação de 
que o Governo utiliza-se dos recursos públicos para 
caluniar adversários.

Fui colocado na imprensa do Paraná, num jornal 
que recebeu R$997 mil o ano passado – um jornal que 
não existe – para me caluniar dizendo que sou gaze-
teiro, que tive apenas 28% de freqüência nas sessões 
do Senado.

Esclareço aqui que, de 95 até o ano passado, es-
tive presente, se não em 100%, em pelo menos 97%, 
98% das sessões do Senado. E mais, Sr. Presidente: 
este ano tive um problema de saúde. Tirei licença mé-
dica para fazer uma cirurgia e claro que não poderia 
ter estado presente aqui em 100% das sessões. Mas 
a calúnia tem perna curta e o Governador, que tem 
386 processos por calúnia ofensa à honra, terá mais 
um agora.

Vou processá-lo, mais uma vez, porque ele está 
caluniando. E o pior: está usando dinheiro da popula-
ção do Estado para comprar espaços em jornais que 
sequer são vendidos nas bancas.

Hoje ele me calunia porque hoje sou seu adver-
sário. Esqueceu-se o Governador de que ele foi seis 
vezes a minha casa, no mês de junho, convidar-me 
para ser vice dele. O Governador tem este péssimo 
hábito: quando a pessoa está do lado dele, ela é 100% 
correta. Quando está como adversária, ele a escracha 
e paga a imprensa do Paraná com o dinheiro do povo 
para fazer calúnias a seu respeito.

Não vou aceitar, Sr. Presidente. Sou um Senador 
respeitado aqui. Sou um Senador presente. E mais 
essa mentira não vai colar. O Governador é o grande 
pinóquio do Paraná.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Muito obrigado, Senador.

Com a palavra o Senador Tião Viana, como ins-
crito, por dez minutos.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
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Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tratarei de uma 
matéria que diz respeito à tensão na fronteira Brasil/
Bolívia. Nós temos sete mil brasileiros – a região do 
Acre, principalmente – vivendo em áreas bolivianas, 
e muitos bolivianos em áreas do Acre. Temos setenta 
mil bolivianos vivendo em São Paulo, Estado de V. Exª, 
com dúvida da legalidade apresentada, e o momento 
é de tensão.

Mas, inicialmente, eu gostaria de abordar a mani-
festação que fez o Senador Antonio Carlos Magalhães 
em alerta de compreensão efetiva da responsabilidade 
que tem o Senado Federal em votar matérias delicadas 
que dizem respeito a normas constitucionais, escolhas 
de embaixadores, ministros dos Tribunais Superiores, 
autoridades monetárias, matérias que impõem o voto 
secreto.

Tive o cuidado, quando apresentei a PEC 38, 
em 2002, de ressalvar esses aspectos. A Câmara 
dos Deputados mantém, lamentavelmente, esse muro 
com o Senado, não dialogou, e a matéria, necessa-
riamente, será revisada no plenário do Senado Fede-
ral. Procurarei contribuir com esse tema, por ter sido 
o primeiro autor de matéria dessa natureza na Casa, 
já no ano de 2000, reapresentando-a ao Plenário do 
Senado Federal, para que ela possa seguir o trâmite 
legislativo na CCJ. Espero contar com a sensibilidade 
do Presidente da Comissão de Constituição e Justiça 
para tratar do assunto e que os deputados entendam 
que assim poderemos agilizar uma matéria que pode 
ter um trâmite rápido, atendendo ao pressuposto de 
que, em caso de cassação, a democracia brasileira 
imponha o voto aberto e direto do parlamentar. Es-
pero dar contribuição nesse sentido, para facilitar o 
trâmite legislativo.

Sr. Presidente, uma situação delicada envolve a 
fronteira Brasil/Bolívia, no Estado do Acre, onde cen-
tenas de quilômetros não têm barreira formal. Não há 
uma relação de guerra, não há uma relação de ódio, 
não há distância cultural entre brasileiros e bolivianos. 
Rios estreitos nos separam muitas vezes. Vamos de um 
lado a outro da fronteira. Somos amigos, convivemos 
numa história secular. Em 1902, houve um processo de 
luta e disputa pelo espaço geopolítico e pela identidade 
cultural de um povo migrante para a Amazônia, uma 
terra que não era reconhecida em sua importância, e 
isso redundou no Estado do Acre hoje, um Estado da 
Federação por opção, que honra a Nação brasileira, 
que cresce nos indicadores da China (hoje mais de 
9% ao ano), e temos agora um momento de tensão 
porque o governo boliviano, numa justa reivindicação 
da sua reforma agrária, numa definição fundiária que 
exige seja feita junto ao seu povo, estabeleceu agora 
regras de que quem não esteja vivendo na legalidade, 

amparado nas normas constitucionais do Estado boli-
viano, deverá ser deslocado para outras áreas. 

É uma matéria delicada, porque traços de vizi-
nhança nos unem. A cultura boliviana e a brasileira são 
culturas de irmãos latinos, sul-americanos. Veja V. Exª 
que o seu Estado, São Paulo, abriga 70 mil bolivianos 
clandestinos, que precisam de reconhecimento. São 
forças de trabalho e querem ter a sua dignidade. No 
caso do Acre, 7 mil brasileiros do meu Estado estão 
vivendo hoje na Bolívia. Então, em nada se ganharia na 
relação bilateral com um momento de tensão. Estamos 
preocupados, acompanhando esse movimento. 

O Presidente da República estabeleceu uma 
orientação ao Ministro das Relações Exteriores para 
que tratasse com muito cuidado, com muita sereni-
dade e muita atenção esta matéria. O Ministro Celso 
Amorim esteve na Bolívia, em La Paz, estabeleceu 
um acordo com a diplomacia boliviana para um grupo 
de trabalho. No dia 7 de julho, houve a primeira reu-
nião de um grupo de trabalho para discutir a relação 
de presença de bolivianos no Brasil e de brasileiros 
na Bolívia, nas áreas de fronteira. A tensão fundiária 
que estava havendo entre a fronteira da Bolívia com 
o Acre, especialmente na região do Departamento de 
Pando – Departamento vizinho equivalente a um Es-
tado nosso – e temos avançado. 

Infelizmente, tem havido tensão crescente na 
região. Entendo que hoje está sendo realizada a se-
gunda reunião desse grupo de trabalho do Brasil e da 
Bolívia em La Paz. 

Espero que o Itamaraty, reiterando a atenção e 
o cuidado tomado na reunião de julho, estabeleça um 
pacto imediato de pacificação das relações entre as 
autoridades do governo boliviano e os brasileiros que 
vivem ali e alcance um prazo suficiente para o reca-
dastramento, a regularização em termos de identifica-
ção formal, para que a comunidade brasileira que ali 
vive não passe por constrangimentos, não passe por 
nenhum tipo de dificuldade em poder viver num país 
vizinho dentro das normas legais estabelecidas pelo 
país vizinho. 

Esse grupo de trabalho estabeleceu uma solida-
riedade institucional do Incra, o nosso Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária, e do Ministério da 
Reforma Agrária, para que possamos ajudar os irmãos 
bolivianos a que conciliem a presença brasileira com 
sua identidade fundiária, com suas perspectivas eco-
nômicas regionais. A relação de presença brasileira na 
Bolívia e da Bolívia no Acre é uma relação de irmãos, 
não temos nenhuma barreira cultural. Muito longe de 
nós qualquer semelhança com a relação dos palesti-
nos com Israel. Não temos isso, não há necessidade 
de conflito. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, a ansiedade que 
tem o governo boliviano hoje deve se refletir numa 
maturidade política, em países que têm tradição de 
uma relação irmã, do ponto de vista bilateral, e que 
possamos conciliar esse resultado pelas normas da 
diplomacia e pelo respeito que devemos ter. Imagine 
se chegasse aqui cobrando do governo brasileiro que, 
de repente, adotasse restrições e constrangimentos 
aos irmãos bolivianos, que são 70 mil vivendo em São 
Paulo. Queremos é a oportunidade de colocá-los à luz 
da legalidade, amparados nas normas da diplomacia 
brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Recentemente, o Governo brasileiro baixou um de-
creto anistiando aqueles que aqui viviam para se le-
galizar em território brasileiro. 

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Veja, V. Exª, 
como essa notícia é importante para o meu pronun-
ciamento. Demonstra um gesto de grandeza para um 
país irmão nas tradições sul-americanas que o Brasil 
está procurando ter com seus vizinhos. A Bolívia deve 
observar o princípio da reciprocidade baseada no gesto 
de grandeza que V. Exª identificou.

Em nada se ganha com tensão e acirramento 
de ânimos. São famílias humildes que estão vivendo 
da economia extrativista e que merecem e devem ser 
respeitadas.

Tenho certeza de que o grupo de trabalho de 
hoje redundará numa calma para a região, numa re-
dução da possibilidade de conflitos e na proteção da 
responsabilidade social para as famílias bolivianas 
que ali vivem.

Senador Sibá Machado, concedo-lhe um aparte. 
Você é um “irmão-Senador”, preocupado, do mesmo 
modo, com essas questões de convivência nas regiões 
de fronteira da Amazônia.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Sena-
dor Tião Viana, só para complementar as informações 
de V. Exª. Acho que, por conta dos episódios das ne-
gociações sobre o gás que tomou conta do noticiário 
brasileiro, isso talvez inquiete muito mais as pessoas, 
pois acham que não está havendo nenhuma iniciativa 
da parte tanto do Governo do Estado do Acre quanto 
do Governo Federal. No entanto, temos que lembrar 
que esta Casa votou matéria de iniciativa do Governo 
Federal, no sentido de eliminar a necessidade de pas-
saporte para que brasileiros possam ir à Bolívia e ao 
Peru e que bolivianos e peruanos possam vir ao Bra-
sil. Isso é para configurar ainda mais o caminho que 
o Governo brasileiro tem buscado para se relacionar 
com aqueles dois países. Se há algum tipo de nova 
visão sobre a distribuição fundiária da Bolívia, claro 
que temos que respeitar isso, mas queremos, acima 

de tudo, garantir que haja uma negociação tranqüila e 
sadia, para que aquela população não fique assustada, 
como vimos nesses últimos dias. Quero parabenizar V. 
Exª por algo mais, aproveitando o momento. 

É quanto àquelas tristes notícias que tentaram 
imputar contra V. Exª no Estado do Acre. Quero dizer 
que, em nome de todas aquelas pessoas que subscre-
veram documentos e que participaram de atividades, 
e que vieram dar um abraço em V. Exª por confiar na 
sua história, em seu mandato de Senador, na contri-
buição que V. Exª tem prestado ao Estado e ao País. 
Que fique aqui reiterada a nossa solidariedade ao seu 
brilhante trabalho como Senador da República!

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço a 
V. Exª, Senador Sibá Machado. Acolho o seu aparte.

Encerrarei, Sr. Presidente, acreditando que a 
Bolívia só tem a ganhar com uma relação de país ir-
mão com o Brasil. Imagine V. Exª a hidrovia do rio Pa-
raguai, aquele rio que passa pelo Mato Grosso, que 
vem do Paraná, que nos leva ao Uruguai, que chega 
à Argentina. Imagine V. Exª 13 milhões de toneladas 
por ano passando por lá. A Bolívia é o país que mais 
necessidade tem dessa integração de cabotagem. 
Imagine V. Exª as centenas de carros, de veículos que 
passam, as ferrovias que nos unem. Se vivemos mo-
mentos de tensão, não...Temos que nos ajudar como 
países irmãos.

Encerro, nos segundos que faltam, saudando a 
população do Amazonas. São vinte milhões de ama-
zônidas. Hoje é o Dia da Amazônia. Há comemorações 
em todas as cidades daquela região. Vinte milhões 
de brasileiros que lá vivem esperam justiça social e a 
possibilidade de conviver com desenvolvimento e pre-
servação ambiental. Tem sido uma regra dos Estados 
e do seu povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– A Mesa se incorpora ao pronunciamento de V. Exª no 
que diz respeito aos cumprimentos à Amazônia.

Concedo a palavra ao Senador Geovani Borges 
e, em seguida, ao Senador Sibá Machado por cessão 
do Senador José Jorge. 

S. Exª tem a palavra, por dez minutos, como re-
gularmente inscrito.

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria 
de comentar, neste pronunciamento, ainda que de for-
ma sucinta, as perspectivas atuais para as eleições 
majoritárias no meu Estado, Amapá, com base nos 
últimos levantamentos divulgados pelos institutos de 
pesquisas. 
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Entretanto, inicio, registrando o grande valor que 
representa para o mundo político e para parcelas sig-
nificativas do eleitorado o trabalho sério e profissional 
executado pelos institutos de pesquisa de opinião. 
Criadas e testadas na primeira metade do século pas-
sado, notadamente nos Estados Unidos da América, 
as metodologias científicas utilizadas por essas insti-
tuições são um elemento fundamental para a orienta-
ção e o aperfeiçoamento das estratégias eleitorais de 
diversos Partidos. 

As pesquisas são fundamentais, Sr. Presidente, 
não apenas por permitir a tomada de pulso da opinião 
popular e o desenvolvimento de melhores planos de 
comunicação junto ao público e às comunidades. As 
pesquisas, tal como feitas em nossos dias, represen-
tam um recurso insubstituível para aprofundar nosso 
conhecimento dos anseios e das demandas populares, 
reforçando, com as ferramentas da estatística aplicada, 
a sensibilidade dos candidatos para com as autênticas 
e legítimas prioridades do cidadão.

Sr. Presidente, deixa patente os efeitos do perí-
odo da propaganda eleitoral gratuita sobre a tomada 
de posição dos amapaenses, que se traduz na con-
solidação da liderança do Governador na corrida para 
sua própria sucessão.

Os dados que trago ao Plenário se referem a le-
vantamentos efetuados recentemente, em duas oportu-
nidades distintas. Os primeiros, referentes a entrevistas 
feitas no início de agosto, foram produzidos pelo Insti-
tuto Ipson, no período de quatro a seis daquele mês, 
e pelo Instituto GPP, nos seis primeiros dias.

Para o Governo do Estado, na ocasião, segundo 
o Instituto GPP, ainda liderava o ex-Governador e ex-
Senador João Capiberibe, do PSB, com uma frente de 
apenas um ponto percentual sobre a candidatura do 
atual Governador, Waldez Góes, da coligação “União 
pelo Amapá”, no contexto de uma margem de erro 
de 5% para mais ou para menos. O levantamento do 
Instituto Ipson, embora demonstrasse uma diferen-
ça maior que a apontada pelo anterior, revelava uma 
disputa relativamente apertada, se computados os 
limites das margens de erro admitidas pelos critérios 
da pesquisa.

De lá para cá, entretanto, tudo mudou. Levanta-
mento mais recente, realizado pelo Ibope, entre os dias 
24 e 27 de agosto – cerca de três semanas, portanto 
–, com uma margem de erro inferior a das anteriores, 
revela uma grande mudança no quadro. A candidatura 
do Governador Waldez Góes registra 48% de intenções 
de votos no universo dos votos totais, contra 39% da 
candidatura Capiberibe. Mesmo assumidos os casos 
extremos de ajuste nas margens de erro, S. Exª o Go-
vernador assume uma sólida dianteira sobre o mais 

próximo oponente. A análise desses dados, de uma 
certa forma, confirma o que já esperavam os partidos 
coligados, em conseqüência direta índice de aprovação 
popular da atual administração e da qualidade admi-
nistrativa e da sensibilidade social que caracterizam, 
no Estado, um estilo de gestão voltado aos interesses 
do povo. Se confirmadas pelas urnas, essas projeções 
poderão culminar, inclusive, com o resultado do pleito 
em turno único, função de um percentual projetado de 
51% dos votos válidos.

Para o Senado amapaense, o panorama é ainda 
mais favorável à coligação “União pelo Amapá”, uma 
vez que as intenções do voto assinaladas ao candida-
to José Sarney, postulante à reeleição, vêm-se man-
tendo sistematicamente ao redor de 60,9% dos votos 
válidos. Esse número, ajustado para votos válidos, dá 
ao nobre Senador José Sarney uma vantagem per-
centual de cerca de 25,6% sobre a candidata do PSB, 
Cristina Almeida.

Conferem todos os levantamentos significativa 
vantagem a esse brasileiro ilustre – ex-Governador 
de seu Estado natal, o Maranhão, e ex-Presidente da 
República – que enobrece a minha terra com a força 
e a representatividade de sua figura de político e par-
lamentar.

O grupo liderado pelo PMDB poderá vir a colher, 
assim, Sr. Presidente, os frutos da seriedade e do espí-
rito público com que sempre se apresentou, na tarefa 
de promover o desenvolvimento econômico e social 
desse Amapá tão querido e tão distante dos centros 
maiores do progresso nacional. A tarefa a que sempre 
nos propusemos – qual seja, a de trazer o Amapá para 
o centro das decisões nacionais, com nosso empenho 
constante e apaixonada entrega à causa regional –, 
vai aos poucos se transformando em reconhecimen-
to popular, a melhor recompensa que pode receber o 
homem público. 

Não creio, evidentemente, que as eleições es-
tejam desde já decididas ou a disputa, previamente 
encerrada. O esforço dos nossos correligionários e o 
empenho dos nossos partidários, somados ao apoio do 
povo do Amapá serão, em última instância, os fatores 
decisivos para o resultado de outubro próximo. 

Devemos, neste interregno, manter o bom ritmo 
de trabalho e a prontidão e a moral elevadas, agora 
mais animadas pelos resultados das pesquisas. Agra-
deço o companheirismo dos demais componentes da 
coligação que, em conjunto com o PMDB, pleiteia a 
recondução do Governador Waldez Góes e a do Se-
nador José Sarney. Sem a energia que flui de nossa 
união, o caminho, hoje, seria mais duro, e os obstácu-
los, mais difíceis. 
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Finalizo, Sr. Presidente, desejando que os prog-
nósticos se realizem afinal na data do pleito. Aos ins-
titutos de pesquisa, minha admiração pela capacidade 
técnica, pela isenção e pelo profissionalismo com que 
vêm apoiando a dura tarefa dos partidos, das coliga-
ções partidárias e das lideranças. Aos companheiros, 
força e sucesso. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Obrigado a V. Exª. 
Com a palavra o Senador Sibá Machado, por 

cessão do Sr. Senador José Jorge.
Tem S. Exª a palavra por dez minutos por estar 

regularmente inscrito. 
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, cinco de se-
tembro, comemora-se o Dia da Amazônia, região que 
ocupa 60% do território brasileiro, com uma das maiores 
coberturas vegetais primárias do mundo e, claro, um 
dos maiores mananciais hídricos também do planeta. 
Reservado àquela região, com certeza, um futuro foco 
de ambição do mundo provocado pela água doce. 

Sr. Presidente, trabalhar os investimentos naquela 
região tem sido feito de uma maneira muito incompre-
endida ao longo de toda a existência do nosso País. 
A Amazônia é sempre vista como uma região para 
chegar, ficar rico e ir embora. Pouca gente pensava 
em ir para aquela região para se instalar, progredir, 
fazê-la crescer.

Em um segundo momento, a Amazônia passa a 
ser tratada como uma região para exportação de ma-
téria-prima, única e exclusivamente para exportação de 
matéria-prima. Temos feito, durante 20, 25 anos, muitos 
debates para que possamos socializar o máximo pos-
sível os lucros dos investimentos que estão ali.

Agora, há briga pela posse do território. Às vezes, 
há muita divergência para conseguir se delimitar uma 
reserva indígena, um assentamento, um ordenamento 
daquele território, ou para se desenvolver melhor as 
nossas cidades, gerar melhores investimentos, com 
geração de emprego, distribuição de oportunidades e 
de rendimento. Esse tem sido o grande tema de tan-
tas divergências.

O tema ambiental, Sr. Presidente, é considera-
do tabu, infelizmente. Considero essa situação tão 
complexa para ser tratada, no Brasil, quanto o debate 
sobre o aborto e outros temas, que, com certeza, ao 
virem para o Congresso Nacional, muitas vezes, são 
deixados de lado, engavetados. O debate é malfeito, 
no meu entendimento, o que só atrapalha a visão que 
a sociedade brasileira tem para aquela região.

A região é muito rica em floresta, em água, em 
minérios, em terras férteis, em tantas coisas maravi-
lhosas que a Mãe Natureza nos deu. Mas, com a assi-
natura do Tratado de Kyoto, o Brasil remete à indústria 
brasileira a necessidade de se reduzirem as emissões 
de poluentes para a atmosfera. Entretanto, a indústria, 
principalmente no grande eixo industrial São Paulo, Rio 
e Minas, alega que os índices de desmatamento e de 
queimadas na Amazônia acabam devolvendo o País 
à situação de risco, como um país de grande possibi-
lidade de contaminação da nossa atmosfera.

Eis que agora, fazendo a avaliação de uma maté-
ria da revista Época, fico muito feliz com essa notícia 
e quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar a Ministra 
Marina Silva, que assume uma das Pastas mais com-
plexas de um governo e que é sempre, de ambos os 
lados, muito incompreendida. Se faz a flexibilização, 
é atacada pelo movimento social e principalmente 
pelo movimento ambiental. Se faz o endurecimento, 
conforme a legislação, é atacada pelo empreendedo-
rismo, que acha que o Ministério não contribui para o 
desenvolvimento do País.

É uma situação muito difícil. Mas, como ela mes-
ma diz desde o dia de sua posse, em relação não só 
à Amazônia, mas a todo o País, no que diz respeito 
ao meio ambiente, é preciso discutir como fazer e não 
apenas aquilo que não se pode fazer.

Diante disso, a revista traz a seguinte matéria, 
Sr. Presidente:

Naquilo que se pode levar a sério, a avaliação do 
Governo Lula deve ser feita a partir de quatro gran-
des promessas: estancar o desmatamento na floresta 
amazônica, adiar o uso comercial de alimentos trans-
gênicos, incentivar fontes alternativas de energia e or-
ganizar a área de saneamento com o objetivo de atrair 
investimentos privados.

No combate ao desmatamento da Amazônia, 
houve avanços significativos. De acordo com medições 
feitas por satélites, em 2005, a área desmatada foi 31% 
menor que no ano de 2004. Além de expressivo, o ín-
dice marcou a inversão de uma tendência de oito anos 
consecutivos de alta. Nos próximos dias o Ministério 
do Meio Ambiente deverá divulgar as informações de 
2006. Segundo o Secretário Nacional de Biodiversidade 
e Florestas, o Sr. João Paulo Capobianco, os números 
preliminares sugerem que pode haver nova queda do 
índice de desmatamento naquela região.

Isso tudo vai fazer, Sr. Presidente, com que o Brasil 
possa cumprir sim o nosso Tratado de Kyoto e todos os 
demais tratados que o nosso País pretende fazer para 
o seu desenvolvimento, um desenvolvimento limpo.

Com relação ao Programa do Biodiesel, em que 
se objetiva fazer uma fonte de energia limpa, que possa 
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também dividir renda, abrir oportunidades para aqueles 
mais desassistidos, especialmente aqueles da reforma 
agrária, a nossa região é um campo promissor. Por ter-
mos um alto índice de chuvas em relação ao Nordeste 
e outras regiões do País, não vamos trabalhar com a 
mamona, mas podemos trabalhar com a palmeira do 
dendê. Com a palmeira do dendê podemos levar uma 
redenção econômica a muita gente.

Sr. Presidente, ontem foi um momento muito im-
portante no meu Estado. Estivemos lá retomando uma 
empresa que nasceu e imediatamente faliu, em 1988. 
Era uma empresa de cana-de-açúcar, chamada Alco-
brás, que deu um prejuízo para os cofres do Banco do 
Brasil de muitos milhões de dólares.

Quando o Presidente Lula passou por aquele lu-
gar pela primeira vez, em 1993, visitando aquela usina, 
saiu de lá de coração partido. Na conversa que teve 
com Jorge Viana na época – quando nem pensáva-
mos ainda em Jorge Viana ser governador –, estava 
lá o desafio de um dia se poder ver aquela usina fun-
cionando novamente.

Ontem foi assinado o contrato da criação dessa 
nova empresa, que agora leva o nome de Álcool Ver-
de. Este consórcio, Sr. Presidente, tem a participação 
do grupo Farias; da usina Santa Elisa, de São Paulo, 
e de um consórcio de empresários do Acre. A consti-
tuição é: 70% do grupo Farias e do grupo Santa Elisa, 
25% de empresários do Estado do Acre e 5% do Go-
verno do Estado.

Essa usina já está em franco trabalho, Sr. Presi-
dente. Esperamos, se Deus nos ajudar, que em 2008 
esteja funcionando. Teremos, então, instalado no Acre 
a rota da energia renovável, a energia da nossa agri-
cultura.

O nosso próximo desafio é instalar uma usina de 
biodiesel. Queremos entrar nesse lindo trabalho inicia-
do pelo Governo do Presidente Lula. Esse é o trabalho 
que nos motiva a colocar o nosso Estado na defesa 
ambiental, sim. E nessa reunião que se realizou ontem, 
em momento inédito na minha vida também – durante 
vinte anos digladiei muito como sindicalista, com os 
pecuaristas do Estado; ocorreram muitos embates na 
época de Chico Mendes, na época de Wilson Pinhei-
ro, líderes sindicais que tiveram o sangue derramado, 
inclusive -, discutimos como vai ser o Acre nos próxi-
mos dez anos, a partir de uma nova visão como esta 
que estamos discutindo.

Portanto, fica aqui a emoção de alguém que vi-
veu o dia de ontem.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Vou 
já lhe conceder. Além da reabertura de um frigorífico, 

em que mais de 300 pessoas foram demitidas. Houve 
um esforço do Governador com a empresa que se ins-
talou, cujo dono é o Sr. Wesley, e o frigorífico reabriu 
gerando mais de 300 empregos. E, na ampliação que 
ele vai fazer, teremos a possibilidade de mais 150.

Então, se somarmos essas novas empresas que 
estão se instalando no nosso Estado, todas buscando 
o selo de conservação ambiental, Sr. Presidente, é o 
que queremos para toda a região e para todo o País.

Concedo um aparte ao Senador Heráclito For-
tes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
Sibá Machado, o entusiasmo de V. Exª contamina todo 
este Plenário e decerto o País também. Congratulo-me 
com V. Exª por acreditar nesse Estado que o acolheu, 
o Acre. Recentemente estive em visita àquele Estado 
e tive oportunidade de testemunhar o grande progres-
so que ele enfrenta. Penso, inclusive, que o Estado 
deve ser agradecido a vida inteira, Sr. Presidente, a 
Fernando Henrique Cardoso, que o descobriu, que 
fez os investimentos, mostrando ao País que se pode 
fazer alguma coisa por um Estado sem se preocupar 
com questões ou divergências partidárias. Fiquei real-
mente impressionado com a dedicação que Fernando 
Henrique teve para com o Acre, tendo lá um governo 
adversário, um governo do PT. Mas os Vianas, repre-
sentados pelo Senador Tião Viana e pelo seu irmão 
governador, sempre foram gratos...

(Interrupção do som.)

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Não corte a 
minha voz, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Jamais farei isso.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Sibá, 
quero parabenizá-lo. Creio que V. Exª está certo em 
querer instalar uma indústria de biodiesel no Estado 
do Acre, mas deve ter apenas um cuidado, e é muito 
simples: confira o que fizeram no Piauí. O partido de 
V. Exª levou um empresário paulista, já falido em ou-
tras áreas, a investir no Piauí, como um grande proje-
to, o sonho dos piauienses, exatamente no biodiesel, 
tendo como matriz a mamona. V. Exª precisa ver os 
prejuízos e as frustrações provocados por esse inves-
timento. Então, tenha cuidado e espere o momento de 
incentivar um empresário a deslocar-se, saiba qual a 
melhor matriz. Porque esse empresário que veio de 
São Paulo chegava ao Estado do Piauí – o Senador 
Mão Santa é testemunha – toda semana de jato. Pa-
gar gasolina de jato com projeto de biodiesel? Logo 
se vê que a coisa está errada. E o projeto deu com os 
burros n’água. Então, V. Exª tenha cuidado para não 
ser responsável, no Acre, pelo fracasso e a frustração 
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que os piauienses, principalmente os do Partido de V. 
Exª, responsável por esse grande investimento, sofrem 
hoje naquela terra. Muito obrigado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Se-
nador Heráclito Fortes, tenho outras informações a 
respeito de lá. As minhas informações são de 2004, 
quando estive no Município de Floriano, visitando a 
instalação da planta, da usina de biodiesel.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Foi naquela 
época que o Lula chorou com saudade da mãe.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Visitei 
o assentamento das famílias, a plantação de mamona, 
os investimentos que estavam sendo feitos lá...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª está 
convidado a voltar lá.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – De 
dois anos para cá, não sei como está. Mas, naquele 
ano em que estive lá, fiquei muito bem impressionado. 
É um projeto muito bonito aquele.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Aliás, é um 
mal do Partido de V. Exª não dar continuidade ao que 
inicia. Seria bom que V. Exª, que é um homem deter-
minado, fosse ao Piauí...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Eu pediria a V. Exª que, na medida do possível, 
sintetizasse, para começarmos a Ordem do Dia.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Vou encerrar, 
Sr. Presidente, mas quero apenas registrar que estou 
ficando complexado; toda vez que falo mal do Gover-
no, uma luzinha vermelha acende aqui.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não por minha causa.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Meu caro 
Sibá Machado, V. Exª está convidado para ver esse 
projeto. Quero convidar até o Eduardo Suplicy, que é 
um andarilho, gosta dessas coisas, já foi a Guaribas, 
para que, depois da eleição, ele vá amargar a derrota 
dele em São Paulo, lá no Piauí, com a gente. Muito 
obrigado.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Sibá 
Machado, permite-me V. Exª um aparte?

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – O 
Presidente já está me chamando atenção pelo tempo, 
e quero concluir.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Peço-lhe trinta 
segundos, Senador.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Ouço 
V. Exª.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Quero apenas 
cumprimentá-lo pelo pronunciamento e lembrar, sobre 

a questão do biodiesel – V. Exª já nos deu a honra de 
visitar o projeto lá do Pará...

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Agro-
palma.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Sim, a Agro-
palma, que já está produzindo biodiesel. Faço só um 
reparo: não foi iniciado pelo Presidente Lula. Esse pro-
jeto já tem mais de cinco anos e foi iniciado no Governo 
passado. Já está produzindo...

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Na 
verdade, a Agropalma é de 1980.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Não, não...
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – E o 

Projeto Biodiesel, da Agropalma, é de 2004.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – O biodiesel... 

Foi inaugurada a produção do biodiesel, mas...
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Eu 

sei. O empreendimento é de 1980; o Projeto Biodiesel 
da Agropalma é que é do Governo Lula. É claro que a 
empresa já está lá desde 1980, mas com outras ativida-
des, não com o biodiesel. O biodiesel data de 2004.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – E continua 
à disposição de V. Exª a transferência da tecnologia 
lá para o Acre.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Ah, 
eu aceito!

Quero concluir, Sr. Presidente. Permita-me mais 
um minuto, pois já vai encerrar o meu tempo.

Essas experiências todas eu fiz questão de vi-
sitar, também para acertarmos. Não podemos errar, 
de jeito algum. Pude ver aquela experiência e tenho 
recomendado, lá no Estado, que as pessoas que se 
interessam visitem-na, porque ela me chamou muito 
a atenção. Diferentemente do caso do Piauí, que tra-
balha com mamona, no Acre, o negócio não é mamo-
na, é trabalhar o dendê, como é a experiência hoje da 
Agropalma.

Sr. Presidente, para concluir, quero dizer que 
o trabalho do Ministério do Meio Ambiente recebeu, 
em avaliação publicada na revista Época, a terceira 
melhor nota da gestão do Governo Lula. Portanto, só 
tenho aqui a felicitar, mais uma vez, a Ministra Marina 
Silva por tão brilhante trabalho à frente de um dos Mi-
nistérios mais complexos de qualquer Administração 
Pública, que é o do Meio Ambiente.

Fica aqui, então, o registro, Sr. Presidente. Agra-
deço muito a V. Exª pela tolerância e peço-lhe que con-
sidere lido, na íntegra, o meu pronunciamento.

Obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR SIBÁ MACHADO.
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Durante o discurso do Sr. Sibá Machado, 
o Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calhei-
ros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Defiro o pedido de V. Exª.

Tenho a honra de, na prorrogação da Hora do 
Expediente, antes de começarmos a Ordem do Dia, 
conceder a palavra ao nobre Líder do PSDB, Senador 
Arthur Virgílio.

Com a palavra V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço a 
V. Exª, Sr. Presidente, a oportunidade que me confe-
re para oferecer uma explicação da minha posição a 
respeito das votações da pauta nesta Casa ao mesmo 
tempo em que me digo sempre disposto a negociar 
legitimamente, a não obstaculizar matéria de interes-
se do País, de interesse do nosso povo, desde que 
essa transigência, mil vezes repetida e um milhão de 
vezes praticada, não prejudique o povo que repre-
sento, os empregos do Pólo Industrial de Manaus e 
a economia de um Estado que depende desse mes-
mo Pólo Industrial de Manaus à razão de algo como 
93% do seu total.

Historio para a Casa de maneira muito breve. 
Temos um quadro que vai começando a ficar de in-
tranqüilidade no Estado do Amazonas. Está chegan-
do a tevê digital, e a tevê analógica tem seus dias 
contados. A implantação da tevê digital começará em 
2008 e terá um período de dez anos para se comple-
tar. Ou seja, vai para o museu a televisão analógica, 
essa que conhecemos hoje. E a tevê digital, com todo 
o seu mundo de informações, com todas as possibili-
dades de entretenimento, de cultura, com tudo o que 
ela representará de beleza, de plasticidade, tudo isso 
será o futuro.

Tenho a convicção, e aqui a externo, de que o 
Governo do Presidente Lula já decidiu conceder in-
centivos da Lei de Informática para a fabricação de 
televisores digitais em partes do País que possam se 
revelar competitivas. Diz o Ministro Hélio Costa, sem-
pre tão prezado por mim: “Não estamos tirando nada 
de Manaus; estamos oferecendo oportunidade aos 
demais Estados”.

Sabe o Senador Sibá Machado, como sabe o Se-
nador Augusto Botelho, que a sinceridade manda que 
digamos outra coisa: ou se mantém a exclusividade 
dos incentivos fiscais para a produção em Manaus ou 
nenhum fabricante de televisor digital ficará no distrito 
industrial da minha terra, porque as dificuldades loca-
cionais nossas são grandes, a logística de transportes 

é complicada e o espírito que criou a chamada Zona 
Franca de Manaus – que foi, Senador Jereissati, uma 
inspiração muito forte do Presidente Castelo Branco 
e do Ministro Roberto Campos – foi desenvolver, atra-
vés de incentivos fiscais, uma área periférica, uma 
área estratégica, que se revelou de enorme relevân-
cia ecológica. O Estado do Amazonas é o que menos 
sofre – praticamente não sofre – devastação na sua 
cobertura florestal.

Temos lá um pólo pujante, visitado pelo Governa-
dor Geraldo Alckmin outro dia, que viu que se agrega 
de valor industrial e nacional 99% na fabricação de 
uma motocicleta Honda, que é a segunda maior fábri-
ca de motocicletas do mundo. A maior está no Japão, 
a segunda está no Amazonas.

Não temos como competir com os Estados do 
Centro-Sul se o Governo disser ou conseguir dizer 
ou obtiver legalidade para fazê-lo, se o Governo dis-
ser que têm direito de fabricar, com incentivos da Lei 
de Informática, televisões digitais. Com incentivos da 
Zona Franca para o Amazonas e incentivos da Lei de 
Informática para os demais Estados, o Amazonas não 
vai vencer essa competição. Isso equivale a dizer que 
o Amazonas perderá o pólo de televisores.

A própria Lei de Informática, aprovada pelo Go-
verno passado, fruto de uma discussão muito inten-
sa, de um puxa-encolhe enorme, estabeleceu que os 
televisores e suas evoluções tecnológicas seriam ex-
clusividade, em matéria de incentivos fiscais, do Pólo 
Industrial de Manaus. Ou seja, se o televisor é ana-
lógico ou digital, tanto faz; desde que televisor, seria 
fabricado ali.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é eufemis-
mo dizer que “não estamos tirando”, “estamos abrindo” 
para outras praças. Não, estamos tirando. É preciso, 
então, que o Presidente Lula diga: estou tirando a te-
levisão digital do Estado do Amazonas. O Presiden-
te Lula deve dizer: estou condenando o Estado do 
Amazonas a ficar com o pólo analógico, a ficar com 
o passado, enquanto os demais Estados vão disputar 
entre si – uns poucos que vão ter preço e capacidade 
técnica de produzir –, vão disputar entre si o mercado 
do futuro. É preciso que ele diga para um povo que 
hoje o tem numa conta altíssima que ele tomou uma 
decisão política, levando em conta não sei que análise 
de interesse nacional.

Enquanto isso – vou resumir, Senador Jereis-
sati, para ficar bem claro. Se o Amazonas fabricar TV 
digital e o Estado de São Paulo, o Estado de Minas, 
o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado do Paraná, 
do meu prezado Senador Alvaro Dias, e o Estado de 
Santa Catarina fabricarem também, a televisão fabri-
cada no Amazonas não será competitiva. Ponto final. 

SETEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL252     



Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 6 28015 

Não será competitiva! Não vamos aqui ficar tapando 
o Sol com a peneira. Não será competitiva!

Aí, Senador Renan Calheiros, meu prezado Pre-
sidente, quero uma definição nítida. Não quero, por 
exemplo, que o meu prezado amigo Senador Hélio 
Costa fique com a fama do vilão que ele não é. Está 
cumprindo papel de governo. E não quero o Ministro 
Furlan fazendo o papel de bonzinho. Ou seja, o Hélio 
Costa faria o papel do mau torturador, e o Furlan, o do 
bonzinho, aquele que diz assim: eu estou defendendo 
vocês; aquele que diz assim: confesse logo.

Nos tempos da repressão, da ditadura militar, 
havia o torturador bonzinho: confesse logo, ele é tão 
mal, ele vai torturar você mais, ele vai arrancar a sua 
unha, confesse logo. Estou aqui curando a sua ferida, 
enfim. Quero a verdade, apenas a verdade. Sabem por 
quê? Temos um pólo de biotecnologia para buscar; 
temos um pólo de ecoturismo para trabalhar; temos 
um pólo de hotelaria, de moda, de design para bus-
car; temos as fábricas de fármacos e de cosméticos, 
que têm nascer e florescer a partir da biodiversidade 
do meu Estado. Mas quero a verdade, porque hoje 
o Amazonas depende do que se chama Zona Fran-
ca de Manaus em 93% da sua economia e da sua 
subsistência.

Temos ainda uma questão intermediária – já 
concedo o aparte ao Senador Sibá Machado. Qual é? 
Nesses dez anos de implantação, o chamado set-top 
box, um conversor, vai transformar a TV analógica em 
TV digital. É um mercado importante, por dez anos 
apenas. É um mercado importante de R$10 bilhões. 
Agora, um mercado importantíssimo é o da tevê digital. 
Primeiro, é para sempre, é para as calendas gregas, 
é para durar a vida toda; segundo, é um mercado de 
US$100 bilhões.

O que me parece? Parece-me que o Governo diz 
assim: “Vocês não têm direito nem ao pólo de conver-
sores, nem ao pólo de set-top box”. Depois, vão dizer 
assim: “Vamos conceder a vocês o pólo de converso-
res, vocês vão ficar com o set-top box. Vão ficar com 
um prêmio de consolação e com as televisões antigas, 
velhas, com as televisões do passado. Nós vamos dar 
as televisões do futuro para outros Estados, apesar de 
vocês terem, esse tempo todo, formado mão-de-obra 
especializada, investido em pesquisa e tecnologia, em 
ciência e laboratório, para serem, vocês do Amazonas, 
na divisão social do trabalho que o Brasil desenhou, 
os fabricantes de televisão”.

Muito bem, o Governo endurece, finge que não 
dá o set-top box e, agora, vai acabar dizendo: “Vocês 
vão ter o set-top box”.

Parece-me claramente que, se não houvesse o 
fenômeno eleitoral, a figura eleitoral, o Governo Lula 

já teria dito ao que veio, já teria dito com clareza que 
vai abrir, sim. Sinto que vai. Não quero que meu povo 
seja enganado, não quero me enganar nem enganar 
ninguém. Vai abrir, sim, com incentivos da Lei de In-
formática, para outros Estados o que hoje é um privi-
légio do meu Estado, um privilégio do Pólo Industrial 
de Manaus.

Por medida provisória, eu considero uma afronta. 
O Ministro Guido Mantega estava planejando uma me-
dida provisória. É uma afronta! O Ministro Hélio Costa 
falou numa medida provisória. É uma afronta dupla! 
Isso fere a hierarquia das leis e desmoraliza uma lei 
– a Lei de Informática – recentemente aprovada aqui, 
no Congresso Nacional, com o voto do Ministro Hélio 
Costa e com o voto de todos, estabelecendo que te-
levisores e suas evoluções tecnológicas seriam pro-
duzidas em Manaus e dizendo que o set-top box, o 
conversor, não deveria ser classificado como bem de 
informática, ainda que ele tivesse dígito e memória, 
porque só serve para televisão e não é acessório de 
computador. Ele está, Senador César Borges, para a 
televisão assim como a meia está para o nosso pé. Se 
a anatomia humana não previsse o pé, não haveria 
fábrica de meia. Se não houvesse a televisão e não 
houvesse a possibilidade de transformar a televisão 
analógica em digital, não haveria a menor possibili-
dade de existir o set-top box, o conversor. Então, não 
é bem o prêmio de consolação do set-top box que 
eu quero, Sr. Presidente. Eu quero a TV digital para 
o Amazonas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Arthur Virgílio, se V. Exª me permi-
tisse a interrupção, eu queria propor um encaminha-
mento. Defendo a legitimidade de V. Exª e considero 
absolutamente todos os argumentos que V. Exª está 
apresentando – aliás, os tem apresentado com muita 
firmeza e convicção.

Faço um apelo a V. Exª para que possamos fa-
zer um encontro com o Ministro Hélio Costa e com o 
Ministro Luiz Fernando Furlan, para ver se teríamos 
um espaço para acertar um meio-termo que contem-
plasse as duas partes, eventualmente. Em seguida, 
poderíamos votar as matérias que são consensuais e 
estão na Ordem do Dia, que são poucas.

Se V. Exª aceitar esse apelo, essa sugestão de 
encaminhamento...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Como 
seria, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Marcaríamos um encontro com os Ministros 
Furlan e Hélio Costa, para tentarmos acertar essa dife-
rença óbvia, que, aliás, tem sido abordada, com muita 
legitimidade, pelo Senador Arthur Virgílio. Poderíamos 
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combinar isso com o próprio Líder do Governo, e es-
tou à disposição para colaborar no sentido de que isso 
efetivamente aconteça. 

Paralelamente, faço um apelo ao Líder Arthur 
Virgílio e ao Senado como um todo para votarmos 
as matérias consensuais. Dessa forma, votaríamos 
os dois itens consensuais, matérias que estão em 
regime de urgência, e, por último, as medidas provi-
sórias que foram apreciadas na Câmara e que estão 
no Senado.

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Permite-me 
V. Exª um aparte, Senador Arthur Virgílio?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Con-
cedo o aparte ao Senador Romero Jucá.

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Senador 
Arthur Virgílio, solidarizo-me com V. Exª em suas pre-
ocupações. Sou um político da Amazônia, entendo e 
defendo a Zona Franca de Manaus. Temos avança-
do bastante nessa ação, temos trabalhado conjun-
tamente. Padeço também das preocupações de V. 
Exª e, como propôs o Presidente Renan Calheiros, 
gostaria de, como Líder do Governo, colocar-me à 
disposição para buscar, junto com o Presidente do 
Congresso, o Presidente do Senado, V. Exª e os Lí-
deres que se interessam por essa questão, um ca-
minho de entendimento para que a Zona Franca de 
Manaus não fique prejudicada nesse processo. Não 
é nossa intenção, de modo algum, criar algum tipo 
de embaraço para o funcionamento da Zona Fran-
ca. Temos que encontrar um ponto de equilíbrio, que 
entendo ser possível na convergência do trabalho 
com o Ministério das Comunicações e o Ministério 
do Desenvolvimento.

Quero também reafirmar essa preocupação, so-
lidarizando-me com a posição de V. Exª, mas também 
fazer o apelo conjunto que faz o Presidente do Con-
gresso Nacional, a fim de que votemos apenas as ma-
térias consensuadas entre todas as lideranças. E, a 
partir de amanhã, entraremos em entendimento com 
os ministros para a discussão do tema que V. Exª co-
loca com tanta propriedade.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Romero Jucá.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador 
Arthur Virgílio, V. Exª me permite um rápido aparte?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
não, Senador Sibá Machado.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente, em primeiro lugar, eu gostaria de sugerir que 
na proposta de V. Exª fosse incluída a participação da 
Ministra Dilma Rousseff, que poderia ajudar bastante 

no momento de negociação. Senador Arthur Virgílio, 
depois que vi o estudo do IBGE sobre a participação 
dos Municípios brasileiros na formação do PIB na-
cional, penso que devemos evitar que Manaus, por 
uma maneira ou por outra, deixe de estar presente 
nos grandes cenários da alta tecnologia brasileira. 
Como V. Exª disse, e eu gostaria de ressaltar, o CD 
veio e tirou o vinil do jogo. A TV digital, com certeza, 
vai colocar a outra na estante como relíquia do passa-
do. E os negócios que poderão movimentar isso não 
são pequenos. Em uma situação como essa, garan-
tir a permanência da Zona Franca de Manaus creio 
que é um propósito que esta Casa toda vai abraçar 
e encontrar o melhor caminho possível, a fim de que 
não haja uma espécie de choque de visão, de pen-
samento, que poderíamos vir a encontrar em outros 
Estados. V. Exª aborda um ponto que é justo e me-
rece de todos nós, neste momento, a solidariedade 
da preocupação que não é apenas de V. Exª, mas de 
toda aquela região.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se-
nador Sibá Machado, respondo a V. EXª, ao Líder 
Romero Jucá e ao Presidente Renan Calheiros. Pri-
meiro, Sr. Presidente, fico feliz em saber que a Casa 
compreende a minha posição. Na verdade, o Senado 
é precisamente a representação dos Estados. Era o 
que faltava agora eu achar bonito tirarem a TV digi-
tal do Amazonas, ou achar bonito discutirem se os 
set-top box devem ser produzidos aqui ou em Marte 
ou em Saturno, ou em outro que já nem planeta de 
primeira classe é.

Portanto, sei que quando a matéria da TV digital 
for discutida, Sr. Presidente, teremos muitos desen-
contros, até dentro das bancadas. Por exemplo, no 
PT, o Senador Sibá Machado haverá de querer estar 
comigo. Não sei se Senadores de Santa Catarina, do 
meu partido, vão querer estar comigo nessa matéria. 
Vai haver uma discussão que vai levar muito em conta 
o interesse econômico de cada Estado. Vou respeitar 
profundamente, vou saber me despir, na hora certa, 
da função, do papel do Líder, para encarnar para valer 
a função, que é a minha, definitiva, de representante 
do Estado do Amazonas. Vou compreender muito as 
pessoas que discreparem de mim nesse episódio, e 
vou buscar solidariedade em qualquer partido daque-
les que puderem estar comigo. 

Mas eu dizia , Sr. Presidente, que a hierarquia das 
leis é ferida. Nós votamos uma lei. A Lei de Informática 
diz que é na chamada Zona Franca que se fabricam 
televisores, inclusive prevendo a evolução para o digi-
tal. Aí vem a ameaça dessa medida provisória. Eu não 
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posso concordar, primeiro, com medida provisória. É 
um acinte. Não posso concordar com medida provisória. 
É um acinte, é um abuso, é uma extrapolação, eu diria 
que é uma humilhação ao próprio Senado, que aqui 
votou, com o apoio de todos, a Lei de Informática, tal 
qual a sua consciência de Senado lhe mandou. 

Sr. Presidente, vou citar números, para finalizar, 
e dizer como me reporto à proposta que V. Exª fez e 
que foi secundada pelos Senadores Sibá Machado e 
Romero Jucá. Este ano, o Pólo Industrial de Manaus 
faturará algo em torno US$22 bilhões – com “b” de 
bola, bilhões. Significa algo como 100 mil empregos 
diretos no Parque Industrial de Manaus e 350 mil 
ou mais empregos indiretos. É um modelo que tem 
avançado no seu esforço exportador quatro vezes 
mais do que têm crescido as suas importações; é 
um modelo que está a caminho do equilíbrio na sua 
balança comercial, que este ano exportará mais de 
US$2 bilhões; é um modelo que está justificando a 
tal isenção fiscal que é tão recriminada por quem 
sempre a usou à farta.

O Tennessee Valley, nos Estados Unidos, re-
gião estratégica e pobre, foi desenvolvida à base de 
incentivos fiscais; a região do Midi francês foi desen-
volvida à base de incentivos fiscais; a região italiana 
do Mezzogiorno foi desenvolvida à base de incen-
tivos fiscais; e a indústria automobilística brasileira 
e essas famílias quatrocentonas todas. Eu sei que 
não é nenhuma novidade aqui falarmos em incenti-
vos fiscais que podem ser bem ou mal utilizados, e 
eles foram bem utilizados porque o modelo do Pólo 
Industrial de Manaus é exitoso, é vitorioso, Senador 
Geraldo Mesquita.

O Pólo Eletroeletrônico representa 50% dos em-
pregos e 63% do faturamento. Não estou, portanto, 
falando de nada irresponsável, não estou falando de 
nada que possa ser jogado pela janela ou substituído 
por uma ação conjuntural qualquer. Estou falando de 
algo que tem sido a única alternativa de sustento para 
um povo, algo que tem sido a única alternativa de defe-
sa do patrimônio ecológico, do patrimônio biogenético 
que lá está posto.

Concedo um aparte ao Senador José Agripino.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador 

Arthur Virgílio, eu não poderia deixar de fazer este 
aparte para fazer um apelo a V. Exª. Mas gostaria de 
fazer um comentário e algumas observações. Tenho 
certeza de que V. Exª deixou o seu Estado e se reti-
rou da sua campanha por um espaço de tempo para 
cumprir aquilo que é a sua ação permanente quando 
se trata de vigiar o interesse da Zona Franca. Com 

V. Exª podemos tratar de qualquer assunto, e o flair 
play permanece, ou preside. Tratou de mexer com 
a Zona Franca, V. Exª se arma com a peixeira na 
mão. Tenho certeza de que V. Exª veio aqui porque 
rumores existem de que, com a TV digital, o Pólo In-
dustrial Eletroeletrônico de Manaus pode sofrer um 
baque irrecuperável, tendo em vista que o Parque 
Eletroeletrônico significa mais da metade da Zona 
Franca de Manaus, e o modelo de TV digital, que é 
preciso discutir corretamente. Mas se a Zona Fran-
ca de Manaus perder o privilégio, que é o que V. Exª 
defende – e a sua obrigação é defender, mas nem 
todos o fazem, e V. Exª o faz, permanentemente –, 
V. Exª defende e se retirou de sua campanha para 
trazer a sua palavra de obstrução até que o Governo 
o procure para conversar e pactuar procedimentos. 
Tenho certeza de que é isso que V. Exª quer. Eu o 
conheço. O que V. Exª quer é que o Governo o procu-
re. Até que isso aconteça, V. Exª vai obstruir as vota-
ções. É um direito que lhe assiste, e assim o faz por 
compromisso com o seu Estado e com a sua região, 
com a Zona Franca de Manaus, que responde pela 
riqueza do seu Estado. E é a sua obrigação. A par 
de reconhecer a legitimidade de sua atitude, faço um 
apelo no sentido de que votemos pelo menos a MP nº 
295, que trata do reajuste de salário dos servidores 
do Banco Central e da Ciência e Tecnologia, com o 
compromisso deste seu companheiro, Líder do PFL, 
de se associar a V. Exª nas tratativas com o Governo, 
no tom racional em que V. Exª quer levar a bom termo 
as negociações. Que a Zona Franca, que tem seus 
interesses, os tenha considerados na devida conta, 
e que V. Exª, com o mandato que o povo lhe deu, 
possa fazer a defesa que deseja fazer, no interesse 
legítimo da Zona Franca, que há muito tempo vem 
se consolidando e que, em uma cartada, não pode 
perder substância. Eu compreendo que V. Exª está 
preocupado com uma cartada, que é definitiva, que 
é decisiva: a TV digital, a mudança do modelo da TV 
digital, que pode desestruturar o trabalho de décadas 
da Zona Franca. Cumprimentos a V. Exª. Mas, com os 
cumprimentos, o apelo para que votemos pelo menos 
a MP nº 295, com o compromisso de me associar a V. 
Exª na luta e na busca de um entendimento pautado 
pela racionalidade.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador José Agripino, pelas palavras gene-
rosas do companheiro e amigo que V. Exª tem sido 
sempre para mim.

Mas, Sr. Presidente Renan Calheiros, reporto-me 
à proposta de V. Exª. Não tenho nenhum animus pre-
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judicandi em relação ao País. Vi a manifestação dos 
agentes de saúde. São tantos e tão desvalidos.

É meritória a preocupação do Senador José Agri-
pino com a Medida Provisória 295. Para votarmos a 
Medida Provisória 297, que é a dos agentes de saú-
de, é preciso votar a 296, porque elas vêm em ordem 
cronológica. É sempre essa coisa deprimente de este 
Governo insistir em vilipendiar, açoitar o Congresso 
com tantas medidas provisórias, quase que procurando 
substituir a ação legislativa por essa sua ação medíocre 
e curta, de curto prazo e de prazo medíocre.

Mas, Sr. Presidente, sei também que há três 
matérias de urgência, todas meritórias. Há uma que 
significa facilitar a vida de diabéticos, tratamento de 
diabéticos; outra, que se refere à questão nutricional, 
e há um requerimento do Senador Luiz Otávio que 
tampouco quero obstaculizar.

Faço, então, Sr. Presidente, em resposta a V. Exª, 
uma contraproposta.

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já são 
20 horas. A noite é uma criança para mim. Aliás, movo-
me muito melhor à noite do que de dia. Sinto-me muito 
bem na companhia dos colegas até tarde.

Mas faço uma contraproposta a V. Exª agora. De 
minha parte, mostrando mais uma vez boa vontade e 
racionalidade, aceito suspender o esforço obstrucio-
nista com as seguintes condições: em troca de dar 
ao Governo a votação das medidas provisórias que 
começam necessariamente na 295, solicitada pelo 
Senador José Agripino, e terminam na 297, que be-
neficia os agentes de saúde, e também votando as 
três matérias com urgência, por serem meritórias, 
o primeiro item da contraproposta, Senador Renan 
Calheiros, é: votaríamos as três urgências e as três 
medidas provisórias e pararíamos aí. Seria aberta 
a negociação, madura, não eleitoreira, com os dois 
Ministérios.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calherios. PMDB 
– AL) – Perfeito.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É falsa 
a discrepância entre o Ministro Hélio Costa e o Ministro 
Furlan. O Ministro Furlan diz: Eu sou a favor do Pólo de 
Manaus. O Ministro Hélio Costa diz: Eu não sou. 

É falsa! Eu não quero que o Governo iluda o 
povo do Amazonas dando como lambuja o set top 
box e tirando de lá a televisão do futuro. Vou lutar por 
isso, com todas as forças do meu ser onde quer que 
eu esteja servindo o meu Estado. Iniciar uma conversa 
séria, e aí eu reivindico de V. Exª e reivindico do Líder 

José Agripino – e aí já não sou eu falando, já não é 
mais o Senador falando. E aqui despido da condição 
de Líder, eu não estou falando como Líder, até porque 
não poderia pedir ao Senador Pavan que se recusas-
se a ter uma fábrica de Tv digital em Santa Catarina. 
Eu não faria isso. 

Aqui está falando o Senador pelo Estado do Ama-
zonas, despido da função de Líder, que quer contar 
com o apoio do Senador do PT, do Governo, amazônida 
como é, o Senador Sibá Machado, compreendendo, 
portanto, a posição da sua Líder que haverá de que-
rer, tanto quanto o Senador Leonel Pavan, uma fábri-
ca de televisões digitais lá. Ou seja, queria em troca 
contar com V. Exª, com o Senador José Agripino e os 
demais Líderes para que não votássemos, após isso, 
mais nada, nenhuma escolha de autoridade – não se 
precisa de embaixador nenhum – não se vota mais 
nada. E que só votássemos, após as eleições, qual-
quer coisa neste plenário, nesta Casa, depois de o 
Amazonas ter a satisfação sincera, depois que digam 
ao Amazonas o que querem para o seu destino, para 
que o Amazonas não seja apanhado de surpresa e 
que não se repita, em relação ao desmanche do Pólo 
Industrial de Manaus, a tragédia que foi o fim do ciclo 
áureo da borracha.

O meu Estado precisa cumprir a sua parte, pre-
cisa dar um grande salto tecnológico, precisa se pre-
parar para a concorrência predatória dos chineses. O 
Amazonas vive uma pré-crise. O Brasil importa seis 
milhões de DVDs da China e o Amazonas produz a 
marca notável de cinco milhões de DVDs. Mas, nós 
brasileiros, já importamos seis milhões de DVDs da 
China. 

Temos que pensar realmente em reforçar a idéia 
de uma cultura tecnológica local. Estou com a idéia 
fixa de importação de cérebros indianos, importação 
de cérebros gaúchos. Estamos precisando muito dar 
esse salto tecnológico sob pena de perecermos por 
não sabermos ou não podermos enfrentar a con-
corrência predatória forte e exigente dos produtos 
chineses.

Mas eu queria saber se posso contar com a so-
lidariedade de V. Exª, dos demais Líderes para que, 
cedendo agora eu, nós não votássemos nada até as 
eleições e só votássemos depois das eleições.Vota-
ríamos agora seis pontos, três urgências, três MPs e 
não votaríamos nada até as eleições e, depois das 
eleições, votaríamos qualquer coisa, só após o Gover-
no ser franco, transparente, translúcido em relação ao 
meu Estado. Quero que o Presidente Lula diga, reeleito 
ou não, que é ou não a favor de abrir a fabricação de 
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televisores digitais em outros pontos do País. Aí, sa-
berei como agir e como enfrentar o caso. Quero que 
o Presidente Lula diga não. Então, vamos cumprir o 
espírito da Lei de Informática e os televisores ficarão 
em Manaus, ainda que digitais. 

Em relação ao set top box, vão ou não vão man-
ter o espírito da Lei de Informática, que considera que 
não sendo bens de informática não devem ser fabri-
cados sob os auspícios dos incentivos fiscais da Lei 
de Informática e sim sob os auspícios dos incentivos 
fiscais da Zona Franca de Manaus. Quero apenas fran-
queza, lisura, transparência; quero apenas que perce-
ba o Governo que não dá para engodar, pois não sou 
peixe para me deixar levar pelo engodo.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Senador Arthur Virgílio, peço um aparte.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Com 
muita alegria, meu nobre Líder.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Senador, acabei de falar com o Ministro agora 
a respeito desse debate de agora e da posição de V. 
Exª sobre este assunto. S. Exª me disse que, se hou-
ver qualquer dúvida, ele poderá ser convocado para 
a Comissão de Educação, da qual sou Presidente, 
ocasião em que ele responder às dúvidas criadas por 
essa situação, mas que, realmente, o Ministério segue 
o caminho do Governo, que não sabemos qual é.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ele 
já me disse isso.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Então, não é a posição dele. Ele hoje é um 
Ministro do Governo e seguirá o caminho determina-
do pelo Governo. 

Agora, se eu como Senador por Minas tiver algu-
ma oportunidade de levar alguma estrutura para aquele 
Estado, isso não tem nada a ver com os interesses de 
V. Exª em defesa do Estado do Amazonas. Nós também 
defenderemos os interesses de Minas, no sentido de 
levar alguma coisa para lá. É só essa. Mas, se houver 
qualquer dúvida, é só convocá-lo para a Comissão de 
Educação. Ele virá tirar as dúvidas e definir claramente 
a posição dele, participando de debates como V. Exª 
sempre fez: olho no olho.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
bem. Senador Wellington, parabenizo V. Exª pela es-
colha merecida como Líder do PMDB. 

Em segundo lugar, eu lhe disse que até de certa 
forma fiz aqui eu uma defesa do Ministro Hélio Costa, 
porque do jeito que está exposto lá, num certo teatro 
que o Governo montou, parece que o inimigo, o vilão 
é o Ministro Hélio Costa e o “bonzinho” é o Ministro 

Furlan. Quando me parece que agora V. Exª acla-
ra tudo: os dois representam o interesse do mesmo 
Governo, e eu tenho a convicção de que o Governo 
decidiu que vai abrir para outras plagas os incenti-
vos fiscais da Lei de Informática para a fabricação 
de TV digital.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Não foi isso que eu falei. Eu falei que...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não. 
Não. Eu que estou dizendo minha parte.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Ah, eu respeito a posição de V. Exª, clara como 
sempre fez, defendendo o Estado do Amazonas, sem-
pre combatendo forte.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim. 
Eu estou dando a minha opinião precisamente, ou 
seja...

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Ah! Perfeito.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – …ou 
seja, foi precisamente a partir da conversa com o meu 
prezado amigo, Senador Hélio Costa, que percebi que 
o Governo tinha tomado sua posição. Quando se diz 
assim que não se quer prejudicar o Amazonas, que 
se quer abrir para outros Estados, acontece que o 
Amazonas não tem como competir com o seu Esta-
do que não tem tão pouca coisa assim. Tem desde 
Ouro Preto a Tancredo Neves, tem de Milton Cam-
pos a Juscelino Kubitschek, tem a beleza natural, a 
beleza histórica, tem obras de Aleijadinho, tem uma 
indústria pujante que faz da sua economia a segunda 
mais forte do País.

Não é pouco. Agora, evidentemente, eu preciso 
estar alerta e preciso ser alertado. Se eu perceber 
que é essa a decisão do Governo – e eu intuo que é 
– eu quero comunicar que, a partir deste momento, 
o que eu peço a V. Exª, Presidente Renan Calheiros, 
é solidariedade até o Governo falar a verdade. Eu 
não vou pedir solidariedade a vida toda. Não seria 
nem justo. No momento em que o Governo falar a 
verdade e falar: 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª a tem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – “Eu 
quero tirar a TV digital de lá, ou seja, não vou fabricar a 
TV digital só lá”, aí eu abrirei mão da solidariedade dos 
meus Colegas de Partido. Vou ver quais, espontanea-
mente, vão poder estar comigo e vou garimpar votos 
neste plenário, acima de partidos. Mas uma coisa eu 
devo deixar bem clara: isto que, para mim, é desmontar 
a Lei de Informática, que já não é boa para o Pólo de 

    257ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2006 



28020 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2006

Manaus; isto que para mim é, a pretexto de abrir para 
todo o Brasil, impossibilitar o Amazonas de fabricar a 
televisão do futuro, deixando para ele, por dez anos 
apenas, a televisão do passado, isso não será uma 
coisa fácil de fazer eu estando aqui. E não será fácil 
de fazer com quem quer que esteja aqui, quem sabe, 
até me substituindo, até me representando. Teria de 
passar por cima de mim, porque eu não posso permi-
tir, de jeito algum, isso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador, eu não vejo realmente – se V. Exª me 
permitir a interrupção ...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois, 
não.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – ...nenhuma dificuldade, para que nós possa-
mos fazer isso. Aliás, o Líder Romero Jucá já disse 
isso com a ênfase que precisaria ser dito. É que nós 
sentemos, chamemos as pessoas...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Posso 
enumerar, Presidente, os pontos? Vamos lá. Votamos 
três matérias de medida provisória, três urgências e 
nenhuma autoridade.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – São três matérias. Duas matérias em regime 
de urgência que trancam a pauta. Uma que trata de 
diabete e uma outra que eu verei já.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Há um 
requerimento do Senador Luiz Otávio, que me põe de 
acordo com ele também.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Há uma extinção de urgência, que é um acor-
do também para ser votado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pa-
raríamos aí?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – E votaríamos as medidas provisórias que che-
garem, porque até agora só chegou uma medida pro-
visória da Câmara.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mui-
to bem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Aí, votaríamos a medida, exatamente a medida 
provisória cujo prazo vai extinguir proximamente. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu 
concordo em votá-la e mais: voto até a 297. Se chegar 
até a 297, eu voto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – As outras medidas terão ainda prazos pela fren-
te, não vão perder a validade. De modo que teríamos 
a necessidade política de votar apenas essa.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E o 
ponto nevrálgico, para o qual solicito solidariedade, ou 
seja, após isso, só votaríamos algo aqui depois que 
o Governo se manifestasse com clareza; a favor ou 
contra o meu Estado, mas com clareza. Saísse dessa 
coisa de maria-vai-com-as-outras, saísse desse de-
plorável chove-não-molha, saísse dessa forma triste 
de tratar os destinos de um Estado e de um povo. Que 
fosse sincero, porque ele não está sendo sincero. No 
momento em que o Governo, sinceramente, disser 
uma coisa ou outra, eu aí voltarei a caminhar com as 
minhas próprias pernas e voltarei a ser o Parlamentar 
que obstruirá ou não.

Portanto, Sr. Presidente, eu aceito, com essas 
ressalvas e com as solicitações que faço a V. Exª. Se 
V. Exª concorda com a parte em que se inclui a soli-
dariedade de V. Exª para forçarmos o Governo a ser 
transparente e claro, eu concordo com as votações, 
dizendo que não só gostaria de poder votar a 295, 
como a 296 e até a 297, em homenagem ao Senador 
Tourinho, que fez um apelo tão candente pelos... 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – As medidas provisórias, que também seriam 
consensuais, ainda não chegaram ao Senado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se 
chegarem, enquanto a sessão estiver em curso, estou 
de acordo. E mais as urgências. Fora disso, pararía-
mos. As embaixadas que esperem, a política externa 
não é boa mesmo. Espere tudo o mais. E nós exigimos 
do Governo, em relação ao Amazonas, a sinceridade 
que cada Estado deve saber exigir do seu Presidente. 
Nenhum povo nasceu para ser enganado, nenhum Go-
verno deveria ter a destinação de enganar. Estou, neste 
momento, mais uma vez, demonstrando boa vontade 
para com o meu País. Não vou prejudicar diabético, 
não vou prejudicar criança, não vou prejudicar agente 
de saúde, mas eu quero deixar bem alerta que, não 
avançando essa questão, da outra vez não olharei in-
teresse setorial de quem quer que seja, porque vou 
cumprir à risca o meu dever de obstruir em defesa da 
economia do Estado do Amazonas, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

Por ora, era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – No Expediente da presente sessão foi lido o 
Requerimento nº 958, de 2006, de autoria do Sena-
dor Mão Santa.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 975, DE 2006

Requeremos, nos termos do art. 160, combinado 
com artigo 199, do Regimento Interno do Senado Federal, 
que a hora do expediente da sessão do dia 9 de novem-
bro próximo, seja dedicada a comemoração de 70 anos 
da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH.

Justificação

Fundada em 9 de novembro de 1936, por ocasião 
do I Congresso Nacional de Hoteleiro, a Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis, com sede no Rio de 
janeiro, vem atuando como um órgão técnico e con-
sultivo no estudo e solução dos problemas do setor. 
Tendo como principal objetivo a arregimentação da 
classe, visando a defesa dos interesses de ordem ju-
rídica, moral e econômica dos hoteleiros do Brasil, a 
ABIH consolidou-se no decorrer dos anos como uma 
confiável fonte de dados e informações relativas ao 
universo da hotelaria.

No Brasil os negócios do turismo já representam 
4 % do PIB, com influência em 52 segmentos diferen-
tes da nossa economia. E considerando que a hote-
laria se revela a espinha dorsal do turismo, pode se 
avaliar a sua importância e, influência neste contexto. 
A Indústria hoteleira assume o seu papel de grande 
gerador de empregos, oferecendo mais de 500 mil va-
gas diretas. Entidade empresarial associativista, sem 
fins lucrativos.

O fortalecimento do papel representativo da 
ABIH junto ao próprio segmento, ao governo e aos 
demais segmentos da economia, podem ser ava-
liados através de suas muitas conquistas. Com um 
quadro de associados que reúne aproximadamente 
2.500 meios de hospedagem, de diferentes cate-
gorias, a entidade ganhou projeção mundial e aval 
do Príncipe de Gales ao anunciar e implantar o seu 
programa de responsabilidade ambiental, intitulado 
“ Programa Hóspedes da Natureza”. A proximidade 
com o governo também ficou patente , entre outras 
ações, com a assinatura do termo de compromisso 
para a implantação de uma nova matriz de classifi-
cação hoteleira, gerida através de um processo de 
responsabilidade compartilhada entre iniciativa pri-
vada e o próprio governo.

A nova diretoria reúne 34 hoteleiros de peso no 
cenário nacional. Eles comandam 114 hotéis, com 
14.128 apartamentos e 35.320 leitos. Esses empre-
endimentos, juntos, mantém 10.735 funcionários. A 
mesma está presente em 14 estados brasileiros, com 
hotéis em 40 cidades, 17 capitais e 23 municípios. 
Também possuem 12 hotéis em 4 países: Argentina, 
Portugal, Peru e França. Dos 114 hotéis, 61 estão li-
gados à Rede, e 53 são da hotelaria independente. 
Juntos, os 34 hoteleiros que compõem a diretoria 
eleita, administram um patrimônio de US$500 mi-
lhões de dólares.

Sala das Sessões, 

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 ) – Passa-se à:

ORDEM DO DIA

De acordo com o calendário proposto, vamos 
votar o Item 1 da pauta.

Item 1:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 49, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 896, de 2006 – art. 336, II)

Continuação da discussão, em turno úni-
co, do Projeto de Resolução nº 49, de 2006 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Eco-
nômicos como conclusão do Parecer nº 1.005, 
de 2006, Relator: Senador Romeu Tuma), que 
autoriza a Petrobras Transporte S.A. (Trans-
petro) a elevar, temporariamente, o seu limi-
te de endividamento, em até cinco bilhões e 
seiscentos milhões de reais, para contratar 
operação de crédito com recursos do Fundo 
da Marinha Mercante (FMM), através de seus 
agentes financeiros.

A matéria constou da pauta da Ordem do Dia da 
sessão deliberativa ordinária de ontem quando teve 
sua apreciação transferida para hoje.

A discussão da matéria, em regime de urgência, 
foi iniciada no último dia 2 de agosto.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 976, DE 2006

Senhor Presidente,
Nos temos do art. 352, parágrafo único, inciso 

III, do Regimento Interno, os Membros da Comissão 
de Assuntos Econômicos que subscrevem o presente, 
requeremos a extinção da urgência concedida pelo Re-
querimento nº 896, de 2006, para o Projeto de Resou-
lução nº 49, de 2006, que autoriza a Petrobras Trans-
porte S.A. (TRANSPETRO) a elevar, temporariamente, 
o seu limite de endividamento, em até cinco bilhões e 
seiscentos milhões de reais, para contratar operação 
de crédito com recursos do Fundo da Marinha Mercante 
(FMM), através de seus agentes financeiros.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, quero registrar que a Liderança do Governo, 
em entendimento com todos os Líderes, apóia o re-
querimento. Deveremos votar esta matéria somente 
após o período eleitoral, quando daremos urgência 
de Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Luiz Otávio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas 
deixar registrado que votarei a favor. Assinei o requeri-
mento. Ainda há pouco, na sessão de hoje à tarde, na 
Comissão de Economia, quando este projeto chegou à 
Casa, foi escolhido um Relator da Oposição, o Senador 
Romeu Tuma. Ficou a critério do Relator, como sem-
pre fica, o dia e a hora em que o projeto será votado. 
O Relator decidiu, por unanimidade – temos todas as 
notas taquigráficas – que fosse realizada na sessão 
do dia posterior, como ocorreu.

Foi encaminhada para todos os gabinetes cópia 
do parecer do Relator. Hoje, na Comissão de Econo-
mia, o requerimento foi aprovado pelo Senador Herá-
clito Fortes, que esteve comigo, pediu inclusive que 
eu o assinasse – fui um dos primeiros a assinar o re-
querimento. Foi encerrada a reunião – inclusive nem 
havia mais quorum, estávamos com seis Senadores 
– porque o Senador Tasso Jereissati, que estava com 
a palavra naquele momento, disse que para a matéria 
não havia Relator. A matéria foi votada sem Relator. 
Apenas fiz essa observação a S. Exª naquele momen-
to, e foi encerrada a reunião.

Agora, o requerimento está de novo sendo apre-
sentado no plenário. Nós sabemos que, de novo, não 
há quorum, se for pedida a verificação. Não vou pe-
dir; vou aprovar e acompanhar os Senadores Rome-
ro Jucá, Heráclito Fortes, Tasso Jereissati e Antonio 
Carlos Magalhães.

Quero apenas mostrar que não é como as pesso-
as dizem nem pensam. Às vezes, queremos fazer uma 
coisa, mas o Plenário, seja daqui ou das Comissões, 
tanto do Senado quanto da Câmara, das Assembléias 
Legislativas, das Câmaras Municipais, não permite, 
porque a maioria não permite.

Então, quero apenas deixar registrado que não 
houve da parte de nenhum membro da Comissão, 
nem dos Senadores que estão presentes, qualquer 
obstáculo a esta matéria. Ao contrário, foi assinado 
o requerimento por todos os Senadores, conforme V. 
Exª verifica.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a intervenção de V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Heráclito For-
tes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
agradecer o alto espírito público demonstrado aqui pelo 
Senador Luiz Otávio, mas, por dever de ofício, tenho 
que prestar alguns esclarecimentos.

Tentamos a votação hoje porque achamos que 
o projeto merecia melhor análise.

E eu só assim procedi depois de conversar com 
o Relator, Senador Romeu Tuma. Quero deixar bem 
claro que S. Exª teve um comportamento corretíssimo 
comigo. S. Exª concordou que deveríamos examinar 
outros ângulos da matéria que até então não tinham 
sido trazidos à baila.

Recebi, inclusive, subsídios do próprio Senador 
Luiz Otávio, que é um homem da Região Amazônica. 
S. Exª conhece o transporte pluvial na Amazônia como 
ninguém. Foi exatamente S. Exª que me alertou para o 
perigo de que os recursos que fossem destinados ao 
Fundo de Marinha Mercante poderiam faltar ao fomento 
desse transporte na Região Amazônica.

Hoje, ao pedir que a votação fosse feita em ple-
nário, novamente consultei o Presidente da Comissão 
para, exatamente, não cometer a indelicadeza de tomar 
em plenário – e o Plenário é soberano – uma decisão 
que não fosse da concordância de S. Exª. Tanto é ver-
dade que o Senador Wellington Salgado disse-me que 
desconhecia a matéria e que só aporia sua assinatura 
com a anuência do Senador Luiz Otávio, o que foi feito. 
Posteriormente, tivemos a assinatura desse hábil Líder 
necessário a qualquer Governo, o Senador Romero 
Jucá. S. Exª colaborou, de maneira efetiva, assinando 
a matéria. Também o Senador Sibá Machado, que foi 
suprapartidário.

Creio que se trata de uma vitória desta Casa, 
Senador Luiz Otávio, uma vitória de sua Comissão, 
e que dará a todos nós a oportunidade de um estudo 
mais aprofundado da matéria.

Aproveito para, mais uma vez, registrar a ma-
neira correta como o Relator, Senador Romeu Tuma, 
manifestou-se no episódio. Evidentemente, ao rece-
ber a matéria, o Senador se deteve nas questões 
estritamente regimentais, mas, com a sensibilidade 
de homem público que é, ao tomar conhecimento 
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de outras vertentes que poderiam trazer prejuízos a 
regiões do País, S. Exª me procurou e tivemos uma 
conversa, em que S. Exª concordou com esse estu-
do aprofundado.

Neste momento, Sr. Presidente e Senadora Ideli 
Salvatti, Líder do PT, não há necessidade de pressa na 
votação desta matéria. Vamos cobrir um santo e des-
cobrir outros. A Marinha Mercante brasileira é feita de 
pequenas empresas e de embarcações que servem 
às regiões mais adversas do País. Da maneira que o 
projeto está, vai faltar financiamento para as empresas. 
O que vemos no Brasil hoje? Acidentes e naufrágios 
com as embarcações superlotadas, principalmente na 
região Norte do País. Daí por que tivemos a cautela 
de pedir que o estudo fosse feito, para que não hou-
vesse nenhuma dificuldade e nenhuma dúvida com 
relação a isso.

Tenho certeza de que a Petrobras, com o poder 
que tem e com o prestígio internacional que possui, 
haverá de buscar financiamentos internacionais para o 
fomento da indústria que pretende recuperar o Brasil. 
No entanto, fiquem todos certos de que os estaleiros 
não terão prejuízos, porque esse projeto, da maneira 
que foi aprovado, vai beneficiar empresas que não têm 
tradição no setor, mas que viram aí uma maneira fan-
tástica de ampliar os seus negócios. E estão, a partir 
de agora, por meio de pool de empresas ou outras 
modalidades, ingressando no lucrativo negócio, o que 
é muito bom para o Brasil.

Revendo o assunto, Sr. Presidente, vamos ter 
duas vantagens: atender aos anseios e desejos da 
Marinha Mercante brasileira, protegendo-a; e fazer com 
que a expansão e a recuperação, mediante a Transpe-
tro, dos petroleiros brasileiros seja feita.

Finalizando, ressalto que há um fato grave na ex-
posição de motivos que veio para esta Casa, na qual 
o Governo diz, Senador Arthur Virgílio, que é funda-
mental para a auto-suficiência de petróleo no Brasil a 
aprovação deste projeto. Falta, pois, com a verdade, 
haja vista que a Petrobras gastou milhões e milhões 
em propaganda, anunciando a auto-suficiência de pe-
tróleo no Brasil. Todavia, agora o Ministro da área diz 
que essa auto-suficiência só se fará com a aprovação 
deste projeto. Cabe, portanto, uma ação popular pelos 
gastos feitos de maneira errada e pouco cautelosa por 
parte da Petrobras.

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

AL) – Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas 
uma palavrinha. Quando aceitei a relatoria deste pro-
jeto, eu tinha assistido a algumas exposições sobre 

a tentativa de recuperar a indústria naval brasileira, 
que, há alguns anos, era a segunda do mundo e hoje, 
praticamente, é zero. Então, tenho um carinho espe-
cial pela indústria naval e, com isso, fixei-me nessa 
possibilidade.

O Senador Tasso Jereissati suscitou a possibi-
lidade da falta de documento da capacidade de endi-
vidamento da Transpetro. O Senador Antonio Carlos 
Magalhães levantou outras questões aqui. Depois 
disso, eu não dormi, Carlos, preocupado com o que 
foi discutido.

No dia seguinte, procurei o Senador Tasso Jereis-
sati, que, infelizmente, não estava presente, mas tive a 
sorte de encontrar o Senador Heráclito, que, de pronto, 
atendeu à minha preocupação e fez um requerimento 
ao Ministro para que informasse esta Casa sobre a 
capacidade de endividamento.

Não houve nenhum tipo de acerto ou qualquer 
discussão, porque a minha dignidade não permitira 
isso. Tenho uma vida tranqüila e não tenho nada a 
temer. Mas é claro que há preocupações por parte 
dos Parlamentares. O Senador, inclusive, assinou 
conosco a derrubada da urgência. Foi o terceiro ou 
quarto a assinar e eu, o segundo. S. Exª disse que 
iria assinar, porque também queria saber alguns as-
pectos importantes. Então, o Senador Heráclito teve 
a cautela de buscar fundamentos no Regimento, 
para que, realmente, nenhum erro fosse cometido 
por esta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Com a palavra o Senador Tasso Jereissati.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Re-
nan Calheiros, eu gostaria também de esclarecer a 
minha posição sobre o assunto. Em primeiro lugar, 
evidentemente, como todos os brasileiros e homens 
responsáveis, temos um imenso respeito e gostaría-
mos todos de ver o desenvolvimento da indústria naval 
brasileira, não só da industria naval, mas da industria 
automobilística, de confecções, de plástico, da petro-
química, da química, da agroindústria, enfim, de todas 
as indústrias.

Na verdade, o que não temos informações sufi-
cientes é sobre a construção desse projeto.

Infelizmente, não obtivemos, por parte da Trans-
petro, dados para discutir essa questão. Por exemplo, 
é sabido por informações que não chegam que have-
rá um déficit do Fundo de Marinha Mercante, que é a 
dona do dinheiro do qual o BNDES é repassador, de 
mais de R$ 1,8 bilhão.

Como bem sabemos, o Fundo de Marinha Mer-
cante já foi objeto de escândalos e problemas anterio-
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res, justamente pelo mau uso do dinheiro. E agora se 
propõe no projeto que novamente o Fundo de Marinha 
Mercante tenha um déficit gigantesco.

A pergunta que fica: Quem cobrirá esse déficit?
Essa pergunta nunca foi respondida.
Pergunta dois: É justo, como salientou o Senador 

Heráclito, que todos os recursos do Fundo de Mari-
nha Mercante, que é para financiar a indústria naval 
brasileira, vão para três estaleiros apenas, sendo que 
um deles, Sr. Presidente, não existe; trata-se de um 
estaleiro virtual?

Brasil afora, existem centenas de estaleiros que 
não vão ter mais recursos para o seu desenvolvimen-
to, porque o Fundo de Marinha Mercante só vai ter 
recursos para esses três. Três estaleiros feitos por 
grandes empreiteiras, grandes construtoras. E mais, 
isto é uma das falsidades que foram colocadas aqui: 
sócios estrangeiros; não é indústria nacional. Pode 
ser feito aqui, mas esses são os sócios desses esta-
leiros, inclusive dos virtuais, que não existem. Essa 
é uma operação única, Senador Efraim, em que se 
vai financiar um estaleiro que não existe. Essa é a 
pergunta.

Segundo, como esse empréstimo vai ser pago se 
não veio nenhuma demonstração coerente de que a 
Transpetro, que é quem vai pegar esses recursos, tem 
fluxo de caixa suficiente para pagar esses emprésti-
mos. Por exemplo, o lucro da Transpetro, em balanço, 
no ano passado, foi de R$300 milhões; o empréstimo é 
de R$5,6 bilhões. Como é que uma empresa que tem 
um lucro de R$300 milhões vai pagar um empréstimo 
de cinco, seis milhões? Quem é que vai pagar isso? 
Quem vai ser o responsável pelo pagamento dessa 
dívida? 

Outra pergunta não respondida e não escla-
recida: como é que vai ser a compra desses navios 
feita pela Transpetro? São 26 ou são 42? Serão 
26 navios? Não está esclarecido. Ora, no projeto, 
fala-se em 26 navios, ora fala-se em 42. Qual será 
o critério de preço desses navios? Como será ava-
liado o preço desses navios em relação ao merca-
do internacional? Serão permitidos os aditivos? As 
empresas que ganharam as concorrências para o 
fornecimento desses navios, inclusive, repito, um 
estaleiro que não existe é um dos que ganharam 
a concorrência... Como foi essa concorrência? Foi 
submetida aos critérios do Tribunal de Contas da 
União? Também isso não foi explicado.

O cronograma de desembolso do BNDES será 
todo de uma vez? Ele vai pegar R$5,6 bilhões do 
Fundo da Marinha Mercante e passar tudo de uma 
vez para a Transpetro, retirando recursos exatamen-
te desses pequenos estaleiros que fazem barcas 

fluviais, barcos de pesca, enfim, que têm pelo Brasil 
inteiro? No meu Estado, têm pequenos estaleiros, que 
ficarão, de agora por diante, sem qualquer acesso a 
financiamento?

Outra pergunta: como vai ser feita a transferência 
do dinheiro da Transpetro para os estaleiros, ou seja, 
para a indústria privada? Por exemplo, se a Transpetro 
vai receber R$5,6 bilhões, vai pagar todos os navios 
do estaleiro que não existe, avançado, de uma vez, 
antes? É assim que vai pago isso? Ou vai ser pago 
ao longo dos anos? Ao longo de seis, sete anos? Se 
vai ser pago ao longo de seis, sete anos, para que a 
Transpetro precisa de cinco ou seis bilhões agora, de 
uma vez? Isso não está claro.

Enfim, isso faz parte de uma série de dúvidas que 
tornam o projeto uma grande incógnita, sem explicação 
nenhuma. Não tivemos explicação e não tivemos uma 
audiência pública sobre o assunto. Representantes da 
indústria naval, do BNDES, da Transpetro, da Petro-
bras, têm que vir aqui esclarecer – afinal de contas, 
estamos falando de cinco ou seis bilhões –,não só pelo 
valor de que estamos tratando, mas pelo ineditismo, 
Senador Antonio Carlos. É a primeira vez que eu vejo 
a compra de navios por um órgão oficial com recursos 
oficiais, dinheiro público, de um estaleiro que, simples-
mente, não existe.

Enfim, são essas as implicações, mas eu gos-
taria de fazer mais um adendo: também é uma gran-
de falácia, bobagem, essa história de que estão ti-
rando dez mil empregos. Ao contrário, estão sendo 
tirados dez mil empregos dos pequenos estaleiros, 
que não vão receber financiamento, esses que fazem 
barcos de transporte em Manaus, Pará, no Paraná, 
bem como esses barcos de pesca que são feitos no 
nosso Nordeste. Ou seja, está sendo tirado dinheiro 
para dar para os grandes estaleiros, inclusive capital 
estrangeiro. Empreiteiras e capital estrangeiro. Por-
tanto, é outra falácia: estão tirando emprego de um 
para dar para o outro; financiamento de um para dar 
para o outro.

Há mais um ponto: o juro é subsidiado. Quem é 
que vai cobrir a diferença desse juro subsidiado? Juro 
de 2% é um juro que não existe no Brasil para ninguém: 
nem para os Estados do Nordeste, nem para os Esta-
dos do Norte, nem para os Estados do Centro-Oeste, 
nem para a agricultura, para ninguém.

Ora, contrapõe-se: é justo dar juro subsidiado 
para a indústria naval? É. Queremos desenvolvimento. 
Por que é que é mais justo do que para a agricultu-
ra, para a indústria automobilística, para a indústria 
de confecção, que emprega mais mão-de-obra, por 
exemplo?
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Então, aqui estamos numa discussão absoluta-
mente aberta e não há nenhuma explicação. Nenhuma. 
Zero de explicação para que esse projeto seja aprova-
do. Não há qualquer esclarecimento para nós e para 
a opinião pública brasileira.

Era isso que eu tinha a dizer.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra para uma questão de ordem. 
Acabo de ser informado aqui, pode ser algum defeito 
técnico ou algum problema, de que a TV Senado saiu 
do ar com a sessão ao vivo aqui.

Eu gostaria de que a assessoria da Mesa verifi-
casse, porque os eleitores do Senador Sibá Machado 
estão ansiosos para saber o que ocorre nesta Casa e 
estão cobrando desse modesto Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

Pensei que o Senador Heráclito Fortes iria anun-
ciar que acaba de sair no Jornal Nacional a última 
pesquisa Datafolha, tendo o candidato do PSDB e 
PFL, muito respeitosamente, obtido 27% e o Presi-
dente Lula 51%.

Espero que não seja a sua preocupação algo 
dessa natureza. Eu queria informar a V. Exª a res-
peito.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 
Presidente, eu queria tranqüilizar o Senador Eduardo 
Suplicy. Não é do meu estilo nem do meu feitio tirar a 
alegria de criança, tirar o brinquedo da boca dos outros. 
Como eu sei que o PT não o valoriza e não o prestigia 
e o utiliza apenas para esse tipo de avisos, eu jamais 
entraria na sua área. Essa é uma área que o PT, que 
o maltrata, quando V. Exª toma as decisões de votar 
contra a direção do Partido, de votar pela instalação 
de CPIs, V. Exª é um dissidente, só que está fazendo 
aqui o papel da hiena: ri por quê? Porque isso não vai 
beneficiá-lo, Senador Suplicy, será o seu fim e a sua 
desgraça.

Será o seu fim e a sua desgraça. Esse povo tem 
ódio a V. Exª.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não. 
Isso não é verdade.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Esse 
povo só o aturou, porque não se desafia a lei da gra-
vidade. V. Exª mostrou que tem voto em São Paulo, 
independente do PT. Eu, como gosto muito de V. Exª, 
jamais lhe tiraria essa alegria, porque vi quando V. 
Exª estava anotando e a sofreguidão pelo microfone, 
para anunciar.

Viva V. Exª por ser o pioneiro em dar notícia des-
sa natureza ao PT! Viva o povo de São Paulo que o 
manda para esta Casa e V. Exª cumpre muito bem o 
seu papel!

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Heráclito Fortes, ainda há pouco, V. Exª fez uma 
observação não muito positiva a meu respeito, até di-
zendo que eu iria pensar na derrota ali no seu Estado, 
mas agora V. Exª já está prenunciando que eu poderei 
continuar no Senado, lado a lado, sempre dialogando 
com V. Exª.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V. Exª 
não me entendeu. Eu falei na derrota do seu Estado, 
mas não falei da sua. A sua modéstia não o leva a 
isso. Eu falei a V. Exª sobre uma derrota em São Pau-
lo. Como eu sei que V. Exª é solidário com os que não 
são solidários com V. Exª e que V. Exª irá ficar pros-
trado com a derrota ao Governo de São Paulo, eu lhe 
ofereci o Piauí, acolhedor, para que passasse a sua 
semana de descanso eleitoral.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presiden-
te, eu gostaria de fazer um apelo, em função dessa 
discussão paralela. Vamos voltar, com todo respeito 
às discussões. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Senador Romeu Tuma faz um apelo para 
que possamos votar.

Respondendo especificamente essa questão de 
ordem, a TV Senado saiu do ar como conseqüência 
da legislação eleitoral, porque das 20 horas e 11 mi-
nutos às 21 horas e 20 minutos aqui em Brasília não 
se pode transmitir porque tem de transmitir o horário 
eleitoral.

Nacionalmente, o horário é das 20 horas e 23 
minutos às 20 horas e 55 minutos. Apenas por isto: 
é lei.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agra-
deço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Continuemos a votação do requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 977, DE 2006

Requeiro, nos termos regimentais, que o Pro-
jeto de Resolução nº 49, de 2006, que “autoriza a 
Petrobras Transportes S.A (TRANSPETRO) a ele-
var, temporariamente, o seu limite de endividamento, 
em até cinco bilhões e seiscentos milhões de reais, 
para contratar operação de crédito com recursos do 
Fundo da Marinha Mercante (FMM), através de seus 
agentes financeiros”, além da Comissão constante do 
despacho inicial, também seja distribuído à Comis-
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são de Serviços de Infra-Estrutura para que esta se 
pronuncie sobre o mesmo, tendo em vista a nature-
za da matéria.

Sala das Sessões, – Senador Heráclito Fortes, 
Presidente da Comissão de Serviços de Infra-Estru-
tura.

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.
A matéria vai à Comissão de Serviços de Infra-

Estrutura.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas para registrar que tenho certeza de que o Sena-
dor Heráclito Fortes vai esclarecer rapidamente essa 
matéria para que possamos votá-la ainda no final do 
mês de outubro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 2:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 363, DE 2006 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 353,  
parágrafo único, do Regimento Interno.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 363, de 2006 (apresen-
tado pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer nº 1.003, de 
2006, Relatora: Senadora Ideli Salvatti), que 
aprova a Programação Monetária para o ter-
ceiro trimestre de 2006.

A matéria constou da pauta da Ordem do Dia da 
sessão deliberativa ordinária de ontem, quando teve 
sua apreciação transferida para hoje.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa, 
no prazo regimental.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 363, de 2006, que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.040, DE 2006 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 363, de 2006.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 363, de 2006, 
que aprova a Programação Monetária para o terceiro 
trimestre de 2006.

Sala de Reuniões da Comissão, em 15 de se-
tembro de 2006.

ANEXO AO PARECER Nº 1.040, DE 2006

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 363, de 2006.

Aprova a Programação Monetária para 
o terceiro trimestre de 2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovada a Programação Monetária 

relativa ao terceiro trimestre de 2006, nos termos da 
Mensagem Presidencial nº 187, de 2006 (nº 572, de 
2006, na origem).

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Estando a matéria em regime de urgência, 
passa-se à imediata apreciação da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Na sessão do dia 2 de agosto, foi lido o Reque-
rimento nº 897, de 2006, de urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara nº 8, de 2005, que deixou de ser 
votado naquela oportunidade.

Em votação o requerimento.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O projeto passa a tramitar, como conseqüência, 

em regime de urgência.
Passa-se à imediata apreciação da matéria:
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item 3:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 8, de 2005 (nº 6.999/2002, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a cria-
ção de funções comissionadas no Quadro de 
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.024, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania. Relator: Senador José Jorge.

Não foram oferecidas emendas perante 
a Mesa, no prazo regimental.

Em discussão o projeto, em turno único.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para discu-

tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse é o 
projeto do Tribunal Regional do Trabalho do Estado de 
São Paulo, de Campinas, que, na reunião anterior, não 
foi votado porque, a exemplo do caso do Pará, segun-
do a própria assessoria do Líder do Governo, não se 
trata de criação de cargo, mas de remanejamento. E 
ficou combinado – inclusive tenho requerimento assi-
nado pelos Líderes que está na mesa de V. Exª – de 
incluirmos também a votação do projeto lá do Pará. 
Senão vou ter que votar contra o de São Paulo e vou 
pedir verificação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Consulto os Srs. Líderes se há acordo sobre 
a matéria.

O SR. ROMEO JUCÁ (PMDB – RR) – Não há 
acordo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não há acordo.

Está retirado, portanto, o projeto de pauta.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Presiden-

te, apenas para confirmar: foi retirado, então, o projeto 
da criação de cargos do Tribunal Regional do Trabalho 
de São Paulo, na cidade de Campinas, para aguardar 
a votação conjunta com a do Estado do Pará.

Agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 409, DE 2006

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 409, de 2006 
(2.238/2006, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Decisão nº 18 do Con-
selho do Mercado Comum do Mercosul, que 
dispõe sobre a integração e funcionamen-
to do Fundo para Convergência Estrutural 
e Fortalecimento Institucional do Mercosul 
– FOCEM, celebrado em Assunção, em 19 
de junho de 2005.

Concedo a palavra ao Senador Sérgio Zambiasi, 
Relator da matéria.

PARECER Nº 1.041, DE 2006 – PLEN

O SR SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Para pro-
ferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o parecer é favorável.

É o seguinte o Parecer na íntegra:

PARECER Nº      DE 2006

Parecer de Plenário, em substituição 
à Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 409, de 2006 (PDC nº 2.238-A, 
de 2006, na origem), que aprova o texto da 
Decisão nº 18/05, do Conselho do Mercado 
Comum do Mercosul, que dispõe sobre a 
Integração e Funcionamento do Fundo para 
a Convergência Estrutural e Fortalecimento 
Institucional do Mercosul (FOCEM), celebra-
do em Assunção, em 19 junho  de 2005.

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

Esta Casa é chamada a pronunciar-se sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 409, de 2006 (PDC 
nº 2.238-A, de 2006, na origem), que aprova o texto 
da Decisão nº 18/05, do Conselho do Mercado Comum 
do Mercosul, que dispõe sobre a Integração e Funcio-
namento do Fundo para a Convergência Estrutural e 
Fortalecimento Institucional do Mercosul (FOCEM), 
celebrado em Assunção, em 19 de junho de 2005.

Em cumprimento ao disposto no art. 49, inciso I, 
combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição 
Federal, o Senhor Presidente da República submeteu 
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à apreciação do Congresso Nacional o texto do ato 
internacional referido.

O diploma legal em apreço foi aprovado pela 
Câmara dos Deputados, tendo naquela Casa pas-
sado pelo crivo das Comissões de Finanças e Tri-
butação, de Constituição e Justiça e de Cidadania 
e pela Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional.

Acompanha a proposição a Mensagem nº 791, 
de 2005, do Poder Executivo, que encaminha o tex-
to do Ato ao Congresso Nacional, e a Exposição de 
Motivos nº 00358/SGAS/DIN/DMC/DAI/AFEPA/DAM-
I-MRE-MESUL, de 3 de outubro de 2005, do Minis-
tério das Relações Exteriores, da qual cabe destacar 
o seguinte:

(...) O Fundo para a Convergência Es-
trutural do Mercosul destina-se a financiar 
programas para promover a convergência 
estrutural, desenvolver a competitividade e 
promover a coesão social, em particular das 
economias menores e regiões menos de-
senvolvidas do bloco, além de apoiar o for-
talecimento da estrutura institucional e do 
processo de integração. (...) A criação do 
Fundo Estrutural constitui marco histórico 
para o processo de integração do Mercosul, 
dada sua alta relevância socio-econômica. 
Ademais, apresenta iniciativa concreta no 
sentido de diminuir as assimetrias entre os 
Estados Partes do Mercosul.

A Exposição de Motivos ressalta, ainda, que os 
recursos do FOCEM serão conformados por contribui-
ções anuais não-reembolsáveis dos Estados Partes, 
totalizando US$100 milhões por ano dos quais o Brasil 
contribuirá com cerca de 70%. Nesse sentido, ressalta 
a necessidade de que se inclua dotação orçamentária 
especifica para o ano de 2006.

II – Análise

Fica  de todo evidente a necessidade de apro-
fundamento do processo de integração do Mercosul. 
Afinal, para que se avance na aproximação entre os 
países que compõem o bloco, a convergência estru-
tural e o fortalecimento das instituições são aspectos 
fundamentais.

Portanto, o FOCEM trará ganhos e avanços na 
consolidação do Mercosul, indo ao encontro não só 
dos objetivos  da Política Externa Brasileira, mas tam-
bém dos interesses de nossa sociedade e dos povos 
da região. Se integrar é preciso, o FOCEM é mais uma 
iniciativa louvável para esse fim.

Trata-se, a toda evidência, de ato internacional 
conveniente e oportuno aos interesses nacionais, cuja 

aprovação pelo Brasil será bastante positiva para as 
relações internacionais e para o desenvolvimento do 
País, em especial em termos de consolidação do pro-
cesso integracionista mercosulino.

III – Voto

Por todo exposto, somos pela aprovação do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 409, de 2006.

Sala das Sessões, – Senador Sérgio Zambia-
si, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer é favorável.

Em discussão o Projeto, em turno 
único.(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, declaro en-
cerrada a discussão.

Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o Projeto aprovado:

(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 409, DE 2006 

(Nº 2.238/2006, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Decisão no 18/05, 
do Conselho do Mercado Comum do Mer-
cosul, que dispõe sobre a Integração e Fun-
cionamento do Fundo para a Convergência 
Estrutural e Fortalecimento Institucional do 
Mercosul – FOCEM, celebrada em Assun-
ção, em 19 de junho de 2005.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Decisão nº 18/05, 

do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, que 
dispõe sobre a Integração e Funcionamento do Fun-
do para a Convergência Estrutural e Fortalecimento 
Institucional do Mercosul – FOCEM, celebrada em 
Assunção, em 19 de junho de 2005.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão da referida decisão, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acar-
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
mônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) O texto da Decisão encontra-se publicado no Expediente da 
presente sessão. 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 410, DE 2006

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 410, de 2006 (nº 
2.266/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo Constitutivo do Par-
lamento do MERCOSUL, aprovado pela Decisão 
nº 23/05 do Conselho do Mercado Comum e as-
sinado pelos Governos da República Argentina, 
da República Federativa do Brasil, da República 
do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, 
Estados Partes do MERCOSUL, celebrado em 
Montevidéu, em 9 de dezembro de 2005.

O Relator é o nobre Senador Sérgio Zambiasi.
Com a palavra S. Exª, para proferir o parecer.

PARECER Nº 1.042, DE 2006 – PLEN

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Presiden-
te Renan Calheiros, conforme votação da Câmara, o 
parecer é favorável.

É o seguinte o Parecer na íntegra:

PARECER Nº , DE 2006

De Plenário, em substituição à Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
sobre o PDS nº 410, de 2006 (PDC nº 2.266-
A, de 2006, na origem), que aprova o texto 
do Protocolo Constitutivo do Parlamento do 
Mercosul, aprovado pela Decisão nº 23/05, do 
Conselho do Mercado Comum, e assinado 
pelos Governos da República Argentina, da 
República Federativa do Brasil, da República 
do Paraguai e da República Oriental do Uru-
guai, Estados Partes do Mercosul, celebrado 
em Montevidéu, em 9 de dezembro de 2005.

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

O texto do entendimento multilateral foi encami-
nhado ao Congresso Nacional por intermédio do Avi-
so nº 567, de 2006, da Casa Civil, juntamente com a 
Exposição de Motivos nº 173, de 23 de maio de 2006, 
do Ministério das Relações Exteriores.

Ademais de historiar o surgimento do projeto para 
a instituição do Parlamento do Mercosul resultado da 
atividade criativa da Comissão Parlamentar Conjunta, 
por solicitação do Conselho Mercado Comum, em ra-
zão de seu “Programa de Trabalho”, para o período de 

2004 a 2006 –, a Chancelaria minudencia as funções 
do referido órgão. 

Explica o Itamaraty que o Parlamento do Mercosul 
visa a ser órgão representativo dos povos dos Estados 
Partes do Bloco e, além disso, substituirá a Comissão 
Parlamentar Conjunta em suas funções junto aos Par-
lamentos dos Estados Partes. Cumpre salientar que 
os Estados Associados serão convidados a participar 
das sessões públicas do Parlamento, sem direto a voto, 
porém, com direito a voz.

Para a Chancelaria, o Parlamento do Mercosul 
constitui marco histórico para a integração sub-conti-
nental, aprofundando sua dimensão política e social, ao 
transparecer o pluralismo e a diversidade regional. Além 
disso, a instalação do Parlamento do Mercosul facilitará a 
difícil tarefa de harmonização das legislações nacionais 
nas áreas pertinentes e de agilização da incorporação 
das normativas ao Mercosul nos ordenamentos jurídi-
cos internos dos países partícipes, nos casos em que 
o crivo dos parlamentos nacionais é necessário.

O perfil institucional definitivo do Parlamento do 
Mercosul será logrado apenas no ano de 2014, quan-
do os membros do Orgão serão eleitos por sufrágio 
universal, direto e secreto, de acordo com a agenda 
e a legislação eleitoral de cada país, ao longo do cha-
mado “primeiro período de transição”, em dia e mês a 
serem definidos pelo Conselho do Mercado Comum. 
De dezembro de 2006 a dezembro de 2010, o Parla-
mento será constituído por representação paritária, 
integrado por 18 tribunos de cada Estado Parte, a se-
rem designados segundo critérios a serem definidos 
pelo Poder Legislativo de cada país.

O orçamento do Parlamento do Mercosul será ela-
borado após a internalização do texto do protocolo cons-
titutivo ora em análise por todos os Estados Membros, o 
que marca o nascimento jurídico, ou a instalação oficial, 
do dito Parlamento. Não estando previstos aportes pelos 
Estados Partes para o ano de 2006, o orçamento do Par-
lamento do Mercosul será elaborado apenas em 2007, na 
eventualidade da internalização da Decisão nº 23, de 2005 
por parte de todos os membros ainda no corrente ano. 
Após a elaboração, o orçamento deverá ser submetido 
à aprovação legislativa, o que, antecipa o Ministério das 
Relações Exteriores, pode ocorrer somente no ano de 
2008, o que o leva a não vislumbrar aumento da dotação 
orçamentária para o Mercosul antes daquele ano.

II – Análise

O texto do “Protocolo Constitutivo do Parlamento 
Mercosul” aborda os principais elementos para a defini-
ção do perfil e para funcionamento do Órgão Legislativo 
autônomo que se pretende criar: propósitos, princípios, 
competências, eleição, condição dos membros perma-
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nentes e associação do Mercosul, mandato, requisitos e 
incompatibilidades, prerrogativas e imunidades, sistema 
de adoção de decisões, organização, reuniões, delibe-
rações, atos normativos, orçamento, sede, adesão e 
denúncia. O detalhamento dos proceditentos internos 
ficará ao encargo do Regimento Interno do Órgão, que 
será elaborado pelo Parlamento, uma vez constituído.

Dentre as atribuições do Parlamento Mercosul, 
destacamos:

1. velar, no âmbito de sua competência, 
pela observância das normas do Mercosul;

2. velar pela preservação do regime de-
mocrático nos Estados-Partes, no que reforça, 
de maneira salutar, os termos da Carta Demo-
crática Interamericana, assinada no âmbito da 
Organização dos Estados Americanos, e, so-
bretudo, a “cláusula democrática” vigente no 
Mercosu1. Ambos os mecanismos são contrá-
rios ao golpismo formal ou disfarçado – pela 
via do desrespeito ao Estado Democrático de 
Direito e à estabilidade constitucional.;

3. elaborar pareceres sobre todos os 
projetos de normas do Mercosul que requei-
ram aprovação legislativa de um ou vários 
Estados-Partes;

4. propor projetos de normas do Mercosul 
e submetê-los consideração pelo Conselho do 
Mercado Comum.

O Parlamento do Mercosul, a respeito do avanço 
institucional que representa, ainda não atende aos an-
seios de criação de instância supranacional no bloco o 
que, para o internacionalista José Maria Gómez, seria 
fundamental para a produção e o cumprimento de inicia-
tivas e políticas autenticamente comunitárias, em subs-
tituição a arranjos contratuais, intergovernamentais e às 
fórmulas de compromisso verificadas na atualidade.

O Parlamento do Mercosul não possui compe-
tência legiferante strictu sensu, conforme se verifica 
no artigo 4º de seu Protocolo substitutivo.

É inequívoco, todavia, que o Parlamento do Mer-
cosul tende a servir de catalizador de uma cultura re-
gional de didadania, voltada às necessidades e ao des-
tino comum do Bloco Regional, ampliando a identidade 
política e republicana dos povos dos Estados-Membros 
do Mercosul, da fronteira nacional à fronteira regional. 
Talvez se possa asseverar que esse estágio é de fun-
damental importância para o posterior alcance de ins-
tituições supranacionais. Nesse sentido, seria oportuno 
citar o exemplo da própria União Européia, cuja ante-
cedente, a Comunidade Européia do Carvão e do Aço, 
criada pelo Tratado de Paris, somente foi possível mercê 
da percepção de que o destino de um país na Europa 

afetava diretamente a sorte dos demais. A experiência 
das duas Guerras Mundiais alertava que a cooperação 
entre os povos europeus deveria ir além do entendimento 
intergovernamental. Para Jean Monet, um dos principais 
ideólogos da integração européia, deveria alcançar os 
corações e mentes dos povos europeus, impingindo-
lhes o sentimento do destino comum. 

Convém recordar que tampouco o Parlamento 
Europeu possui os mesmos poderes dos Parlamentos 
nacionais de legislar e de controlar os respectivos Exe-
cutivos. Mesmo com o Tratado de Maastricht, de 1992, o 
Parlamento Europeu continua destituído de capacidade 
decisória plena, não sendo de grande relevância sua atu-
ação como poder constituinte derivado ou original, ainda 
que tenha sofrido o alargamento de sua função legislativa, 
instituídos que foram novos domínios para legislação e 
o procedimento de co-decisão. A Constituição Européia 
(artigo I-34), não supera essa limitação, que tem sido 
chamada “déficit democrático” na União Européia.

III – Voto

Por tudo quanto exposto, somos pela aptovação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 410, de 2006.

Sala das Sessões, – Senador Sérgio Zambiasi, 
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer é favorável.

Em discussão o Projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 410, DE 2006 

(Nº 2.266/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Protocolo Constitu-
tivo do Parlamento do Mercosul, aprovado 
pela Decisão nº 23/05 do Conselho do Mer-
cado Comum e assinado pelos Governos da 
República Argentina, da República Federa-
tiva do Brasil, da República do Paraguai e 
da República Oriental do Uruguai, Estados 
Partes do Mercosul, celebrado em Monte-
vidéu, em 9 de dezembro de 2005.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Protocolo Cons-

titutivo do Parlamento do Mercosul, aprovado pela 
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Decisão nº 23/05 do Conselho do Mercado Comum e 
assinado pelos Governos da República Argentina, da 
República Federativa do Brasil, da República do Pa-
raguai e da República Oriental do Uruguai, Estados 
Partes do Mercosul, celebrado em Montevidéu, em 9 
de dezembro de 2005.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar 
em revisão do referido Protocolo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos ternos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) O texto do Protocolo encontra-se publicado no expediente da 
presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 978, DE 2006

REQUERIMENTO Nº 13, DE 2006 – CCJ

Nos termos do artigo 336, inciso II, combinado 

com o artigo 338, inciso IV, do Regimento Interno do 

Senado Federal, requeiro urgência para o PLC nº 81, 

de 2006.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006. 

– Senadora Ideli Salvatti.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336  

do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 81, de 2006 (nº 6.047/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que cria o Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional-Sisan 
com vistas em assegurar o direito humano 
à alimentação adequada e dá outras provi-
dências.

Sobre a mesa parecer da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Ideli 
Salvatti, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador 
Efraim Morais.

É lido o seguinte:

 
PARECER Nº 1.403, DE 2006

Da Comissão de Constitução, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 81, de 2006, que cria o Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutri-
cional – SISAN, com vistas em assegurar 
o direito humano à alimentação adequada 
e dá outras providências.

Relatora: Senadora Ideli Salvatti

 
I – Relatório

Chega para exame nesta Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (CCJ) o Projeto de Lei 
da Câmara (PLC) nº 81, de 2006 (PL nº 6.047, de 
2005, na Câmara dos Deputados), que cria o Siste-
ma Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(SISAN). Afora algumas definições, o referido projeto 
estabelece os princípios, as diretrizes, os objetivos 
e a composição desse Sistema, por meio do qual 

o Poder Público, juntamente com organizações da 
sociedade civil, deve implementar políticas e ações 
destinadas a assegurar o direito da população à ali-
mentação adequada.

O projeto teve origem no Poder Executivo e foi 
elaborado por grupo de trabalho constituído no âmbi-
to do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (CONSEA), atendendo deliberação da II 
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nu-
tricional, realizada em 2004.

A atuação do Sisan será definida com base 
em critérios estabelecidos pelo Consea e pela Câ-
mara Interministerial de Segurança Alimentar e Nu-
tricional.

De acordo com o PLC em análise, o Sisan obede-
ce aos seguintes princípios: universalidade e eqüidade 
no acesso à alimentação; preservação da autonomia e 
respeito à dignidade das pessoas; participação social 
em todas as etapas do processo; transparência dos 
programas, das ações, da utilização dos recursos e 
dos critérios para sua concessão.

O Sisan tem por fundamento as seguintes dire-
trizes: promoção da intersetorialidade das políticas e 
ações governamentais e não-governamentais; des-
centralização das ações entre as esferas do governo; 
monitoramento da situação alimentar e nutricional; 
conjugação de medidas de garantia de acesso à ali-
mentação adequada pela população; articulação entre 
orçamento e gestão, e estímulo ao desenvolvimento 
de pesquisas e de recursos humanos.

Integram o Sisan a Conferência Nacional de Se-
gurança Alimentar e Nutricional, o Consea e a Câmara 
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. 
A Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional tem como atribuição indicar ao Consea as 
diretrizes e prioridades da Política e do Plano Nacional 
de Segurança Alimentar, além de avaliar o desempe-
nho do Sisan.

O Consea, órgão de assessoramento à Presidên-
cia da República, tem como responsabilidades, entre 
outras, convocar a Conferência Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional; propor ao Executivo as diretri-
zes e prioridades da Política e do Plano Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional; articular, acompa-
nhar e monitorar a implementação e a convergência 
das ações inerentes à Política e ao Plano Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional; definir os critérios 
e os procedimentos para integrar o Sisan; instituir me-
canismos permanentes de articulação entre as esferas 
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de governo; mobilizar e apoiar entidades da sociedade 
civil na implementação de ações públicas de seguran-
ça alimentar e nutricional.

A Câmara Interministerial de Segurança Alimentar 
e Nutricional, integrada por Ministros de Estado e Se-
cretários Especiais responsáveis pelas pastas afetas 
à consecução da segurança alimentar e nutricional, 
tem, entre suas atribuições, elaborar, com base nas 
diretrizes emanadas do Consea, a Política e o Plano 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; coor-
denar a execução da Política e do Plano; articular as 
políticas e os planos de suas congêneres estaduais e 
do Distrito Federal.

O projeto também estabelece critérios sobre a 
composição do Consea, que terá 1/3 de represen-
tantes governamentais, 2/3 de representantes da 
sociedade civil, e observadores. Consta ainda no 
PLC que o Consea será presidido por um de seus 
integrantes, representante da sociedade civil, indi-
cado pelo colegiado e designado pelo Presidente 
da República.

Na Câmara, o projeto de lei foi aprovado, com 
emendas, na Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público. O texto modificado também foi apro-
vado nas Comissões de Seguridade Social e Família 
e de Constituição e Justiça e Cidadania.

Nesta Casa, não foram oferecidas emendas.

 
II – Análise

O PLC nº 81, de 2006, define segurança ali-
mentar e nutricional como a realização do direito de 
todos ao acesso regular e permanente a alimentos 
de qualidade, em quantidade suficiente, sem compro-
meter o acesso a outras necessidades essenciais, 
tendo como base práticas alimentares promotoras 
de saúde que respeitem a diversidade cultural e que 
sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 
sustentáveis.

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD)-2004, realizada pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que 
houve uma melhoria na situação da população no que 
diz respeito à segurança alimentar e nutricional. Entre-
tanto, o exame dos resultados indica que a situação 
ainda está longe de atender ao disposto na Declaração 
da Cúpula Mundial de Alimentação, de 1996, da qual 

o Brasil é signatário: reduzir a população afetada pela 
fome à metade até 2015.

As informações da Pnad-2004 indicam que aproxi-
madamente 72 milhões de pessoas residiam nos 34,8% 
dos domicílios em situação de Insegurança Alimentar 
(IA) leve, moderada ou grave.

Vale informar que foram classificados como “IA 
grave” os domicílios em que a restrição alimentar era 
de tal magnitude que cerca de 14 milhões de pessoas 
conviveram com a experiência de passar fome, com 
freqüência que pode ter sido “em quase todos os dias”, 
“em alguns dias” ou “em um dois dias”, nos 90 dias que 
antecederam à data da entrevista.

Do universo de quase 14 milhões de pessoas 
moradoras em domicílios em condição de IA grave, 
52% residiam no Nordeste, região que concentrava, na 
época da pesquisa; 28% da população brasileira. Tam-
bém preocupante é o fato de que, nas Regiões Norte 
e Nordeste cerca de 17% das crianças com menos de 
5 anos de idade viviam em condição de insegurança 
alimentar grave, ou seja, conviveram com a fome.

Assim, entendemos ser meritória a iniciativa de 
criar um Sistema de Segurança Alimentar no País. 
Contudo, a análise do texto indica a necessidade de 
pequenas mudanças na grafia de alguns numerais 
exclusivamente para aperfeiçoamento redacional no 
termos do art. 11, inciso II, alínea f, da Lei Comple-
mentar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. Por essa 
razão alertamos para a necessidade de serem efe-
tuadas alterações na escrita dos números e frações 
constantes do art. 11 do projeto: na alínea a do inciso 
II, deverá ser grafado “quatro” em vez de “4 (quatro)” 
nos incisos I e II do § 2º, as frações deverão ser es-
critas por extenso.

Da mesma forma, é importante corrigir, na reda-
ção final, um equívoco de regência contido na ementa 
do projeto, alterando-se o termo “com vistas em asse-
gurar” para “com vistas a assegurar”.

 
III – Voto

Diante da inexistência de vícios de inconstitu-
cionalidade, regimentalidade ou de técnica legislativa, 
concluímos pela aprovação do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 81, de 2006, nos termos do texto aprovado na 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti 
para proferir parecer, em substituição à Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa.

PARECER Nº 1.044, DE 2006 – PLEN

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para 
proferir parecer. Sem revisão da oradora.) – O nosso 
parecer da Comissão é o equivalente à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania: favorável, portanto, 
à tramitação e à aprovação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer é favorável, equivalente, portanto, 

ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça e 
Cidadania.

Em discussão o Projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem pela a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o Projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O último item extrapauta tem urgência e é 
consensual.

Item extrapauta:

EMENDA DA CÂMARA 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 597, DE 1999

Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
nº 597, de 1999 (nº 3.073/2000, naquela Casa), que 
dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamento e 
materiais necessários à sua aplicação e à monitoração 
da glicemia capilar aos portadores de diabetes inscritos 
em programas de educação para diabéticos.

Sobre a mesa parecer da Comissão de Assuntos 
Sociais, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador 
Efraim Morais.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.045, DE 2006

Da Comissão de Assuntos Sociais, so-
bre a Emenda da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado nº 597, de 1999, que dispõe sobre 
a distribuição gratuita de medicamentos e 
materiais necessários a sua aplicação e à 
monitoração da glicemia capilar aos por-
tadores de diabetes inscritos em programa 
de educação para diabéticos.

Relator: Senador Flávio Arns

I – Relatório

Tendo o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 597, 
de 1999, recebido aprovação em ambas as Casas 
Legislativas, O processado retoma ao Senado Fede-

ral para que seja apreciada Emenda da Câmara dos 
Deputados à proposição (ECD nº 597, de 1999). Cabe 
aos Senadores optar entre a redação do projeto ante-
riormente aprovada nesta Casa e o texto modificado 
pela emenda da Casa Revisora.

Ressalte-se que a ECD em análise apenas su-
prime o art. 5º da proposição, que dispõe que o Poder 
Executivo, através do Ministério da Saúde, regula-
mentará esta Lei no prazo de noventa dias, a contar 
de sua publicação.

A proposição vem a esta Comissão de Assuntos 
Sociais, onde o PLS nº 597, de 1999, antes de seu en-
caminhamento à Câmara dos Deputados, foi aprovado 
em decisão terminativa.

II – Análise

A supressão do art. 5º do PLS nº 597, de 1999, 
proposta pela Emenda da Câmara dos Deputados, 
atende à jurisprudência consolidada em nosso País 
com o objetivo de resguardar o princípio da separa-
ção dos Poderes, consagrado no art. 2º da Constitui-
ção Federal.

Referimo-nos aqui às decisões do Supremo Tribu-
nal Federal proferidas em Ações Diretas de Inconstitu-
cionalidade, em que aquela Corte considera defeso ao 
Poder Legislativo assinar prazo para que outro Poder 
exerça prerrogativa que lhe é própria.

Assim sendo, lei originada nesta Casa não pode 
estabelecer prazo para o Executivo cumprir sua obri-
gação de regúlamentar a matéria.

III – Voto

O voto, portanto, é pela aprovação da Emenda da 
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado 
nº 597, de 1999 (ECD nº 597, de 1999).

Sala da Comissão, 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Parecer nº 1.045, de 2006, da Comissão de 
Assuntos Sociais, é favorável.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.

É a seguinte a emenda aprovada:

 
EMENDA

Suprime o Art. 5º do Projeto de Lei,  Re-
numerando-se o Art. 6º Para 5º.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação final do Projeto de Lei do Senado 
nº 597, de 2006, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, 
Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

 
PARECER Nº 1.046, DE 2006 

(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado nº 597, de 1999 (nº 3.073, de 2000, 
na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação fi-
nal do Projeto de Lei do Senado nº 597, de 1999 
(nº 3.073, de 2000, na Câmara dos Deputados), 
que dispõe sobre a distribuição gratuita de medica-
mentos e materiais necessários à sua aplicação e 
à monitoração da glicemia capilar aos portadores 
de diabetes inscritos em programas de educação 
para diabéticos.

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de setembro 
de 2006. 

ANEXO AO PARECER Nº 1.046, DE 2006

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado nº 597, de 1999 (nº 3.073, de 2000, 
na Câmara dos Deputados).

Dispõe sobre a distribuição gratuita 
de medicamentos e materiais necessários 
à sua aplicação e à monitoração da gli-
cemia capilar aos portadores de diabetes 
inscritos em programas de educação para 
diabéticos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os portadores de diabetes receberão, 

gratuitamente, do Sistema Único de Saúde – SUS, os 
medicamentos necessários para o tratamento de sua 
condição e os materiais necessários à sua aplicação 
e à monitoração da glicemia capilar.

§ 1º O Poder Executivo, por meio do Ministério da 
Saúde, selecionará os medicamentos e materiais de 
que trata o caput, com vistas a orientar sua aquisição 
pelos gestores do SUS.

§ 2º A seleção a que se refere o § 1º deverá ser 
revista e republicada anualmente ou sempre que se 
fizer necessário, para se adequar ao conhecimento 
científico atualizado e à disponibilidade de novos me-
dicamentos, tecnologias e produtos no mercado.

§ 3º É condição para o recebimento dos medica-
mentos e materiais citados no caput estar inscrito em 
programa de educação especial para diabéticos.

Art. 2º As despesas decorrentes da implemen-
tação desta Lei serão financiadas com recursos dos 
orçamentos da Seguridade Social da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, con-
forme regulamento a ser baixado pelo Ministério da 
Saúde, ouvida a Comissão Intergestores Tripartide 
instituída pela Norma Operacional Básica do SUS 
de 1993.

Art. 3º É assegurado ao diabético o direito de 
requerer, em caso de atraso na dispensação dos me-
dicamentos e materiais citados no art. 1º, informações 
acerca do fato à autoridade sanitária municipal.

Parágrafo único. O gestor municipal do SUS é 
obrigado a ressarcir os gastos que o diabético com-
provadamente houver efetuado com a aquisição dos 
medicamentos e materiais referidos, no caso de au-
sência de resposta e atendimento.

Art. 4º A inobservância do disposto nesta Lei por 
parte, de servidor público configura crime de prevari-

SETEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL278     



Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 6 28041 

cação, sujeitando o infrator às penalidades cominadas 
no art. 319 do Código Penal Brasileiro.

Parágrafo único. Independente das sanções civis, 
penais e administrativas, o Ministro de Estado e os Se-
cretários responsabilizados pelo descumprimento das 
disposições desta Lei sujeitar-se-ão às penalidades 
previstas na Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, por 
cometimento de crime de responsabilidade.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor no prazo de 360 
(trezentos e sessenta) dias, a contar da data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Estando a matéria em regime de urgência, 
passa-se à imediata apreciação da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira peça a palavra, de-

claro encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Pela ordem, concedo a palavra à Senadora 
Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero 
apenas fazer um registro, porque esta é uma matéria 
que tramita já há algum tempo.

É uma matéria de 1999, do Senado da Repúbli-
ca, de autoria do então Senador José Eduardo Dutra. 
Gostaria de realçar que se trata de iniciativa extrema-
mente louvável e quero aqui deixar consignado o que 
estamos efetivamente aprovando como benefício para 
os portadores de diabetes.

Em primeiro lugar, eles terão acesso à cesta bási-
ca de medicamentos; em segundo lugar, terão acesso 
a todos os equipamentos e a tudo o que hoje em dia 
já existe para o controle da doença.

Tanto o acesso à cesta básica como aos equipa-
mentos para o controle da doença serão feitos a partir 
do programa de educação a que todos os portadores 
têm de se submeter, para conhecimento da situação 
em que eles vivem.

Portanto, trata-se de uma matéria louvável, e 
tenho certeza absoluta de que a repercussão, em 
termos de saúde, para esse grupo numeroso de bra-

sileiros e de brasileiras, será extremamente benéfica, 
diria até equivalente à da revolução feita no Brasil no 
tratamento da Aids.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em menos 
de um minuto, quero reforçar as palavras da Senado-
ra Ideli.

Essa matéria homenageia a proteção às vítimas 
do diabetes no Brasil, tendo em vista que garante o 
tratamento pré-hospitalar, ou seja, cria condições para 
se acompanhar a doença. Com isso, evitaremos mi-
lhares de internações, o que, anualmente, representa 
centenas de milhões de reais para os cofres do Minis-
tério da Saúde. É uma medida de prevenção efetiva, 
de grande impacto na saúde humana e a favor da 
sociedade, vítima de uma doença que espero tenha 
seus dias contados com a inovação tecnológica.

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

– AL) – Agradeço a V. Exª. 
Os Itens nºs 4 a 12 ficam transferidos para a 

sessão de amanhã.

São os seguintes os itens transferidos:

4 
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 64, DE 1999 
(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, do Substitu-
tivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 
64, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eduardo Suplicy, que acrescenta 
parágrafo ao art. 57 e dá nova redação ao 
inciso XI do art. 84 da Constituição Federal 
(comparecimento do Presidente da República 
ao Congresso Nacional na abertura da sessão 
legislativa).

Parecer sob nº 1.941, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aloizio Mercadante, ofere-
cendo a redação para o segundo turno.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 30, DE 2002 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 30, de 2002, ten-
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do como primeiro signatário o Senador Paulo 
Souto, que acrescenta os §§ 12 e 13 ao art. 
14 da Constituição Federal (dispõe sobre a 
elegibilidade dos substitutos das Chefias do 
Poder Executivo nos seis meses anteriores 
às eleições).

Parecer favorável, sob nº 429, de 2003, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

 
6 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 66, DE 2005 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 66, de 2005, ten-
do como primeiro signatário o Senador José 
Jorge (apresentada como conclusão do Pare-
cer nº 2.054, de 2005, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania), que acrescenta o 
inciso XVI e o § 2º ao art. 52 da Constituição, 
para atribuir ao Senado Federal competência 
para indicar membros do Conselho Diretor ou 
da Diretoria das Agências Reguladoras.

 
7 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 29, DE 2003 

(Votação nominal, caso não haja emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 29, de 2003, tendo como pri-
meira signatária a Senadora Lúcia Vânia, que 
dá nova redação ao art. 193 da Constituição 
Federal (trata da ordem social).

Parecer favorável, sob nº 156, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

 
8 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 57, DE 2005 

(Votação nominal, caso não haja emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 57, de 2005, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Marco Maciel, que 
dá nova redação ao § 4º do art. 66 da Consti-
tuição, para permitir que os vetos sejam apre-
ciados separadamente no Senado Federal e 
na Câmara dos Deputados.

Parecer favorável, sob nº 779, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Ramez Tebet.

 
9 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
DO SENADO Nº 141, DE 1999

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 
141, de 1999, que acrescenta o inciso XI ao 
art. 649 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
– Código de Processo Civil (CPC), dispondo 
sobre a impenhorabilidade das máquinas, equi-
pamentos e implementos agrícolas.

Parecer sob nº 930, de 2006, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Alberto 
Souza, oferecendo a redação do vencido.

 
10 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 31, de 2004 (nº 5.211/2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 4.504, 
de 30 de novembro de 1964, dispondo sobre 
parcelamentos de imóveis rurais, destinados 
à agricultura familiar, promovidos pelo Poder 
Público.

Parecer sob nº 995, de 2005, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Osmar Dias, favorável, com a Emenda 
nº 1-CRA, de redação, que apresenta. 

 
11 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2005

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 65, de 2005 (nº 
841/99, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a denominação de medicamentos a 
ser utilizada em prescrições de médicos e 
odontólogos.
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Parecer sob nº 158, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mão Santa, favorável, com a Emenda nº 1-
CAS (Substitutivo), que oferece.

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 131, DE 1997

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 131, de 1997 (nº 573/97, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Parceria e de Cooperação em 
Matéria de Segurança Pública, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Francesa, em Bra-
sília, em 12 de março de 1997.

Pareceres sob nºs 143, de 1998; 1.603 
e 1.604, de 2005, das Comissões

– de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, 1º pronunciamento, Relator: Senador 
Romeu Tuma, favorável, com voto contrário, 
em separado, da Senadora Benedita da Silva; 
2º pronunciamento, Relator ad hoc: Senador 
Jefferson Peres, favorável; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, por solicitação da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional), 
Relator: Senador Jefferson Péres, favorável.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votadas as matérias consensuais, vamos votar 
a medida provisória.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

 
OF. nº 481/06/PS-GSE

Brasília, 5 de setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

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

metida à consideração do Senado Federal, a Medida 
Provisória nº 295/06, do Poder Executivo, aprovada na 
Sessão Plenária do dia 4-9-06, que “Dispõe sobre a 

reestruturação das carreiras de Especialista do Banco 

Central do Brasil, de Magistério de Ensino Superior 

e de Magistério de 1º e 2º Graus e da remuneração 

dessas carreiras, das Carreiras da Área de Ciência e 

Tecnologia, da Carreira de Fiscal Federal Agropecuário 

e dos cargos da área de apoio à fiscalização federal 

agropecuária; estende a Gratificação de Desempenho 

de Atividade Técnica de Fiscalização Agrápecuária 

– GDATFA aos cargos de Técnico de Laboratório e de 

Auxiliar de Laboratório do Quadro de Pessoal do Minis-

tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; cria a 

Gratificação de Desempenho de Atividade de Execução 

e Apoio técnico à Auditoria no Departamento Nacional 

de Auditoria do Sistema Único de Saúde – GDASUS; 

e dá outras providências.”,conforme o disposto no art. 

62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

2. Encaminho, em anexo, o processado da re-

ferida Medida Provisória e os autógrafos da matéria 

aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 

Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Com referência à Medida Provisória nº 295, 

de 2006, cujo ofício acaba de ser lido, a Presidência 

comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para 

apreciação da matéria pelo Congresso Nacional en-

contra-se esgotado, e o de vigência foi prorrogado por 

Ato da Mesa do Congresso Nacional por mais sessenta 

dias, conforme prevê o § 7º do art. 62 da Constituição 

Federal, com a redação dada pela Emenda Constitu-

cional nº 32, de 2001, esgotando-se no próximo dia 

26 de setembro.

Uma vez recebida formalmente pelo Senado Fe-

deral, nesta data, a matéria passa a sobrestar imedia-

tamente todas as demais deliberações legislativas da 

Casa até que se ultime sua votação.

É a seguinte a notícia recebida:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria. Item extrapauta:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 295, DE 2006

Discussão, em turno único, da Medida Pro-
visória nº 295, de 2006, que dispõe sobre a re-
estruturação das carreiras de Especialista do 
Banco Central do Brasil, de Magistério de Ensino 
Superior e de Magistério de 1º e 2º Graus, e da 
remuneração dessas carreiras, das Carreiras 
da área de Ciência e Tecnologia, da Carreira 
de Fiscal Federal Agropecuário e dos cargos de 
área de apoio à fiscalização federal agropecuá-
ria; estende a Gratificação de Desempenho de 
Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária 
– GDATFA – aos cargos de Técnico de Labora-
tório e de Auxiliar de Laboratório do Quadro de 
Pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; cria a Gratificação de Desempe-
nho de Atividade de Execução e Apoio Técnico 
à Auditoria no Departamento Nacional de Audi-
toria do Sistema Único de Saúde – GDASUS; e 
dá outras providências.

Em discussão a Medida Provisória.
Concedo a palavra ao Senador Efraim Morais, 

Relator revisor da matéria.

PARECER Nº 1.047, DE 2006 – PLEN

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, Srs. Líderes, na realidade, a medida 
provisória em votação, a MP nº 295, é complexa e, com 
certeza, mexe com a vida de várias categorias. Trata 

da reestruturação de carreiras do Banco Central, do 
Ministério da Agricultura, da Funasa, do Ministério da 
Saúde, das universidades e das Escolas Técnicas.

Portanto, a nossa posição é favorável à consti-
tucionalidade, à juridicidade, à boa técnica legislativa 
e à adequação orçamentária e financeira da medida 
provisória.

O parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O parecer do Relator revisor é pelo atendimento 
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur-
gência e pela adequação financeira e orçamentária da 
Medida Provisória, nos termos da Resolução nº 8.

Em votação os pressupostos de relevância, ur-
gência e adequação financeira e orçamentária.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Passamos à apreciação do mérito.
Em discussão a Medida Provisória e as emendas, 

em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação a Medida Provisória, sem prejuízo 

das emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação as emendas de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidencia defere o Requerimento nº 957, 
de 2006, lido em sessão anterior, nos termos do art. 
41 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os Srs. Senadores Flexa Ribeiro, Sérgio Guer-
ra, Antero Paes de Barros, Valmir Amaral, Arthur Vir-
gílio e Romero Jucá enviaram discursos à Mesa para 
serem publicados na forma do disposto no art. 203, 
combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210 do Re-
gimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanha-

mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro 
do artigo intitulado “Programa de (des)governo”, de auto-
ria do professor Denis Rosenfield, publicado no jornal O 
Estado de S. Paulo de 4 de setembro do corrente.

O artigo trata do programa de governo do presiden-
te-candidato Luiz Inácio Lula da Silva e destaca que ele 
“caracteriza-se por generalidades, falta de metas e pouco 
comprometimento com as questões mais essenciais do 
Estado brasileiro”. Destaca, também, que “O programa 
mais se caracteriza por seus silêncios e omissões do 
que por aquilo que explicitamente propõe”.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que o ar-
tigo de autoria do professor Denis Rosenfield 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 FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro do editorial intitulado “A filosofia das mãos 
sujas”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo de 
30 de agosto do corrente ano.

O editorial faz uma análise da declaração do pre-
sidente Lula de que “Política a gente faz com o que a 
gente tem, e não com o que a gente quer”. Segundo 
o editorial, “Faz-se política, de fato, com o que se tem. 
Nem por isso se precisa necessariamente fazer política 
cultivando o que há de pior no que se tem”.

O editorial ainda destaca que “Nunca antes se 
viu um presidente brasileiro ir tão longe em defesa das 
mãos sujas na vida pública”.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que o re-
ferido editorial 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 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 “PTleguismo?”, publicada 
na revista Época de 7 de agosto do corrente.

A matéria busca explicações sobre por que o 
ânimo da CUT arrefeceu desde que o PT chegou ao 
poder. Segundo a matéria, “De acordo com o Departa-
mento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), 
no mínimo 500 sindicalistas ocupam hoje cargos pú-
blicos da esfera federal”.

A reportagem de Veja termina com a seguinte 
indagação: “Estaríamos diante de uma nova moda-

lidade de peleguismo no sindicalismo brasileiro, co-
mandada por aqueles que começam a ser chamados 
de PTlegos?”

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. VALMIR AMARAL (PTB – DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – .Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, o Ministro da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, 
em Mensagem no Relatório de Gestão de 2004, nos 
dá uma definição clara da importância do papel e da 
missão da agricultura, nos dias de hoje e no passado, 
ao longo da história:

“A vida é uma dádiva divina. Recebemos 
a vida de Deus. Porém, quem nos mantêm 
vivos são os agricultores, que produzem ali-
mentos, produzem roupas, tecidos e outros 
insumos básicos. Eles (os agricultores) é que 
dão a condição de que a vida siga tranqüi-
lamente. A agricultura é a mais sublime de 
todas as parcerias, é a parceria de Deus 
com os agricultores, é a que permite que a 
vida siga.”

O Brasil dispõe de todas as condições efetivas 
e potenciais necessárias para ingressar no grupo dos 
países desenvolvidos, nas próximas décadas. Fator 
fundamental, para tanto, é a configuração de uma 
agricultura moderna, eficiente, competitiva e próspera, 
como a que vimos criando.

Temos 388 milhões de hectares de terras agri-
cultáveis férteis, de alta produtividade, e ainda dispo-
mos de, aproximadamente, 90 milhões de hectares de 
terras não utilizadas. Não é sem motivo que o Brasil 
é considerado o celeiro do mundo, pois dispomos de 
recursos naturais, capital, tecnologia e mão-de-obra 
especializada para manter a posição da agricultura 
brasileira como um dos setores mais produtivos e di-
nâmicos de nossa economia. 

O agronegócio tem tido participação crescente 
no PIB, na geração de empregos, nas exportações e 
geração de divisas. Participa com mais de 30% do PIB, 
mais de 40% das exportações e 37% dos empregos 
existentes.

Nossa condição de grande produtor agrícola, 
certamente, não nos traz apenas vantagens. Cor-
remos, por exemplo, o risco de produzir desequilí-
brios ambientais, decorrentes de práticas agrícolas 
predatórias, deletérias ao meio ambiente, como é o 
caso da utilização abusiva e do uso irracional dos 
agrotóxicos.

A história dos países desenvolvidos nos mostra 
que o próprio processo de desenvolvimento já traz 
em si o germe da degradação ambiental. Os Estados 
Unidos e muitos países europeus cresceram com uma 

superexploração de recursos naturais e graves danos 
ao meio ambiente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil 
precisa, ao mesmo tempo, manter sua posição de 
grande produtor agrícola mundial e, ainda, utilizar de 
maneira adequada e criteriosa os recursos naturais 
de que dispõe.

Defendamos a conservação de nossos recur-
sos naturais, sem o fanatismo que prega preservação 
pura da natureza, como se essa fosse divina e intocá-
vel. Porém, não esqueçamos de que são grandes os 
riscos inerentes à produção agrícola. A agricultura é 
uma atividade sujeita a um conjunto de incertezas que 
ultrapassam o domínio dos agricultores. Os fenôme-
nos climáticos adversos, a escassez ou o excesso de 
chuvas, as altas e baixas temperaturas, as geadas, as 
pragas e as doenças que atingem as plantações são 
apenas algumas das variáveis que podem impactar 
negativamente tanto a produção como a produtivida-
de da agricultura.

Para além das condições meteorológicas e clima-
tológicas, o agricultor ainda precisa se preocupar com 
a taxa de câmbio, com a carga tributária, com as taxas 
de juros, com as barreiras comerciais e sanitárias.

O agricultor depende, ainda, da situação das 
rodovias, dos armazéns, dos portos, dos aeroportos, 
de variáveis logísticas, da qualidade das sementes 
e das oscilações de preços dos insumos e produtos 
agrícolas.

Por outro lado, a sustentabilidade ambiental 
hoje se encontra no centro das preocupações da 
agricultura moderna. É a necessidade de trabalhar, 
produzir com eficiência e competitividade em nível 
internacional, sem causar impactos ambientais nega-
tivos. É necessário, cada vez mais, manter elevados 
padrões de produção, eficiência, qualidade e produ-
tividade, a fim de enfrentar ombro a ombro a concor-
rência internacional.

Contudo, para manter tais níveis de produção e 
de produtividade, não é possível prescindir de insumos 
e defensivos agrícolas, os chamados agrotóxicos. Para 
que possamos ter alimentos, roupas, medicamentos, 
calçados, matérias-primas e materiais para a indústria, 
a agricultura moderna necessita utilizar esses defen-
sivos agrícolas.

A manutenção da posição privilegiada do Brasil, 
como grande produtor e exportador de açúcar, laranja 
e café e primeiro em exportação de carne, frango e 
soja, praticamente exige a utilização de agrotóxicos. 
Isso decorre da necessidade de manutenção e cres-
cimento da capacidade competitiva das cadeias pro-
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dutivas do agronegócio brasileiro, que conta com um 
importante aparato de pesquisas tecnológicas, em que 
se destaca a Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (EMBRAPA).

Sabemos todos que os agrotóxicos podem alte-
rar negativamente as condições ambientais, produzir 
danos ambientais, afetar a saúde e a segurança, além 
de atingir as próprias atividades produtivas e o bem-
estar da população. Agrotóxicos podem, enfim, con-
tribuir para o bem ou para o mal, para a vida ou para 
a morte, para aumentar os índices de produção e de 
produtividade da agricultura, e também podem matar 
ou mutilar pessoas.

A utilização abusiva dos agrotóxicos pode sig-
nificar, até mesmo, uma grave violação à ordem am-
biental vigente e constituir crime ambiental. A poluição 
“de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 
possam resultar em danos à saúde humana ou que 
provoquem a mortandade de animais ou a destruição 
significativa da flora” constitui crime ambiental, con-
forme o disposto no artigo 54 da Lei nº 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998, que trata de sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente.

Toda economia mais desenvolvida faz, também, 
uma utilização mais intensiva dos recursos naturais e 
dos demais fatores produtivos. Cabe ao poder político 
determinar, em última análise, qual o limite de altera-
ção ambiental tolerável, limite esse que deve ter sus-
tentabilidade no longo prazo, pois não se pode pôr em 
risco a estabilidade econômica e social.

Certamente, a pesquisa científica e tecnológi-
ca, os novos métodos e processos que, a cada dia, 
estão sendo trabalhados por nossas universidades e 
instituições de pesquisa contribuem para que o Brasil 
desenvolva sua agricultura, com responsabilidade am-
biental, e continue a se distinguir em competitividade 
agrícola mundial.

A educação, a assistência técnica, a difusão do 
conhecimento científico e tecnológico e o treinamento 
de pessoal são fatores essenciais não apenas para a 
utilização racional e adequada dos defensivos agríco-
las, mas também para o contínuo desenvolvimento de 
nossa agricultura.

Instituições de excelência na área de pesquisa 
científica e tecnológica, como a Embrapa, nos dão a 
garantia de que o Brasil tem condições de utilizar ple-
namente todos os recursos de que dispõe a agricultura 
moderna. Tenho plena convicção de que as pesquisas 
desenvolvidas pela Embrapa nos darão o rumo correto 
para o desenvolvimento permanente de nossa agricultu-

ra, com a utilização adequada de defensivos agrícolas, 
o uso de sementes resistentes a doenças e pragas, e 
os métodos modernos que garantam o aumento dos 
níveis de produção e produtividade. 

Com isso, teremos uma agricultura moderna, ra-
cional e equilibrada, produzindo alimentos mais sau-
dáveis, garantindo maior segurança alimentar e maior 
qualidade ambiental, e dando condições para que um 
maior número de pessoas tenha acesso aos alimentos 
de melhor qualidade a baixos preços.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, hoje é feriado no meu Estado do Amazo-
nas, que comemora 117 anos de criação, com o seu 
desmembramento da então Província do Grão-Pará, 
antes Capitania.

Ao cumprimentar o povo amazonense, estou pe-
dindo ao Senado Voto de Aplauso ao meu Estado pelo 
transcurso da significativa data.

Não posso, contudo, em data tão especial, deixar 
de mencionar o resultado de estudo realizado por cien-
tistas dos Estados Unidos e do Brasil, comprovando, 
inclusive com o uso de satélites, que a expansão da 
cultura da soja é o grande vilão no desmatamento da 
Amazônia. Em 2003, segundo esses pesquisadores, 
as lavouras de soja responderam por 23% do desma-
tamento da região, ceifando uma área pouco menor 
do que a do Distrito Federal.

Seja, pois, o aniversário do Amazonas um motivo 
a mais para alerta a todo o Brasil, já que a Amazônia, 
sendo Terra-Brasil, pertence aos brasileiros de todos 
os Estados.

Enfatizo o alerta, repetindo o que diz o estudo 
hoje divulgado: a soja substitui a Floresta diretamente, 
sem contar o efeito conhecido do grão, de empurrar a 
fronteira agrícola, estimulando, ademais, a pecuária a 
ocupar novas áreas.

Requeiro, Sr. Presidente, que passe a constar 
dos Anais a matéria publicada pela Folha de S.Paulo, 
com dados sobre esse estudo.

Parabéns, Amazônia. Alerta, Brasil!
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) 
divulgou, há bem pouco, o documento intitulado “Inova-
ção e Participação”. Trata-se de um sintético relatório 
de ações do Governo Federal na área de redução da 
demanda de drogas, referente ao período de 2003 a 
2006. Aproveito, portanto, a ocasião para tecer breves 
comentários sobre tão oportuna publicação, na certeza 
de que o sucesso das políticas públicas neste setor 
merece amplo reconhecimento.

Antes de mais nada, cabe enaltecer o espaço 
editorial reservado à reprodução da mensagem que o 
Presidente Lula, ainda em 2003, encaminhou ao Con-
gresso Nacional. Naquela oportunidade, o chefe da 
Nação já desenhava uma pauta bem específica para a 
agenda política na área do combate aos entorpecentes. 
Na verdade, sinalizava para a necessidade de centrar 
esforços na integração das políticas públicas setoriais 
com a Política Nacional Antidrogas. Com isso, o Brasil 
otimizaria o emprego de seus recursos públicos, ma-
ximizando o resultado para a sociedade.

Não por acaso, o Presidente realçou a importân-
cia do Observatório Brasileiro de Informações sobre 
Drogas (OBID) no contexto nacional, na condição de 
banco de dados e central de informações sobre dro-
gas. Mais que isso, fez questão de frisar sua relevan-
te missão nacional, cumprindo a inadiável função de 
assumir o sistema de gestão do conhecimento e de 
gerenciamento do Sistema Nacional Antidrogas Bra-
sileiro, o Sisnad. Cumpre reiterar, aqui, que o OBID 
pertence à órbita de competências da Senad.

Para o Ministro Jorge Felix, Presidente do Con-
selho Nacional Antidrogas, a Secretaria Nacional Anti-
drogas tem acertado em promover a descentralização 
de suas ações, bem como a integração das políticas 
públicas setoriais com a Política Nacional Antidrogas. 
Vale reiterar que a Política Nacional Antidrogas se sub-
meteu a uma drástica revisão de metas, modificando 
nada menos que 92% de seus itens. Isso, naturalmente, 
evidencia a necessidade de adequação das políticas 
públicas de governo às transformações sociais, cultu-
rais e econômicas do País.

Já na opinião de Paulo Uchôa, Secretário da Se-
nad, o Governo do Presidente Lula desenvolveu uma 
abordagem bastante avançada no campo das drogas 
no Brasil. Por exemplo, no cenário internacional, par-
cerias cruciais foram viabilizadas para capacitação e 
produção de conhecimento, contribuindo para a difusão 
mais segura de informações, bem como para a oferta 
de respostas eficazes para problemas locais.

Na realidade, desde 2003, o Governo brasileiro 
ocupa posição de destaque na Comissão Interameri-

cana de Controle do Abuso de Drogas, da Organização 
dos Estados Americanos, OEA. Com muita competên-
cia, o Brasil se tornou referência ímpar para o desen-
volvimento de projetos acadêmicos e de pesquisa na 
área de drogas no continente americano. Além disso, 
nosso País, já há algum tempo, trabalha, em sistema 
de cooperação, com Portugal e com os países africa-
nos de língua portuguesa.

De acordo com a Diretora de Prevenção e Trata-
mento da Senad, Paulina Duarte, determinadas inicia-
tivas levadas a cabo pela Secretaria firmaram o com-
promisso do Governo Lula com a redução da demanda 
de drogas no País. Nessa linha, a aproximação com 
a comunidade científica, aliada ao reconhecimento e 
a valorização de alternativas geradas pelas próprias 
comunidades, definiu novo patamar político de visão 
e ação sobre o assunto.

Por isso mesmo, não há espanto algum quando 
se nota que a Senad procura estabelecer parcerias e 
alianças com um leque bem variado de entidades civis. 
Trata-se, a bem dizer, de uma rede de instituições na-
cionais e internacionais, que engloba desde entidades 
filantrópicas e comunidades terapêuticas até clubes de 
serviço, grupos de auto-ajuda e voluntários. Isso para 
não mencionar o papel assistencial que a Organização 
Mundial de Saúde exerce junto ao órgão.

Mais especificamente, a partir deste ano, a sele-
ção pública para projetos que pleiteiam receber sub-
venção social tomará forma de edital a ser publicada 
no Diário Oficial da União. Segundo o relatório da 
Senad, aos projetos selecionados serão destinados 
recursos orçamentários provenientes do Fundo Na-
cional Antidrogas. Oriundas da mesma fonte, verbas 
são igualmente empenhadas na confecção de carti-
lhas impressas, encaminhadas a distintos públicos, 
com o propósito de socializar o conhecimento sobre 
as drogas.

Aliás, para além das cartilhas, a Secretaria lança 
mão de outras duas valiosas ferramentas de interven-
ção comunicativa na sociedade. Se, de um lado, faz uso 
do Viva Voz, central de atendimento telefônico gratuito, 
de outro, se vale dos serviços e das instalações do Ob-
servatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, o já 
mencionado OBID.

No caso do Viva Voz, cabe explicar que sua 
operacionalização resulta de uma parceria “triangular” 
envolvendo a Senad, o Sebrae gaúcho e a Fundação 
Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. De tão 
exitosa, tal central de atendimento telefônico de âmbito 
nacional se converteu, para além de suas funções in-
formativas, em fonte confiável, e de fácil acesso, para 
orientações sobre entorpecentes.
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Sr. Presidente, em síntese, três grandes linhas 
de ação foram adotadas pela Senad para cercar o 
problema das drogas. Em primeiro lugar, destinaram-
se recursos e esforços à realização de estudos para 
o diagnóstico situacional sobre consumo de drogas 
no País. A segunda ação consistiu em capacitar os 
agentes do Sistema Nacional Antidrogas, investindo 
na qualidade de educadores, conselheiros comunitá-
rios e profissionais da segurança pública. Por fim, a 
terceira ação visou ao desenvolvimento de projetos 
estratégicos que atendam aos pressupostos da Polí-
tica Nacional sobre Drogas.

E este último ponto bem se aplica quando o objeto 
da política pública implica tocar na conflituosa diversidade 
sociocultural brasileira. Na perspectiva do atendimento 
multiétnico, a Senad não se furtou a incorporar as po-
pulações indígenas em seus programas institucionais. 
Prova disso foi a criação do Projeto Educacional de 
Prevenção ao Uso Indevido de Álcool e outras Drogas 
entre Populações Indígenas, cujo objetivo consiste em 
preparar técnicos e representantes das comunidades 
indígenas na promoção de ações contra o uso abusivo 
do álcool.

Não seria preciso reforçar que o álcool está longe 
de ser um problema de consternação exclusivamente 
indígena. Pelo contrário, a Câmara Especial de Polí-
ticas Públicas sobre o Álcool, vinculada ao Conselho 
Nacional Antidrogas, abriga entre seus objetivos for-
mular proposições de consensos, orientações e dire-
trizes estratégicas relativos ao consumo etílico. Tarefa 
nada fácil, o órgão investiga uma política nacional que 
contemple as características culturalmente aceitas da 
ingestão de álcool, sem ignorar os impactos negativos 
sobre a saúde e a segurança pública da sociedade.

De extrema urgência, do ponto de vista do diag-
nóstico situacional do consumo de drogas no Brasil, 
o relatório da Senad registra a introdução de metodo-
logias mais modernas para a elaboração do segundo 
levantamento domiciliar sobre uso de drogas. Além 
de dados estatísticos, o levantamento vai coletar in-
formações sobre a relação entre sexo, idade, tipo de 
entorpecente, escolaridade, família, saúde, violência, 
localidade e acesso aos meios de comunicação. A 
conclusão de tal levantamento está programada para 
agosto próximo.

Por último, valeria a pena destacar um trecho 
bem instrutivo do relatório da Senad. Trata-se do des-
taque concedido à parceria com o Instituto Maurício de 
Sousa, sob intermediação do Ministério da Educação. 
Intitulado “Diga Sim à Vida”, o projeto visa à promoção 
de fatores de proteção do uso indevido de drogas, es-
timulando a leitura, a pesquisa e a participação ativa 
da criança em seu ambiente sociocultural.

Distribuído a todas as escolas de ensino funda-
mental do País, o material produzido envolve impressos 
educativos de toda ordem. Personagens conhecidos e 
adorados pelas crianças, como é o caso da Mônica e do 
Cebolinha, integram enredos bem formulados para os 
formatos de manuais, cadernos de pesquisa, revistas 
em quadrinhos, álbum de figurinhas, livros ilustrados, 
jogos e cartazes.

Enfim, Sr. Presidente, diante do resumo aqui ali-
nhavado, espera-se que tenhamos bem compreendido 
o trabalho social executado pela Secretaria Nacional 
Antidrogas, sob a administração do Governo Lula. Mais 
que isso, no entanto, caberia proferir sinceros elogios 
ao relatório publicado, salientando não somente o 
conteúdo veiculado, mas sobretudo a leveza e o bom 
gosto editorial da publicação.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão delibe-
rativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, 
a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2005 

(Em regime de urgência nos termos  
do Requerimento nº 897, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 8, de 2005 (nº 6.999/2002, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a cria-
ção de funções comissionadas no Quadro de 
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.024, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador José Jorge. 

2 
SUBSTITUTIVO À 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
64, DE 1999 

(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, do Substitu-
tivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 
64, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eduardo Suplicy, que acrescenta 
parágrafo ao art. 57 e dá nova redação ao 
inciso XI do art. 84 da Constituição Federal 
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(comparecimento do Presidente da República 
ao Congresso Nacional na abertura da sessão 
legislativa).

Parecer sob nº 1.941, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aloizio Mercadante, ofere-
cendo a redação para o segundo turno.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 30, DE 2002 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 30, de 2002, ten-
do como primeiro signatário o Senador Paulo 
Souto, que acrescenta os §§ 12 e 13 ao art. 
14 da Constituição Federal (dispõe sobre a 
elegibilidade dos substitutos das Chefias do 
Poder Executivo nos seis meses anteriores 
às eleições).

Parecer favorável, sob nº 429, de 2003, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 66, DE 2005 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 66, de 2005, ten-
do como primeiro signatário o Senador José 
Jorge (apresentada como conclusão do Pare-
cer nº 2.054, de 2005, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania), que acrescenta o 
inciso XVI e o § 2º ao art. 52 da Constituição, 
para atribuir ao Senado Federal competência 
para indicar membros do Conselho Diretor ou 
da Diretoria das Agências Reguladoras.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 29, DE 2003 
(Votação nominal, caso não haja emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 29, de 2003, tendo como pri-
meira signatária a Senadora Lúcia Vânia, que 
dá nova redação ao art. 193 da Constituição 
Federal (trata da ordem social).

Parecer favorável, sob nº 156, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 57, DE 2005 
(Votação nominal, caso não haja emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 57, de 2005, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Marco Maciel, que 
dá nova redação ao § 4º do art. 66 da Consti-
tuição, para permitir que os vetos sejam apre-
ciados separadamente no Senado Federal e 
na Câmara dos Deputados.

Parecer favorável, sob nº 779, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Ramez Tebet.

7 
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141, DE 1999

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 
141, de 1999, que acrescenta o inciso XI ao 
art. 649 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
– Código de Processo Civil (CPC), dispondo 
sobre a impenhorabilidade das máquinas, equi-
pamentos e implementos agrícolas.

Parecer sob nº 930, de 2006, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Alberto 
Souza, oferecendo a redação do vencido.

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 31, de 2004 (nº 5.211/2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 4.504, 
de 30 de novembro de 1964, dispondo sobre 
parcelamentos de imóveis rurais, destinados 
à agricultura familiar, promovidos pelo Poder 
Público.

Parecer sob nº 995, de 2005, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Osmar Dias, favorável, com a Emenda 
nº 1-CRA, de redação, que apresenta. 

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 65, de 2005 (nº 841/99, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a deno-
minação de medicamentos a ser utilizada em 
prescrições de médicos e odontólogos.
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Parecer sob nº 158, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mão Santa, favorável, com a Emenda nº 1-
CAS (Substitutivo), que oferece.

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 131, DE 1997

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 131, de 1997 (nº 573/97, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Parceria e de Cooperação em 
Matéria de Segurança Pública, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Francesa, em Bra-
sília, em 12 de março de 1997.

Pareceres sob nºs 143, de 1998; 1.603 
e 1.604, de 2005, das Comissões

– de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, 1º pronunciamento, Relator: Senador 
Romeu Tuma, favorável, com voto contrário, 
em separado, da Senadora Benedita da Silva; 
2º pronunciamento, Relator ad hoc: Senador 
Jefferson Peres, favorável; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, por solicitação da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional), 
Relator: Senador Jefferson Péres, favorável.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 45 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SE-
NADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO DO DIA 
4 DE SETEMBRO 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. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiramente, gosta-
ria de fazer referência ao pronunciamento de alguns 
Senadores aplaudindo a atuação da Polícia Federal. 
Também compartilho dessa posição de quem aplaude 
uma ação eficiente, competente, que determina bem a 
marca histórica dessa instituição, que é a Polícia Fede-
ral e que tem como um de seus principais integrantes, 
um de seus principais destaques, o nosso colega de 
Senado, Senador Romeu Tuma.

Tenho especial admiração pelo trabalho da Polí-
cia Federal. Enfatizo aqui da tribuna como homem de 
oposição no Senado Federal, porque esse reconhe-
cimento é necessário. Todos sabemos que, lamenta-
velmente, há no País uma sensação de impunidade. 
E certamente essa ação rigorosa da Polícia Federal, 
apesar dos riscos de se cometerem injustiças, é in-
dispensável para que se possa alimentar a idéia de 
que a impunidade pode ser combatida, sim, no nosso 
País de forma altiva, com muito denodo, muitas vezes 
sem as necessárias condições materiais, mas com 
muita eficiência, inteligência e competência. Portanto, 
os nossos aplausos também ao desempenho da Polí-
cia Federal, ao Delegado-Geral Lacerda e a todos os 
integrantes da Polícia Federal.

Mas, Sr. Presidente, é preciso dizer que há um 
esforço incrível de alguns setores do Governo para 
aproveitar eleitoralmente a ação da Polícia Federal. Isso 
queremos condenar. Aplaudimos a Polícia Federal, mas 
condenamos a atitude daqueles que desejam explorar 
eleitoralmente o resultado desse trabalho. Entende-
mos que a Polícia Federal não tem partido, não tem 
nem mesmo, eu diria, preferência por esse ou aquele 
governo. Não importa se o Presidente da República é 
Fernando Henrique Cardoso, se o Presidente da Re-
pública é Luiz Inácio Lula da Silva, a Polícia Federal 
mantém a sua tradição de combater implacavelmente 
o crime e a corrupção. Portanto, essa ação da Polícia 
Federal competente não é sentença judicial de absol-
vição para quem, eventualmente, tenha praticado a 
corrupção no interior do Governo Lula. 

O Brasil acompanhou, nos últimos meses, as in-
vestigações. A imprensa conferiu ampla cobertura e, 
portanto, a transparência prevaleceu. 

O Procurador-Geral da República denominou a 
organização criminosa instalada no Governo Federal, 
denunciou quarenta dos seus integrantes e prossegue 
nos trabalhos de investigação. Portanto, não podemos, 
de forma alguma, deslocar o alvo, não podemos des-
locar o foco. Houve um esquema de corrupção sofis-
ticado, de complexidade incomum, envolvendo muita 
gente e subtraindo muito dinheiro dos cofres públicos. 
A Ação da Polícia Federal – repito – não é sentença 
judicial de absolvição para os que se envolveram em 
tantos atos de corrupção do Governo.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite V. 
Exª um aparte?

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não, 
Senador Pedro Simon, com prazer, concedo a V. Exª 
o aparte.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª tem 
abordado essa tese e há mais tempo eu queria anali-
sá-la com V. Exª. Concordo com a tese de que o fato 
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delituoso é o fato delituoso. O que foi apurado com 
relação ao Governo Federal – o Procurador-Geral da 
República entregou ao Presidente do Supremo Tribunal 
Federal denúncia contra os quarenta ladrões, faltando 
só o Ali Babá – é de uma gravidade muito grande. O 
que tenho dito, meu querido Senador, é que o Judiciário 
e o Supremo Tribunal têm que se posicionar, porque, 
na verdade, a coisa foi feita. O Congresso fez uma CPI 
esplêndida, levou as denúncias ao Procurador-Geral 
da República, que fez as apurações e as entregou no 
Supremo, com as denúncias feitas. 

Cabe ao Supremo fazer. E não é só esse caso, 
há casos isolados. O Presidente do Banco Central está 
denunciado no Supremo por uma série de crimes. O 
maior absurdo! O caso está no Supremo e não anda. 
O Jader Barbalho está denunciado no Supremo, apa-
receu na televisão, preso, com as mãos algemadas, e 
o caso não anda. O Líder do Governo nesta Casa está 
denunciado no Supremo, e o caso não anda. Isso é um 
fato grave e tem de ser levado adiante. Agora, isso não 
impede reconhecer que a obra que a Polícia Federal 
fez e está fazendo lá no Pernambuco e no Ceará e que 
fez agora no Rio Grande do Sul é excepcional. Não 
deixamos de reconhecer que o Sr. Lacerda é uma pes-
soa que vem de longe e sou seu admirador há muito 
tempo. Insisti, na época em que fui Líder do governo 
Itamar Franco, quando Presidente da República, que 
o Sr. Lacerda aceitasse o cargo, porque o considero 
uma das melhores pessoas que existem nesse setor. 
Agora, temos de ter condição de fazer as duas coisas. 
V. Exª tem condições, eu também. Eu tenho a impar-
cialidade de dizer, com todo o respeito, que acho que 
no Governo do Lula há fatos os mais graves que se 
possa imaginar, acho um absurdo o que está aconte-
cendo. Eu me emocionei com aquilo que o Senador 
Jefferson fez, mas é uma realidade. As coisas estão 
acontecendo e não pega nada. E não pega por causa 
de uma coisa que é triste: é que parece que há um 
empate técnico do lado de lá e aqui, do lado de cá. A 
coisa está tão impressionante que até a nossa querida 
Senadora, candidata a Presidente, que é espetacular, 
parou. Parece que o povo extasiou-se, não está en-
tendendo o que está acontecendo. Depois, vimos os 
artistas, reunidos com Lula, dizendo que, para fazer 
política, tem que colocar a mão na sujeira e que, para 
fazer política, não pode ter ética e que faz bem o PT 
fazer política sem ética. Quando acontece isso, para 
onde estamos caminhando? Esse é um problema que 
temos de analisar, com profundidade, seriedade e a 
responsabilidade. Pessoas como V. Exª têm que ter isso, 
e V. Exª tem a isenção. Há coisas graves que ocorreram 
no Governo Fernando Henrique. Não há como negar. 
Mas há coisas – e V. Exª tem razão – graves que es-

tão ocorrendo. Não se pode botar isso e esquecer o 
resto, que é o que a imprensa está fazendo agora. O 
que está acontecendo é que essas coisas estão apa-
recendo e as outras desapareceram. Desapareceram 
– com todo respeito – porque lá no Supremo Tribunal 
Federal está na gaveta. Não anda, não acontece, não 
se pede uma verificação, não se chama para depor. 
Aí a situação fica difícil.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – É por isso 
que o Senador Pedro Simon será reconduzido ao Se-
nado Federal com esmagadora vitória no Rio Grande 
do Sul. É um Senador que tem essa postura de im-
parcialidade, que aplaude quando há necessidade do 
aplauso e que critica duramente quando a crítica se 
faz necessária. Felizmente, posso comungar das suas 
idéias não somente neste assunto, mas praticamente 
em todos os assuntos, já que sempre perfilamos, nesta 
Casa, a mesma causa e combatemos implacavelmente 
a corrupção, porque sabemos que a corrupção, quando 
se soma com a incompetência administrativa, é uma 
perversidade para o povo. São duas pragas que viti-
mam a população brasileira de forma cruel.

Eu costumo repetir sempre – e tenho repetido 
nesta campanha – o mal que faz ao Brasil a corrup-
ção. Se tivéssemos o índice de corrupção que tem a 
Dinamarca, nós teríamos uma renda per capita 70% 
superior.

Esse não é um dado da Oposição, mas uma 
constatação da Transparência Internacional, com sede 
na Alemanha. Ou seja, cada brasileiro poderia estar 
ganhando 70% a mais do que ganha hoje não fosse 
a corrupção, já que ela é responsável, seguramente, 
por mais de um terço dessa gigantesca dívida pública 
que contém o processo de desenvolvimento econômico 
do País, causa central da inibição da nossa economia. 
Isso acontece mesmo quando há um bom momento 
na economia mundial, como ocorreu nos últimos anos, 
com o mundo crescendo bastante e o Brasil, lamen-
tavelmente, crescendo muito pouco, obtendo esse 
crescimento risível de 2 pontos percentuais, superior 
apenas ao Haiti, que convive com a desgraça, com a 
pobreza, com a miséria, com a guerra, com o infortú-
nio, com a infelicidade da sua gente.

Portanto, é preciso mudar, buscando competên-
cia administrativa e honestidade, edificando uma nova 
instituição pública para o País, mais valorizada, mais 
respeitada e mais acreditada pela população.

Eu trazia para hoje alguns dados sobre o desem-
penho da economia e acabei abordando o assunto 
que o próprio Plenário do Senado Federal propôs na 
tarde de hoje. Eu viria para falar da queda dos inves-
timentos. 
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Tivemos, por exemplo, que o total de investimento 
líquido (descontadas despesas com manutenção e re-
posição de peças e equipamentos) despencou 48,9%, 
em relação a gestões anteriores, mais especificamente 
à última gestão de governo. De R$83,5 bilhões entre 
2000 e 2002 para R$42,7 bilhões de 2003 a 2005. É o 
reflexo do crescimento econômico insuficiente.

Em que pese o fato de o Governo, graças a uma 
carga tributária que esmaga o setor produtivo, arrecadar 
como nunca, chegando a quase 40% do Pib – Produto 
Interno Bruto, contra 16% de um país emergente, como 
a China, apesar dessa arrecadação fantástica do Go-
verno Federal, os investimentos desaparecem.

Estamos insistindo que são investimentos que 
desaparecem de setores cruciais para o exercício 
pleno da cidadania, desaparecem da área de edu-
cação, da área de saúde, da área de geração de 
empregos.

É claro que vamos sofrer as conseqüências a mé-
dio e longo prazo da ausência de investimentos, porque 
desaparece também do setor de infra-estrutura. 

Se necessitamos de U$28 bilhões/ano de investi-
mentos em infra-estrutura, no ano passado o Governo 
investiu R$3 bilhões apenas.

Se continuarmos nesse ritmo e com esta práti-
ca, certamente chegaremos a um apagão logístico a 
médio ou longo prazo no nosso País.

É preciso correção de rumos e a campanha elei-
toral favorece a correção de rumos, já que o debate 
proporciona o surgimento de novas idéias e, sobretu-
do, exige que se assumam compromissos, exige que 
os candidatos a Presidente da República assumam 
compromissos com o objetivo de buscar um outro 
destino para este País. O destino para o qual estamos 
caminhando não é o que desejamos, não é aquilo que 
exige a sociedade brasileira. Há necessidade de mu-
dar de rota, precisamos reabilitar os nossos sonhos e 
as nossas esperanças e caminharmos por caminhos 
que nos permitam alcançar o destino de uma grande 
Nação organizada e capaz de permitir a todos o exer-
cício pleno da cidadania.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SE-
NADOR PEDRO SIMON NA SESSÃO DO DIA 
4 DE SETEMBRO DE 2006, QUE, RETIRA-
DO PARA REVISÃO PELO ORADOR, ORA 
SE PUBLICA.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador) – Preza-
do Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, uma notícia 
importante publica o jornal Zero Hora, do Rio Grande 
do Sul: 

Porta aberta

Olívio Dutra e Miguel Rossetto estão 
cheios de entusiasmo com a declaração do 
Presidente Lula à Rádio Guaíba de que vê 
margem para a negociação da dívida do Es-
tado. (...)

– Temos possibilidade de economizar 
R$600 milhões por ano, sem ferir a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (...)

O Presidente da República fala lá em Porto Ale-
gre que há possibilidade de transformar a dívida lon-
ga, pesada, a juros elevadíssimos que temos hoje 
com o Governo Federal com o empréstimo do Banco 
Mundial. 

Estou escrevendo uma carta ao meu amigo Pre-
sidente Lula, dizendo a ele que com muita alegria rece-
bo a informação de que ele está disposto a fazer isso. 
Apenas acrescento que o Presidente Lula não precisa 
fazer absolutamente mais nada além de telefonar para 
o Tesouro e pedir: libere a solicitação que está aí, des-
de 2004, engavetada, que é a solicitação do Governo 
do Rio Grande do Sul pedindo essa operação. 

E a carta do Banco Mundial ao Tesouro do Bra-
sil, cuja cópia tenho aqui em minhas mãos – da qual 
peço também a transcrição – em que, pelo seu diretor 
Vinod Thomas, dizem : “...gostaria de ter sua orienta-
ção de como proceder nesse caso. Caso V. Exª esteja 
de acordo, teremos prazer em contribuir tecnicamente 
nesse sentido”. 

Quer dizer, o Banco Mundial já está dando sua 
autorização. Ele quer fazer. Ele deseja fazer. E o Go-
verno do Estado do Rio Grande do Sul, por intermé-
dio do Secretário Caçapava, enviou ofício ao Tesou-
ro solicitando a liberação, solicitando que o Tesouro 
concorde com essa operação. Mas não sai a decisão. 
Apelos e mais apelos, pedidos e mais pedidos, mas 
não sai a solução. 

Agora, há questão de dias, o Governador Rigotto 
e o Secretário estiveram com o Presidente Lula fazendo 
um apelo ao Presidente. O Presidente disse que iria 
resolver. Então, encontrar uma forma milagrosa para 
diminuir o problema da nossa dívida, buscar uma forma 
lógica e racional para, em vez de pagarmos os 18% 
que estupidamente estamos pagando dos serviços da 
dívida, baixarmos para 9%, fazendo uma economia de 
600 milhões. Isso já poderíamos estar fazendo há dois 
ou três anos. Mas o Governo não permite. Maldade 
do Governo! O Governo não permite para dificultar as 
coisas para o Governo do Rio Grande do Sul. 

A informação que se tem é que são ministros do 
PT do Rio Grande do Sul que impediram isso. O Sr. 
Olívio Dutra, que hoje é candidato a Governador, era 
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Ministro das Cidades. O Sr. Rossetto, que hoje é can-
didato a Senador, era Ministro da Reforma Agrária. E 
havia mais três ministros gaúchos que estão no go-
verno. Basta um telefonema para o Secretário do Te-
souro dizendo: “Vocês têm aí carta do Banco Mundial 
assegurando que a operação é positiva. É positiva? 
Então, liberem”. Bastaria isso. Agora vai o Presidente 
da República ao Rio Grande do Sul conversar com o Sr. 
Olívio e o Sr. Rossetto para dizer:: “Encaro com a maior 
simpatia”. Como encara com a maior simpatia se está 
desde 2004 esperando uma resposta? Não pode! 

O candidato do PT vai para a tribuna e diz que 
tem uma solução para resolver essa questão. A solu-
ção é substituir essa dívida por um encaminhamento 
mundial, alguém que tenha representação mundial. 
Pode ser que ele seja muito inteligente e capaz, só 
que essa fórmula é a que está para ser decidida des-
de 2004. Está no Tesouro o ofício do Governo do Rio 
Grande do Sul. Então, houve várias vezes em que o 
Governador Rigotto falou com o Presidente Lula, com 
o Ministro da Fazenda e com o diretor do Tesouro, e 
não sai. Não sai por uma decisão política, malvada, 
injusta, sem grandeza e espírito público. 

O Estado vive uma situação difícil e teria condi-
ções, durante esses três anos, de ter resolvido a ques-
tão, e o Governo Federal nega. Nós estamos com cinco 
ministros gaúchos no Governo Federal. E, às vésperas 
da eleição, um ex-ministro vai lá e diz que tem a fór-
mula e que a fórmula é essa aqui. Pelo amor de Deus! 
A fórmula já está lá. O Governo do Rio Grande do Sul 
já pediu, e o Banco Mundial tem um ofício – e peço a 
transcrição do ofício nos Anais – dizendo que concorda, 
mas quer a autorização necessária do Tesouro.

O Dr. Lula, no Rio Grande, diz que acha muito 
positivo dar, mas há quatro anos não está dando. São 
essas coisas que representam não fazer política com 
grandeza. Política tem que ser feita com debates, dis-
cussões, combates, esforços para que o adversário 
perca para que a gente ganhe, desde que não se fira 
os interesses de uma coletividade. Não se pode deixar 
de agir com a grandeza necessária, fazendo aquilo que 
eu, como Presidente da República, tenho obrigação; 
e o outro, como Governador do Estado, tem a obriga-
ção. Aqui são instituições: é o povo do Rio Grande e é 
o Presidente da República.

E, agora, sai, nas vésperas das eleições, a man-
chete. Primeiro, sai a proposta do candidato a Senador 
dizendo que ele tem a saída milagrosa para resolver o 
problema. E agora vai lá o Lula e diz “Olha, essa saída 
é muito boa. Eu concordo com ele.” Mas está aqui a 
carta do Banco Mundial pedindo ao Tesouro que libe-
re o pedido do Governo do Rio Grande do Sul. E está 
lá o pedido do Governo do Rio Grande do Sul com a 

carta do Banco Mundial para liberar, e ele não libera. 
Está lá na gaveta.

Estou enviando uma carta, Presidente Lula, a 
Vossa Excelência, cumprimentando-o cordialmente, 
para apresentar um assunto que, a meu ver, exige a 
intervenção de Vossa Excelência, tendo em vista os 
legítimos interesses do Estado e também da União por 
envolver a questão da dívida dos Estados.

O Governo do Rio Grande do Sul, por meio da 
Secretaria de Planejamento, encaminhou, a 15 de 
abril de 2004, ao Secretário Executivo do Ministério 
da Fazenda, o Sr. Bernardo Appy, uma carta-consulta, 
informando sobre a negociação que o Estado vinha 
mantendo com o Banco Mundial, com referência à 
reestruturação da dívida com a União, através de um 
financiamento internacional. Tal operação se enquadra 
na hipótese de excepcionalização prevista no §7º do 
art. 7º da Resolução do Senado nº 43, de 2001.

Nossa proposta, denominada “Programa de Ajus-
te Fiscal e Melhoria de Qualidade de Vida do Estado 
do Rio Grande do Sul” mereceu manifestação positiva 
do Organismo, conforme carta do Sr. Vinod Thomas, 
Diretor do Banco Mundial para o Brasil, datada de 30 
de junho de 2004, dirigida ao Sr. Bernando Appy, có-
pia em anexo.

Sr. Presidente, uma negociação dessa natureza 
exige aval do Tesouro Nacional, por envolver o Go-
verno brasileiro; contudo, tal autorização ainda não 
foi concedida em que pesem as inúmeras reuniões 
realizadas em Brasília desde então, sendo que uma 
delas com a presença de V. Exª e do Governador Ger-
mano Rigotto.

Dirijo-me a Vossa Excelência nessa ocasião, com 
otimismo. Assisti à entrevista de V. Exª, concedida à 
radio Guaíba, de Porto Alegre; depois, li nota do jor-
nal Zero Hora, em que Vossa Excelência se manifesta 
favorável à reestruturação da dívida do Estado do Rio 
Grande do Sul, por meio de financiamento internacional. 
Considero que, com tal declaração, Vossa Excelência 
revela espírito público e interesse pelas soluções viá-
veis para os problemas que afligem os brasileiros.

Por essa razão, venho à presença de Vossa Ex-
celência solicitar que, coerente com essas palavras, 
possa determinar ao Tesouro Nacional a autorização 
para operação com o Banco Mundial mencionada na 
proposta que o Governo do Estado vem discutindo há 
dois anos. Tenho certeza de que, Senhor. Presidente, 
o meu Estado, os gaúchos ficarão credores de Vossa 
Excelência, pois estará demonstrando grande apreço 
ao Rio Grande do Sul e aos rio-grandenses. Sem mais, 
um abraço, Senador Pedro Simon.

Ainda que com dois anos de atraso.
É isso, Sr. Presidente.
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Espero que o fato se resolva, espero que o Pre-

sidente Lula tenha a grandeza, por essa ou aquela 

razão. O Presidente Lula já é conhecido de todos, 

porque não enxerga muito de perto, não vê os fatos 

que estão acontecendo. É muita coisa, muita dificul-

dade, muito problema, talvez não tenha enxergado 

até agora. Agora ele viu. Falou lá em Porto Alegre. É 

hora de decidir.

Espero, Presidente Lula, ainda que tardiamen-
te, Vossa Excelência dê essa resposta ao Rio Grande 
do Sul.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR PEDRO SIMON EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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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. (Vago) ³   
Antero Paes de Barros(PSDB) MT 4061 6. Arthur Virgílio (PSDB) AM 1413 
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