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(Inicia-se a sessão às 14 horas)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sem prejuízo da ordem de inscrição, passamos 
a palavra ao primeiro orador inscrito, Senador Eduar-
do Suplicy.

S. Exª dispõe de 20 minutos para o seu pronun-
ciamento.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, Srªs 
e Srs. Senadores, quero, hoje, saudar a realização 
dos debates que a televisão brasileira realizará com 
os candidatos a Presidente da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva e o ex-Governador de São Paulo Geral-
do Alckmin, que já confirmaram suas presenças nos 
três debates, que serão de grande importância, além 
daquele que já foi realizado, pioneiramente, pela Rede 
Bandeirantes de Televisão, no início desta campanha 
do segundo turno.

Os debates entre os candidatos à Presidência 
serão realizados pelo Sistema Brasileiro de Televisão 
(SBT), amanhã, 19; pela TV Record, na segunda-feira, 
23; e pela Rede Globo de Televisão, sexta-feira, 27. As 
três emissoras irão realizar debates entre os candida-
tos a Presidente.

Tenho, tantas vezes, aqui reiterado que considero 
a realização dos debates pelos meios de comunica-
ção a melhor maneira de os brasileiros compararem, 
escolherem, conhecerem os valores, as atitudes, as 
proposições dos candidatos à Presidência.

Que bom que estejamos vivendo esta fase da 
democracia brasileira, em que temos a possibilidade, 
nesse segundo turno, de vermos ambos os candidatos 
pelo Horário Eleitoral Obrigatório, que considero uma 
boa medida, determinada pela Legislação Eleitoral bra-

sileira, que proporciona aos candidatos, duas vezes ao 
dia, durante dez minutos para cada coligação, apresen-
tarem as suas proposições e também os respectivos 
candidatos! Mas nada melhor do que os candidatos 
ficarem frente a frente, com a possibilidade de fazer 
perguntas um ao outro, de responder às perguntas dos 
jornalistas e também dos próprios telespectadores, às 
vezes transmitidas aos mediadores.

Cada uma das emissoras de rádio e de televi-
são procura colocar regras eqüitativas para ambos os 
candidatos. Ali, querida Presidente, Senadora Serys 
Slhessarenko, cada um terá o espaço para dizer como 
irá proporcionar os meios de o Brasil crescer mais 
aceleradamente, à altura do potencial de crescimento 
da nossa Nação. Tivemos períodos de crescimento 
econômico em que a taxa do PIB foi superior a 7% 
ao ano. Houve ocasiões em que o PIB cresceu 10%, 
11% e até 14% ao ano. No entanto, hoje, tais taxas 
parecem estar distantes de nós e próximas de países 
como Índia, China e, recentemente, da nossa vizinha 
Argentina, aliás, taxas bem superiores às que temos 
tido. Como cada um dos candidatos irá agir, ainda mais 
agora, quando a economia brasileira está bem melhor, 
bastante preparada. Não há dúvida de que todos os 
indicadores macroeconômicos indicam que, qualquer 
que seja o Presidente eleito – espero que seja o Pre-
sidente Lula, embora seja natural outras pessoas es-
colherem o candidato Geraldo Alckmin –, a economia 
brasileira fecha o ano de 2006 em condições bem mais 
propícias do que as encontradas pelo Presidente Lula 
no início de 2003, fato, sem dúvida, reconhecido por 
todos os analistas. 

Ambos os candidatos têm dito, tanto o ex-Go-
vernador Geraldo Alckmin como o Presidente Lula, 
que pretendem fazer com que a economia brasileira 
seja um motor bem mais potente; ambos dizem que 
poderão fazer a economia crescer a taxas muito além 
de 5% ao ano, quem sabe 7%, 8% ou 10%. Como é 
que os candidatos à Presidência, inclusive após terem 
ouvido o que disseram a Senadora Heloísa Helena e 

Ata da 170ª Sessão Não Deliberativa,  
em 18 de outubro de 2006

4º Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência das Sras. Serys Slhessarenko e Heloísa Helena
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o Senador Cristovam Buarque ao longo de suas cam-
panhas, como ambos, agora, se dispõem a colocar os 
instrumentos de política econômica, de política social, 
de políticas públicas que irão garantir efetivamente não 
apenas crescimento, mas uma melhor distribuição da 
renda, a ampliação das oportunidades de emprego, a 
erradicação da pobreza absoluta a taxas ainda mais 
rápidas do que aquelas que foram alcançadas no pe-
ríodo de 2003, 2004, 2005 e 2006? 

Uma das boas novas foi que a taxa de pobreza 
absoluta, ou seja, o número de famílias que vivem com 
renda per capita familiar de até R$120,00 por mês, 
diminuiu em 19,2%, de 2003 a 2005. Será possível 
melhorar ainda mais isso? Afinal de contas, segundo 
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, como 
se registrou que, em 2005, havia pouco mais de 22% 
de pessoas no Brasil vivendo com menos de R$121,00 
per capita, significa que ainda havia, no ano passado, 
quando feita a Pnad, algo em torno de 44 a 48 milhões 
de pessoas ainda vivendo nessas condições.

Então, é preciso realizar muito mais. E qual se-
ria o instrumento mais adequado? Ontem, houve um 
seminário sobre educação, distribuição da renda e 
erradicação da pobreza em que foi apresentado um 
estudo bastante interessante pela pesquisadora So-
nia Rocha, do Instituto de Estudos do Trabalho e da 
Sociedade, no qual expôs que as taxas de evasão 
escolar no Brasil diminuíram de alguma forma com a 
aplicação dos programas – primeiro, o Bolsa-Escola, 
e, depois, o Bolsa-Família. Entretanto, há um fato que 
chama a atenção. É que, para as crianças de 7 a 11 
anos, a presença na escola tem sido até acentuada. 
Mas, na medida em que se aproximam da faixa dos 
12 aos 16 anos, parece estar tendo um efeito tal que, 
como a oportunidade para a família de essas crian-
ças, esses jovens eventualmente trabalharem e con-
seguirem trazer uma contribuição para o rendimento 
familiar superior àquilo que o Programa Bolsa-Família 
está provendo hoje, é, então, mais acentuado ainda o 
número de jovens na faixa dos 13, 14 e 15 anos que, 
por vezes, estão deixando de freqüentar a escola. 

É fato que, quando instituído o Programa Bolsa-
Família, que unificou o Bolsa-Escola, o Bolsa-Alimen-
tação, o Auxílio-Gás e o Vale Alimentação, ainda não 
havia uma estrutura tão adequada e bem feita para 
se verificar efetivamente a freqüência à escola, assim 
como as demais obrigações e responsabilidades das 
famílias beneficiárias do Programa Bolsa-Família. 

Mas houve um aperfeiçoamento nessa direção 
efetivado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, 
em cooperação com os Ministérios da Educação e da 
Saúde, uma vez que se pode verificar, pela Internet, 
no site do Ministério do Desenvolvimento Social, como 
todas as administrações municipais devem encaminhar 
ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação 
as informações relativas à freqüência escolar, pois as 
crianças de 7 a 15 anos e 11 meses devem freqüentar 
pelo menos 85% das aulas, e as crianças de zero a 6 
anos precisam ser vacinadas de acordo com o calen-
dário do Ministério da Saúde. E aquelas mães que por-
ventura sejam gestantes ou nutrizes devem freqüentar 
os postos de saúde para que sejam acompanhadas 
do ponto de vista de saúde.

Ora, mas é importante que, nesses debates, tan-
to Geraldo Alckmin quanto o Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva digam como irão aperfeiçoar o Programa 
Bolsa-Família, em que direção, se será aumentando 
simplesmente o seu valor, ou quais as sugestões que 
cada um tem. Será este o formato: R$50,00 mais R$15, 
R$30 ou R$45, dependendo do número de crianças 
na família, uma, duas, três ou mais? Como será pos-
sível expandir de maneira a assegurar que todos os 
objetivos sejam considerados? Ademais, como é que 
vamos levar em consideração a questão do aumento 
de possibilidades de emprego no mercado de trabalho? 
São muito importantes os estudos como os da pes-
quisadora Sonia Rocha, como também os de Ricardo 
Paes de Barros, Marcelo Neri, Rodolfo Hoffmann e de 
todos aqueles que no meio acadêmico brasileiro estão 
estudando os efeitos desses programas. Como é que 
nós vamos compatibilizar o objetivo de criar mais em-
pregos e ter o melhor desenho possível do programa 
de transferência de renda? No que diz respeito a esse 
ponto, é importante que conheçamos o formato dos 
programas de transferência de renda existentes nos 
países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos 
da América, o Reino Unido, e assim por diante. Nos 
Estados Unidos da América, por exemplo, o trabalha-
dor que recebe um salário mínimo, US$5.15 por hora, 
faz algo como R$820,00 por mês, US$10 mil por ano, 
aproximadamente; e, se tiver mulher e duas ou mais 
crianças em sua família, tem direito a um crédito fiscal 
por remuneração recebida, o que aumenta a sua renda 
em mais 40% – de US$10 mil, passa para US$14 mil. 
O que significa isso, Presidente Serys Slhessarenko? 
Significa que a sociedade norte-americana resolve, por 
meio da contribuição de todos os impostos, complemen-
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tar o rendimento de quem trabalha mas não alcança 
determinado patamar, concedendo um complemento 
de renda, o que torna a empresa norte-americana mais 
competitiva em relação à nossa se não tivermos um 
mecanismo semelhante ou ainda melhor. 

Na avaliação que tenho formulado de todos esses 
estudos, cheguei à conclusão de que o formato mais 
racional é, simplesmente, instituir uma Renda Básica 
de Cidadania para toda e qualquer pessoa, não im-
portando sua origem, raça, sexo, idade, condição civil 
ou mesmo sócio-econômica, o que foi inclusive objeto 
de lei aprovada e sancionada pelo Presidente da Re-
pública – a Lei nº 10.845, de 2004.

Mas lembro que o Programa Bolsa-Família foi 
instituído por lei aprovada por todos nós. Trata-se da 
Lei nº 10.846, de 2004, que havia sido objeto de me-
dida provisória instituída pelo Governo do Presidente 
Lula em outubro de 2003, mas que foi aprovada no 
Congresso Nacional por todos os partidos. Claro, ela 
pode ser aperfeiçoada, mas, quando, no debate da 
Rede Bandeirantes, Geraldo Alckmin mencionou que 
vai colocar o Bolsa-Família por lei, ele parece ter-se 
esquecido de que já há lei nesse sentido aprovada, 
inclusive pelo PSDB, PFL, P-SOL, por todos nós. Cla-
ro, é importante que o direito conferido em lei para o 
Bolsa-Família esteja muito claro. Obviamente, hoje, 
ainda mais quando um quarto da população já está 
recebendo, praticamente a meta do Presidente Lula 
em relação às necessidades que estavam planejadas 
e previstas, é necessário se ressaltar que, em cada 
municipalidade brasileira, em cada um dos 5.561 Muni-
cípios, todo Prefeito precisa dizer que qualquer família 
ali cuja renda não alcance R$120,00 per capita tem 
de ter esse direito como um direito à cidadania. Não se 
trata de caridade, de uma assistência, é um direito que 
é conferido a todos pela lei aprovada pelo Congresso 
e não apenas pela vontade do Executivo.

Os Prefeitos dos 5.561 Municípios, que, na ver-
dade, representam todos os partidos existentes no 
Congresso Nacional, têm a responsabilidade conjunta 
com o Governo da União e com os governos estadu-
ais, em cada uma das 27 Unidades de Federação, de 
bem aplicar essa lei.

Mas para onde vamos, então? Como será a res-
posta de cada um? Como cada um avalia que poderá 
passar, um dia, do Bolsa-Família para a Renda Básica 
de Cidadania? No diálogo que tenho mantido com o 
Ministro Patrus Ananias, do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, S. Exª tem formulado questões que 

considero da maior relevância, quais sejam: como será 
possível, algum dia, pagarmos uma renda básica de va-
lor razoável a todos os brasileiros e brasileiras, que hoje 
já são cerca 180.270.000, se a quantia paga às famílias 
pobres pelo Bolsa-Família ainda é modesta? Qual seria 
o valor com que se começaria uma renda básica? Não 
será mais adequado, primeiramente, aumentar o valor 
do Bolsa-Família? Creio que sim, que é importante pri-
meiro aperfeiçoar o Bolsa-Família, aumentando o seu 
valor e estudando todos os seus efeitos.

Como será possível financiar, um dia, o pagamen-
to de uma renda básica para todos? Ressalto que já 
foi aprovada pelo Senado, em agosto último, a lei que 
institui o Fundo Brasil de Cidadania, que justamente 
prevê que um dia tenhamos os recursos necessários. 
E, na medida em que há apoio da opinião pública às 
exigências de freqüência à escola e de vacinação, 
consideradas positivas, como passar a se pagar um 
dia uma renda básica incondicional a toda e qualquer 
pessoa? Essa é uma pergunta muito relevante. 

Concluo, Srª Presidente Serys Slhessarenko, di-
zendo que podemos pensar nos ensinamentos de Aní-
sio Teixeira e de Paulo Freire. O processo educacional 
é conscientizador, libertador, e, na medida em que as 
pessoas, as famílias tiverem uma renda assegurada, 
como um direito de todos, obviamente todas elas vão 
querer que as suas crianças freqüentem a escola.

É importante notar: as pessoas que detêm o ca-
pital – e a Constituição brasileira diz que respeitamos 
a propriedade privada – têm o direito de receber, Se-
nadora Heloísa Helena, os lucros, os juros e os alu-
guéis. Mas os proprietários do capital não precisam 
necessariamente comprovar que suas crianças estão 
freqüentando a escola, ou que eles estão trabalhan-
do, ou que suas crianças estão sendo vacinadas, para 
receber juros, lucros e aluguéis. Se asseguramos aos 
que têm mais recursos o direito de receber rendimentos 
até mesmo sem comprovação de que suas crianças 
estão indo à escola ou de que eles estão trabalhando 
– entretanto, eles trabalham e colocam as suas crian-
ças nas melhores escolas e faculdades, porque ob-
viamente desejam progredir mais e mais –, então por 
que não simplesmente estendermos a todos, ricos e 
pobres, o direito inalienável de compartilhar da riqueza 
da Nação brasileira?

Mas, enfim, que bom que agora os dois candi-
datos, Lula e Alckmin, têm a possibilidade de deba-
ter! Gostaria que isso já tivesse ocorrido no primeiro 
turno. O próprio Presidente Lula fala: “Ah, bem que eu 
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deveria ter ido!”, e reconheceu isso depois. Mas agora 
aceitou. Que bom! A Senadora Heloísa Helena queria 
muito ter dialogado com Sua Excelência, e até tentei 
persuadi-lo. Felizmente, agora Sua Excelência aceitou 
comparecer ao debate. 

Que tudo corra bem e que o povo brasileiro seja 
o primeiro beneficiado. Mas é importante também – e 
tenho certeza de que o povo espera da parte de am-
bos isto – que haja entre eles o maior respeito pos-
sível. Aliás, como tantas vezes testemunhei diálogos 
construtivos e na defesa do interesse público entre o 
Governador Geraldo Alckmin e o Presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva. É o povo brasileiro e a democracia 
que vão ganhar com os debates: amanhã, no SBT; 
segunda-feira, na Record; e, na outra sexta-feira, dia 
27, na Rede Globo.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Concedo a palavra, para uma comunica-
ção inadiável, ao Senador Antonio Carlos Valadares.

Um instante, Senador, por favor.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.058, 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 
jornalista Jurandy Santos:

a) inserção em ata de voto de profundo 
pesar;

b) apresentação de condolências à famí-
lia e ao Sindicato dos Jornalistas de Sergipe.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2006. – Sena-
dores Almeida Lima – Antonio Carlos Valadares.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Em votação o requerimento.

Com a palavra, o Senador Antonio Carlos Vala-
dares para encaminhar a votação.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) – Srª Presidente, o objetivo desse reque-
rimento é fazer uma homenagem ao grande jornalista 
Jurandir Santos, falecido em Aracaju.

Quando se morre, simplesmente, para consolo 
da família, as pessoas dizem que finalmente saímos 
dessa para uma boa. Se a morte fosse um bem, os 
deuses não seriam imortais.

Morrer é uma conseqüência da vida, é o lógico, 
mas dói quando perdemos nesta vida um familiar, um 
companheiro, um grande amigo. Não sabemos se por 
egoísmo ou por amor, não queremos nunca que alguém 
de quem gostamos venha a falecer, deixe o nosso con-
vívio e vá gozar do deleite de estar junto a Deus.

Cobiçamos que sempre esteja atrelado a nós, bem 
perto. O filósofo Epicuro já dizia: “Por que ter medo da 
morte? Enquanto somos, a morte não existe; quando 
ela passa a existir, deixamos de ser”.

O jornalista deixou de ser pela morte. Mas nunca 
deixará de ser exemplo de amigo, ótimo profissional, 
excelente esposo e pai. Não só o esporte sergipano, 
mas pode-se dizer que o rádio e o jornalismo, enfim, a 
imprensa esportiva sentirá falta de Jurandir Santos.

Por mais de 40 anos, ele militou na imprensa ser-
gipana; desde 1964, no Diário de Aracaju; até 2005, 
no Semanário Esportivo. Jurandir escreveu, falou 
criticou, comentou, deu suas opiniões e se mostrou 
sempre profissional correto, combativo e intransigente 
na defesa dos interesses do futebol sergipano.

Jura, como era mais conhecido, foi um baluarte 
da crônica esportiva. Um crítico, é verdade, mas um 
crítico consciente que procurava construir o de melhor 
para o nosso esporte. 

Torcedor do Botafogo do Rio de Janeiro, fanático 
pelo Confiança, ex-atleta do Socialista de Maruim, onde 
se destacou como excelente meia-esquerda.

Jurandir Santos deixa viúva, Dona Djalva Lima 
Meneses, nove filhos – oito mulheres, as “marronzi-
nhas-glacês”, como sempre costumava chamá-las, e 
apenas um homem, Andrey Lima – e três netos. 

Carimbou, com seriedade e altivez, a sua marca 
na imprensa esportiva do Estado de Sergipe. Além das 
suas atividades na imprensa local, Jurandir foi ainda 
correspondente do Jornal do Commercio de Pernam-
buco e da revista Placar. 

Na imprensa sergipana atuou nas rádios Difusora, 
Liberdade e Cultura e nos jornais Diário de Aracaju, 
Jornal da Cidade e Jornal da Manhã (hoje, Correio 
de Sergipe) e finalmente no Semanário Esportivo. 
Desportista nato, um cronista de mão cheia, fez do 
esporte a grande bandeira de luta.

Amor acendrado por sua Maruim, “beleza de ci-
dade”, como a denominava. Quando em vida, liderou 
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movimento para a construção de um moderno campo 
de futebol em sua cidade natal, e, quando governáva-
mos o nosso querido Estado de Sergipe, fizemos do 
seu sonho uma realidade: construímos um campo de 
futebol, um dos maiores campos de futebol de Sergipe, 
que, infelizmente, os meus sucessores o abandonaram 
por completo. Mas tenho certeza absoluta de que o Go-
verno Deda, que é um governo comprometido com o 
social, com o esporte, com a alegria das multidões do 
povo irá perfazer essa injustiça que foi cometida contra 
Maruim e transformar o estádio, por que Jurandir dos 
Santos tanto lutou para construir no nosso governo, em 
um ambiente da prática do futebol e do entretenimento 
do povo de Maruim e do povo de Sergipe.

Jurandir fazia de suas origens a glória de viver. 
Presidente da ACDS virou dogma. Era assim, amava 
o que perpetrava com fervor.

Perdemos Jurandir Santos, Deus o escalou para 
a eternidade. Nada traz de volta os bons e velhos tem-
pos. Só nos resta a saudade e sua história dignificante 
como paladino do esporte sergipano.

Essas eram as palavras, Srª Presidente, que eu 
queria pronunciar em homenagem ao grande jornalis-
ta Jurandir Santos, que foi um dos homens mais cor-
retos que conheci, um homem dedicado inteiramente 
ao esporte, a sua família e aos interesses maiores do 
povo de Sergipe.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Srª Presi-
dente, peço a palavra para encaminhar a votação.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Se-
nador Almeida Lima.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, peço a palavra 
a V. Exª para encaminhar o requerimento apresentado 
pelo nobre Senador Antonio Carlos Valadares.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Senador Almeida Lima, a Mesa encaminhará 
o requerimento do Senador Antonio Carlos Valadares.

Iniciamos anunciando que, sem prejuízo dos ins-
critos, chamaríamos os presentes.

V. Exª é o próximo orador inscrito.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB –SE) – Srª Pre-

sidente, pela ordem. O meu pronunciamento é sobre 
o requerimento que S. Exª acabou de justificar. É para 
encaminhar.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Tem a palavra V. Exª para encaminhar 
a votação.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, primeiramente, peço per-
missão ao nobre Senador Antonio Carlos Valadares para 
também subscrever esse requerimento, que considero 
oportuno e extremamente importante, pois se trata de 
uma homenagem que o Senado Federal, pela autoria 
do nobre Senador Antonio Carlos Valadares, presta e 
prestará, com certeza, em memória, a Jurandir Santos 
e a toda a sua família, viúva, filhas, parentes e amigos, 
enfim, ao povo de Sergipe, pela grandiosa passagem 
dessa criatura de Deus aqui pelo exílio da terra.

Quero apenas, referindo-me ao pronunciamen-
to do nobre do Senador Antonio Carlos Valadares, 
dizer que a morte de Jurandir Santos não representa 
a morte, representa apenas, neste instante, a passa-
gem da vida dele, do seu espírito pela terra diante da 
tarefa cumprida. Isto não é apenas um alento para a 
sua família, para aqueles entes queridos que ele deixa 
entre nós, no nosso convívio; é que esta sem dúvida 
é a realidade. Outras missões ele receberá do Todo-
Poderoso Criador do Universo, e tenho certeza abso-
luta de que a lição que ele deixou para todos nós, o 
exemplo de profissional, tão bem relatado pelo nobre 
Senador Antonio Carlos Valadares, servirá para ates-
tar junto aos nossos superiores na corte celeste a sua 
passagem que dignificou exatamente com bons exem-
plos aqui na terra.

Tive oportunidade inclusive, nos idos de 1975/1976, 
de integrar uma equipe do Jornal da Cidade, recém-
fundado, como estagiário. Entre os jornalistas, a figura 
do Jurandir Santos, que aprendi a estimar, que aprendi a 
admirar. Trabalhando inclusive como Prefeito de Aracaju 
na restauração de praças esportivas, nos bairros onde 
ele morava, a pedido dele, pela preocupação que ele 
sempre teve com o esporte, como salientou tão bem 
o nobre Senador Antonio Carlos Valadares.

Por esta razão, quero-me somar a este pleito de 
homenagem a este grande jornalista, a este grande ci-
dadão sergipano que nos deixou, de acordo com o re-
querimento apresentado pelo nobre Senador sergipano, 
a quem peço autorização para também subscrevê-lo.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Aprovado o requerimento. 

A Presidência encaminhará os votos de pesar 
solicitados na forma do requerimento apresentado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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32076 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    91ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32077 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL92     



32078 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    93ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32079 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL94     



32080 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    95ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32081 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL96     



32082 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    97ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32083 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL98     



32084 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    99ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32085 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL100     



32086 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    101ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32087 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL102     



32088 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    103ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32089 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL104     



32090 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    105ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32091 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL106     



32092 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    107ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32093 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL108     



32094 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    109ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32095 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL110     



32096 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    111ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32097 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL112     



32098 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    113ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32099 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL114     



32100 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    115ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32101 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL116     



32102 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    117ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32103 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL118     



32104 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    119ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32105 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL120     



32106 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    121ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32107 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL122     



32108 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    123ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32109 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL124     



32110 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    125ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32111 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL126     



32112 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    127ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32113 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL128     



32114 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    129ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32115 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL130     



32116 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    131ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32117 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL132     



32118 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    133ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32119 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL134     



32120 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    135ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32121 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL136     



32122 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    137ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32123 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL138     



32124 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    139ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32125 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL140     



32126 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    141ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32127 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL142     



32128 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    143ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32129 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL144     



32130 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    145ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32131 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL146     



32132 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    147ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32133 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL148     



32134 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    149ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32135 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL150     



32136 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    151ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32137 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL152     



32138 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    153ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32139 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL154     



32140 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    155ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32141 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL156     



32142 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    157ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32143 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL158     



32144 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    159ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32145 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL160     



32146 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    161ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32147 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL162     



32148 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    163ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32149 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL164     



32150 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    165ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32151 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL166     



32152 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    167ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32153 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL168     



32154 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    169ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32155 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL170     



32156 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    171ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32157 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL172     



32158 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    173ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32159 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL174     



32160 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    175ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32161 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL176     



32162 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    177ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32163 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL178     



32164 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    179ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32165 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL180     



32166 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    181ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32167 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL182     



32168 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    183ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32169 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL184     



32170 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    185ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32171 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL186     



32172 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    187ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32173 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL188     



32174 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    189ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32175 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL190     



32176 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    191ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32177 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL192     



32178 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    193ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32179 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL194     



32180 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    195ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32181 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL196     



32182 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    197ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32183 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL198     



32184 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    199ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32185 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL200     



32186 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    201ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32187 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL202     



32188 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    203ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32189 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL204     



32190 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    205ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32191 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL206     



32192 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    207ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32193 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL208     



32194 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    209ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32195 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL210     



32196 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    211ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32197 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL212     



32198 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    213ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32199 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL214     



32200 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    215ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32201 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL216     



32202 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    217ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32203 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL218     



32204 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    219ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32205 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL220     



32206 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    221ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32207 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL222     



32208 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    223ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32209 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL224     



32210 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    225ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32211 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL226     



32212 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    227ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32213 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL228     



32214 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    229ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32215 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL230     



32216 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    231ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32217 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL232     



32218 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    233ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32219 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL234     



32220 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    235ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32221 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL236     



32222 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    237ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32223 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL238     



32224 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    239ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32225 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL240     



32226 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    241ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32227 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL242     



32228 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    243ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32229 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL244     



32230 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    245ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32231 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL246     



32232 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    247ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32233 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL248     



32234 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    249ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32235 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL250     



32236 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    251ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32237 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL252     



32238 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    253ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32239 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL254     



32240 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    255ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32241 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL256     



32242 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    257ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32243 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL258     



32244 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    259ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32245 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL260     



32246 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    261ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32247 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL262     



32248 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    263ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32249 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL264     



32250 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    265ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32251 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL266     



32252 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    267ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32253 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL268     



32254 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    269ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32255 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL270     



32256 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    271ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32257 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL272     



32258 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    273ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32259 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL274     



32260 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    275ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32261 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL276     



32262 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    277ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32263 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL278     



32264 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    279ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32265 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL280     



32266 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    281ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32267 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL282     



32268 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    283ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32269 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL284     



32270 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    285ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32271 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL286     



32272 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    287ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32273 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL288     



32274 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    289ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32275 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL290     



32276 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    291ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32277 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL292     



32278 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    293ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32279 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL294     



32280 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    295ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32281 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL296     



32282 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    297ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32283 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL298     



32284 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    299ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32285 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL300     



32286 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    301ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32287 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL302     



32288 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    303ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32289 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL304     



32290 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    305ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32291 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL306     



32292 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    307ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32293 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL308     



32294 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    309ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32295 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL310     



32296 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    311ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32297 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL312     



32298 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    313ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32299 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL314     



32300 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    315ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32301 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL316     



32302 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    317ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32303 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL318     



32304 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    319ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32305 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL320     



32306 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    321ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32307 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL322     



32308 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    323ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32309 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL324     



32310 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    325ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32311 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL326     



32312 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    327ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32313 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL328     



32314 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    329ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32315 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL330     



32316 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    331ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32317 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL332     



32318 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    333ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32319 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL334     



32320 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    335ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32321 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL336     



32322 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    337ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32323 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL338     



32324 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    339ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32325 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL340     



32326 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    341ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32327 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL342     



32328 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    343ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32329 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL344     



32330 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    345ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32331 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL346     



32332 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    347ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32333 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL348     



32334 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    349ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32335 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL350     



32336 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    351ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32337 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL352     



32338 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    353ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32339 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL354     



32340 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    355ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32341 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL356     



32342 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    357ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32343 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL358     



32344 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    359ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32345 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL360     



32346 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    361ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32347 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL362     



32348 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    363ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32349 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL364     



32350 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    365ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32351 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL366     



32352 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    367ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32353 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL368     



32354 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    369ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32355 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL370     



32356 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    371ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32357 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL372     



32358 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    373ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32359 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL374     



32360 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    375ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32361 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL376     



32362 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    377ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32363 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL378     



32364 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    379ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32365 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL380     



32366 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    381ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32367 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL382     



32368 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    383ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32369 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL384     



32370 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    385ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32371 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL386     



32372 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    387ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32373 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL388     



32374 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    389ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32375 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL390     



32376 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    391ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32377 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL392     



32378 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    393ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32379 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL394     



32380 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    395ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32381 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL396     



32382 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    397ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32383 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL398     



32384 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    399ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32385 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL400     



32386 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    401ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32387 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL402     



32388 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    403ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32389 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL404     



32390 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    405ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32391 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL406     



32392 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    407ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32393 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL408     



32394 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    409ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32395 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL410     



32396 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    411ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32397 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL412     



32398 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    413ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32399 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL414     



32400 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    415ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32401 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL416     



32402 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    417ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32403 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL418     



32404 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    419ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32405 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL420     



32406 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    421ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32407 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL422     



32408 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    423ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32409 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL424     



32410 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    425ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32411 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL426     



32412 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    427ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32413 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL428     



32414 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    429ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32415 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL430     



32416 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    431ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32417 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL432     



32418 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    433ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32419 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL434     



32420 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    435ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32421 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL436     



32422 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    437ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32423 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL438     



32424 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    439ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32425 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL440     



32426 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    441ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32427 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL442     



32428 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    443ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32429 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL444     



32430 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    445ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32431 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL446     



32432 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    447ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32433 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL448     



32434 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    449ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006  



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 32435 OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL450     
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Nos termos das normas constantes da 
Resolução nº 1, de 2001 – CN (Ofícios CN NºS 823 
e 824, de 2004), a Presidência estabelece o seguinte 
calendário para tramitação dos projetos:

Até 23-10 Publicação e distribuição de avulsos;

Até 31-10 Prazo final para apresentação de emen-
das;

Até 5-11 Publicação e distribuição de avulsos das 
emendas;

Até 15-11 Encaminhamento do parecer final à Mesa 
do Congresso Nacional.

Os Projetos que acabam de ser lidos vão à Co-
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Sobre a mesa, pareceres que passo 
a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 1.154, DE 2006

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 713, de 2006, relativo a en-
vio de informações pela Ministra de Estado 
do Meio Ambiente.

Relator: Senador João Alberto Souza

I – Relatório

Trata-se de examinar o Requerimento nº 713, de 
2006, de autoria do Senador Arthur Virgílio, destinado 
a solicitar à Ministra do Meio Ambiente informações 
acerca de notícia divulgada pela Agência Amazônica 
de Notícias, dando conta da existência de uma orga-
nização francesa, que teria propósitos de lotear áreas 
ainda intactas da Região Amazônica.

O Senador Arthur Virgílio indaga, com fundamen-
to no art. 216 do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, e considerando a competência 
fiscalizadora do Congresso Nacional, se o Ministério 
do Meio Ambiente tem conhecimento desses planos 
que representariam sérias ameaças à integridade e ao 
futuro da região estratégica por excelência do Brasil.

II – Análise

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os 
pedidos de informações a autoridades do Poder Exe-

cutivo, bem como com as normas de admissibilidade 
estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

Embora não explicitamente mencionado em sua 
justificação, o Requerimento em tela está, igualmente, 
amparado no art. 49, inciso X da Constituição Fede-
ral, que dá ao Congresso Nacional a prerrogativa de 
fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de 
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os 
da administração indireta.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
do Requerimento nº 713, de 2006. 

Sala de Reuniões, 17 de outubro de 2006. – Re-
nan Calheiros, Presidente – João Alberto Souza, Re-
lator – Tião Viana – Antero Paes de Barros – Serys 
Slhessarenko.

PARECER Nº 1.155, DE 2006

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 724, de 2006.

Relator: Senador Efraim Morais

I – Relatório

O Requerimento nº 724, de 2006, de autoria do 
Senador Arthur Virgílio, com fundamento no artigo 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado com o artigo 
216, inciso I, do Regimento Interno, solicita informa-
ções ao Sr. Ministro de Estado da Educação acerca 
do Acordo de Cooperação Técnica firmado pelo Minis-
tério da Educação e os Municípios de Coari, Lábrea, 
Benjamin Constant, Manacapuru e Maués, todos no 
Estado do Amazonas, para aplicação no Projeto Uni-
versidade Aberta.

Sua Excelência justifica seu requerimento infor-
mando que a imprensa divulgou com destaque a im-
plantação do Projeto Universidade Aberta, que inclui 
alguns Municípios do Amazonas, Estado que o Nobre 
Senador representa. O Senador requerente deseja 
conhecer o mecanismo de funcionamento do projeto 
em cada um dos municípios elencados; qual a partici-
pação desses municípios; se serão unidades repetido-
ras; se haverá programas e currículos estabelecidos e 
produzidos no Amazonas; e se a programação será a 
mesma para todos eles.

II – Voto

Considerando que o Requerimento em análise 
insere-se na competência fiscalizadora do Congresso 
Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da Constituição 
Federal, estando de acordo com o Regimento Interno 
do Senado Federal e com o Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
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somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 724, 
de 2006, de autoria do Senador Arthur Virgílio.

Sala de Reuniões, 17 de outubro de 2006. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Efraim Morais, Rela-
tor – Tião Viana – Antero Paes de Barros – Serys 
Slhessarenko.

PARECER Nº 1.156, DE 2006

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 783, de 2006, que requer, 
nos termos do § 2º do art. 50 da Constitui-
ção Federal, informações ao Ministro-Chefe 
do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República, sobre as provi-
dências adotadas em relação às notícias da 
imprensa nacional referentes à atuação da 
empresa da Kroll no Brasil.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 783, de 2006, de autoria do eminente 
Senador Romeu Tuma, que requer, nos termos do § 
2º do art. 50 da Constituição Federal, informações ao 
Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República, sobre as providências 
adotadas em relação às notícias da imprensa nacional 
referentes à atuação da empresa da Kroll no Brasil.

O ilustre autor justifica o pedido afirmando que, 
confirmadas as notícias veiculadas na imprensa, ter-
se-ia configurado atividades atentatórias à soberania 
nacional, mediante a associação de uma empresa 
particular – a Kroll, já objeto de inquéritos instaurados 
pelo Departamento de Polícia Federal-DPF – à Agên-
cia Central de Inteligência-CIA, órgão do governo dos 
Estados Unidos da América para as atividades de in-
teligência.

II – Análise

A proposição encontra-se de acordo com os 
dispositivos constitucionais e regimentais que regem 
os pedidos de informações a autoridades do Poder 
Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admissibi-
lidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, uma 
vez que se acha dirigida à autoridade ministerial com-
petente, refere-se a matéria submetida à apreciação 
do Senado Federal e atinente à sua competência fis-
calizadora e não contém tema vedado por aquele di-
ploma legal e nem sujeito a sigilo.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 783, de 2006.

Sala de Reuniões da Mesa, – Renan Calhei-
ros, Presidente – Eduardo Siqueira Campos, Rela-
tor – Tião Viana – Antero Paes de Barros – Serys 
Slhessarenko.

PARECER Nº 1.157, DE 2006

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 790, de 2006, que contém 
solicitação de informações, a ser enviada 
ao Ministro de Estado da Saúde, acerca da 
doença desconhecida que vem acometen-
do a população rural da região do sul do 
Maranhão.

Relator: Senador Antero Paes de Barros

I – Relatório

A Senadora Roseana Samey, nos termos do art. 
216, I, do Regimento Interno do Senado Federal, com-
binado com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal, 
encaminhou a esta Mesa o Requerimento nº 790, de 
2006, também subscrito pelo Senador José Sarney.

O documento requer sejam solicitadas ao Ministro 
de Estado da Saúde informações sobre as providên-
cias já adotadas e as eventuais investigações científi-
cas conduzidas para esclarecer as causas da doença 
que vem acometendo a população rural da região sul 
do Maranhão.

II – Análise

A proposição obedece aos dispositivos constitu-
cionais e regimentais que disciplinam o envio de pedi-
dos de informações a autoridades do Poder Executivo 
e atende às normas de admissibilidade estabelecidas 
pelo Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, de 2001.

O requerimento ampara-se, também, no inciso 
X do art. 49 da Constituição Federal, que dá ao Con-
gresso Nacional a prerrogativa de fiscalizar e controlar, 
diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos 
do Poder Executivo.

Assim sendo, nosso parecer é favorável ao envio 
do requerimento em análise.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovaão do 
Requerimento nº 790, de 2006.

Sala de Reuniões, 17 de outubro de 2006. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Antero Paes de Bar-
ros, Relator – Tião Viana – Efraim Morais – Serys 
Slhessarenko.
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PARECER Nº 1.158, DE 2006

Da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento (SF) nº 810, de 2006, que 
propõe, nos termos do art. 216 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, combinado 
com o art. 50, § 2º da Constituição Federal, 
sejam solicitadas ao Ministro da Defesa, in-
formações acerca de implantação de novos 
contingentes militares na Amazônia, para 
a política de defesa nacional.

Relator: Senador Paulo Octávio

I – Relatório

Vem à Mesa do Senado Federal o Requerimento 
(SF) nº 810, de 2006, que propõe, nos termos do art. 
216, do Regimento Interno do Senado Federal com-
binado com o art. 50, § 2º da Constituição Federal, 
sejam solicitadas ao Ministro da Defesa, informações 
acerca de implantação de novos contingentes militares 
na Amazônia, para a política de defesa nacional.

Acompanha o Requerimento, breve justificação 
da qual cabe destacar o seguinte:

As informações se justificam com base em ma-
térias jornalísticas e em estudos de integrantes da 12º 
Circunscrição Judiciária Militar, que abrange os Estados 
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.

Ao Senado, como órgão fiscalizador, é importan-
te conhecer pormenores a respeito do assunto, daí a 
razão deste Requerimento de Informações.

II – Análise

Trata-se de solicitação com o intuito de esclare-
cer matéria de alta relevância, que envolve a defesa do 
território nacional em região da mais alta importância 
para a soberania do País.

Com efeito a Amazônia, com todas as suas pe-
culiaridades, carece de constante e renovada atenção 
das Forças Armadas, mormente quando se verifica 
notória militarização de países vizinhos, como é o fla-
grante caso da Venezuela.

A presença e a atuação das Forças Armadas na 
região amazônica tem constituído página das mais 
elogiáveis na recente História do Brasil. O sacrifício e 
o heroísmo anônimo de tantos brasileiros que lá estão, 
como sentinelas avançadas da Pátria, têm sido teste-
munhado por inúmeras missões congressuais.

Agora, urge que o Congresso Nacional tome ci-
ência do que lá se realiza, no desempenho da missão 
fiscalizadora da atuação do Poder Executivo, sobretudo 
no que concerne às propaladas modificações em fase 
de implantação nas organizações militares, nos Esta-
dos do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.

III – Voto

Em face do exposto, somos pela aprovação do 
Requerimento nº 810, de 2006.

Sala de Reuniões, – Renan Calheiros, Presidente 
– Paulo Octávio, Relator – Tião Viana – Antero Paes 
de Barros – Serys Slhessarenko.

PARECER Nº 1.159, DE 2006

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 830, de 2006, que solicita, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, informações ao Ministro de Estado 
da Ciência e Tecnologia a respeito de de-
núncias de que entraves burocráticos têm 
atrasado e prejudicado importantes pesqui-
sas científicas que demandam a importação 
de equipamentos e insumos.

Relator: Senador João Alberto Souza

I – Relatório

Por intermédio do Requerimento nº 830, de 19 de 
julho de 2006, o Senador Flexa Ribeiro propõe sejam 
solicitadas ao Exmº Senhor Ministro de Estado da Ci-
ência e Tecnologia informações destinadas a apurar a 
procedência de denúncias segundo as quais “entraves 
burocráticos têm atrasado e prejudicado importantes 
pesquisas científicas que demandam a importação de 
equipamentos e insumos”. Formulam-se, no bojo do 
requerimento, as seguintes questões:

1. Em que situações a importação de equipamen-
tos, insumos e materiais destinados à pesquisa cientí-
fica se submete à fiscalização deste Ministério ou de 
seus órgãos subordinados ou vinculados?

2. No âmbito de atuação deste Ministério e dos 
seus órgãos subordinados e vinculados, que requisitos 
devem ser preenchidos para a importação de equipa-
mentos, insumos e materiais destinados à pesquisa 
científica?

3. Quais as normas jurídicas (leis, decretos, instru-
ções normativas, resoluções e portarias, entre outras) 
aplicáveis ao processo de importação de equipamentos, 
insumos e materiais destinados pesquisa científica? 
Requeremos cópias de tais normas.

4. Quais os formulários e requisições que de-
vem ser preenchidos no processo de desembaraço 
de equipamentos, insumos e materiais importados, 
destinados à pesquisa científica? Requeremos cópias 
de tais documentos.

5. Que autorizações e licenças devem ser soli-
citadas para a importação de equipamentos, insumos 
e materiais destinados à pesquisa científica? Qual o 
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prazo de validade dessas autorizações e licenças? 
Requeremos cópias de tais documentos.

6. Qual o prazo médio para o desembaraço de 
equipamentos, insumos e materiais importados, des-
tinados à pesquisa científica, após sua chegada ao 
território nacional?

7. Em que se diferencia o tratamento dado à 
importação de equipamentos, insumos e materiais 
destinados à pesquisa científica, em relação ao dis-
pensado às mercadorias importadas para abastecer 
o mercado interno?

8. Há iniciativas para a simplificação do proce-
dimento de desembaraço de equipamentos, insumos 
e materiais importados, destinados à pesquisa cien-
tífica?

Na justificação, salienta o nobre Requerente que 
a pesquisa científica, no Brasil, além de sofrer com a 
crônica falta de recursos aplicáveis em ciência e tec-
nologia (C&T) – problema que poderia ser minimizado, 
não fosse o intenso contingenciamento dos recursos 
alocados aos Fundos Setoriais de C&T –, tem sido 
severamente prejudicada por entraves burocráticos à 
importação de equipamentos, insumos e materiais.

II – Análise

Compete à Mesa, nos termos dos arts. 215, inciso 
I, a, e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
decidir sobre os requerimentos de informações formu-
lados por Senador ou Comissão, dirigidos a Ministro 
de Estado ou titular de órgão diretamente subordinado 
à Presidência da República, para esclarecimento de 
assunto que esteja incluído na área de competência 
dessa autoridade.

Tal requerimento, de extração constitucional (art. 
50, § 2º, da Lei Maior), não pode conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação 
sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, a teor 
do art. 216, II, do Regimento Interno.

No presente caso, tratando-se de informações 
referentes à atuação do Ministério da Ciência e Tec-
nologia em matéria de importação de equipamentos, 
insumos e materiais destinados à pesquisa científica 
(requisitos para a importação, normas jurídicas aplicá-
veis, formulários e requisições que devem ser preen-
chidos no processo de desembaraço, autorizações e 
licenças que devem ser solicitadas, prazo médio para 
o desembaraço), não se verifica a presença de vício 
de anti-regimentalidade algum, a macular a proposi-
ção em apreço.

Posto isso, a leitura dos termos em que formulado 
o requerimento permite concluir terem sido atendidos 
os requisitos acima indicados, nele não se verificando 

contrariedade às normas constitucionais e regimentais 
que disciplinam a espécie.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é pela aprovação do Re-
querimento nº 830, de 2006.

Sala de Reuniões, 17 de outubro de 2006. – Re-
nan Calheiros, Presidente – João Alberto Souza, Re-
lator – Tião Viana – Antero Paes de Barros – Serys 
Slhessarenko.

PARECER Nº 1.160, DE 2006

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 831, de 2006, que solicita, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, informações ao Ministro de Estado 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
a respeito de denúncias de que entraves 
burocráticos têm atrasado e prejudicado 
importantes pesquisas científicas que de-
mandam a importação de equipamentos e 
insumos.

Relator: Senador João Alberto Souza

I – Relatório

Por intermédio do Requerimento nº  831, de 19 
de julho de 2006, o Senador Flexa Ribeiro propõe se-
jam solicitadas ao Exmº Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio informações 
destinadas a apurar a procedência de denúncias se-
gundo as quais “entraves burocráticos têm atrasado e 
prejudicado importantes pesquisas científicas que de-
mandam a importação de equipamentos e insumos”. 
Formulam-se, no bojo do requerimento, as seguintes 
questões:

1. Em que situações a importação de equipamen-
tos, insumos e materiais destinados à pesquisa cientí-
fica se submete à fiscalização deste Ministério ou de 
seus órgãos subordinados ou vinculados?

2. No âmbito de atuação deste Ministério e dos 
seus órgãos subordinados e vinculados, que requisitos 
devem ser preenchidos para a importação de equipa-
mentos, insumos e materiais destinados à pesquisa 
científica?

3. Quais as normas jurídicas (leis, decretos, instru-
ções normativas, resoluções e portarias, entre outras) 
aplicáveis ao processo de importação de equipamentos, 
insumos e materiais destinados à pesquisa científica? 
Requeremos cópias de tais normas.

4. Quais os formulários e requisições que de-
vem ser preenchidos no processo de desembaraço 
de equipamentos, insumos e materiais importados, 
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destinados à pesquisa científica? Requeremos cópias 
de tais documentos.

5. Que autorizações e licenças devem ser soli-
citadas para a importação de equipamentos, insumos 
e materiais destinados à pesquisa científica? Qual o 
prazo de validade dessas autorizações e licenças? 
Requeremos cópias de tais documentos.

6. Qual o prazo médio para o desembaraço de 
equipamentos, insumos e materiais importados, des-
tinados à pesquisa científica, após sua chegada ao 
território nacional?

7. Em que se diferencia o tratamento dado à 
importação de equipamentos, insumos e materiais 
destinados à pesquisa científica, em relação ao dis-
pensado às mercadorias importadas para abastecer 
o mercado interno?

8. Há iniciativas para a simplificação do proce-
dimento de desembaraço de equipamentos, insumos 
e materiais importados, destinados à pesquisa cien-
tífica?

Na justificação, salienta o nobre Requerente que 
a pesquisa científica, no Brasil, além de sofrer com a 
crônica falta de recursos aplicáveis em ciência e tec-
nologia (C&T) – problema que poderia ser minimizado, 
não fosse o intenso contingenciamento dos recursos 
alocados aos Fundos Setoriais de C&T –, tem sido se-
veramente prejudicada por entraves burocráticos àim-
portação de equipamentos, insumos e materiais.

II – Análise

Compete à Mesa, nos termos dos arts. 215, inciso 
I, a, e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
decidir sobre os requerimentos de informações formu-
lados por Senador ou Comissão, dirigidos a Ministro 
de Estado ou titular de órgão diretamente subordinado 
à Presidência da República, para esclarecimento de 
assunto que esteja incluído na área de competência 
dessa autoridade.

Tal requerimento, de extração constitucional (art. 
50, § 2º, da Lei Maior), não pode conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou interrogaçao 
sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, a teor 
do art. 216, II, do Regimento Interno.

No presente caso, tratando-se de informações 
referentes à atuação do Ministro de Estado do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio em matéria de 
importação de equipamentos, insumos e materiais 
destinados à pesquisa científica (requísitos para a 
importação, normas jurídicas aplicáveis, formulários e 
requisições que devem ser preenchidos no processo 
de desembaraço, autorizações e Licenças que devem 
ser solicitadas, prazo médio para o desembaraço), não 

se verifica a presença de vício de antiregimentalidade 
algum, a macular a proposição em apreço.

Posto isso, a leitura dos termos em que formulado 
o requerimento permite concluir terem sido atendidos 
os requisitos acima indicados, nele não se verificando 
contrariedade às normas constitucionais e regimentais 
que disciplinam a espécie.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é pela aprovação do Re-
querimento nº 831, de 2006.

Sala de Reuniões, – Renan Calheiros, Presidente 
– João Alberto Souza, Relator – Tião Viana – Antero 
Paes de Barros – Serys Slhessarenko.

PARECER Nº 1.161, DE 2006

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 832, de 2006, que solicita, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, informações ao Ministro de Estado 
da Saúde a respeito de denúncias de que 
entraves burocráticos têm atrasado e pre-
judicado importantes pesquisas científicas 
que demandam a importação de equipa-
mentos e insumos.

Relator: Senador João Alberto Souza

I – Relatório

Por intermédio do Requerimento nº 832, de 19 de 
julho de 2006, o Senador Flexa Ribeiro propõe sejam 
solicitadas ao Exmº Senhor Ministro de Estado da Saú-
de informações destinadas a apurar a procedência de 
denúncias segundo as quais entraves burocráticos têm 
atrasado e prejudicado importantes pesquisas científi-
cas que demandam a importação de equipamentos e 
insumos”. Formulam-se, no bojo do requerimento, as 
seguintes questões:

1. Em que situações a importação de equipamen-
tos, insumos e materiais destinados à pesquisa cientí-
fica se submete à fiscalização deste Ministério ou de 
seus órgãos subordinados ou vinculados?

2. No âmbito de atuação deste Ministério e dos 
seus órgãos subordinados e vinculados, que requisitos 
devem ser preenchidos para a importação de equipa-
mentos, insumos e materiais destinados à pesquisa 
científica?

3. Quais as normas jurídicas (leis, decretos, instru-
ções normativas, resoluções e portarias, entre outras) 
aplicáveis ao processo de importação de equipamentos, 
insumos e materiais destinados à pesquisa científica? 
Requeremos cópias de tais normas.
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4. Quais os formulários e requisições que de-
vem ser preenchidos no processo de desembaraço 
de equipamentos, insumos e materiais importados, 
destinados à pesquisa científica? Requeremos cópias 
de tais documentos.

5. Que autorizações e licenças devem ser soli-
citadas para a importação de equipamentos, insumos 
e materiais destinados à pesquisa científica? Qual o 
prazo de validade dessas autorizações e licenças? 
Requeremos cópias de tais documentos.

6. Qual o prazo médio para o desembaraço de 
equipamentos, insumos e materiais importados, des-
tinados à pesquisa científica, após sua chegada ao 
território nacional?

7. Em que se diferencia o tratamento dado à 
importação de equipamentos, insumos e materiais 
destinados à pesquisa científica, em relação ao dis-
pensado às mercadorias importadas para abastecer 
o mercado interno?

8. Há iniciativas para a simplificação do proce-
dimento de desembaraço de equipamentos, insumos 
e materiais importados, destinados à pesquisa cien-
tífica?

Na justificação, salienta o nobre Requerente que 
a pesquisa científica, no Brasil, além de sofrer com a 
crônica falta de recursos aplicáveis em ciência e tec-
nologia (C&T) – problema que poderia ser minimizado, 
não fosse o intenso contingenciamento dos recursos 
alocados aos Fundos Setoriais de C&T –, tem sido se-
veramente prejudicada por entraves burocráticos àim-
portação de equipamentos, insumos e materiais.

II – Análise

Compete à Mesa, nos termos dos arts. 215, inciso 
I, a, e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
decidir sobre os requerimentos de informações formu-
lados por Senador ou Comissão, dirigidos a Ministro 
de Estado ou titular de órgão diretamente subordinado 
à Presidência da República, para esclarecimento de 
assunto que esteja incluído na área de competência 
dessa autoridade.

Tal requerimento, de extração constitucional (art. 
50, § 2º, da Lei Maior), não pode conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação 
sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, a teor 
do art. 216, II, do Regimento Interno.

No presente caso, tratando-se de informações 
referentes à atuação do Ministério da Saúde em ma-
téria de importação de equipamentos, insumos e ma-
teriais destinados à pesquisa científica (requisitos para 
a importação, normas jurídicas aplicáveis, formulários 
e requisições que devem ser preenchidos no processo 
de desembaraço, autorizações e licenças que devem 

ser solicitadas, prazo médio para o desembaraço), não 
se verifica a presença de vicio de anti-regimentalidade 
algum, a macular a proposição em apreço.

Posto isso, a leitura dos termos em que formulado 
o requerimento permite concluir terem sido atendidos 
os requisitos acima indicados, nele não se verificando 
contrariedade às normas constitucionais e regimentais 
que disciplinam a espécie.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é pela aprovação do Re-
querimento nº 832, de 2006.

Sala de Reuniões, – Renan Calheiros, Presidente 
– João Alberto Souza, Relator – Tião Viana – Antero 
Paes de Barros – Serys Slhessarenko.

PARECER Nº 1.162,  DE 2006

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 833, de 2006, que solicita, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, informações ao Ministro de Estado 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
a respeito de denúncias de que entraves 
burocráticos têm atrasado e prejudicado 
importantes pesquisas científicas que de-
mandam a importação de equipamentos e 
insumos.

Relator: Senador João Alberto Souza

I – Relatório

Por intermédio do Requerimento nº 833, de 19 
de julho de 2006, o Senador Flexa Ribeiro propõe se-
jam solicitadas ao Exmº Senhor Ministro de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento informações 
destinadas a apurar a procedência de denúncias se-
gundo as quais “entraves burocráticos têm atrasado e 
prejudicado importantes pesquisas científicas que de-
mandam a importação de equipamentos e insumos”. 
Formulam-se, no bojo do requerimento, as seguintes 
questões:

1. Em que situações a importação de equipamen-
tos, insumos e materiais destinados à pesquisa cientí-
fica se submete à fiscalização deste Ministério ou de 
seus órgãos subordinados ou vinculados?

2. No âmbito de atuação deste Ministério e dos 
seus órgãos subordinados e vinculados, que requisitos 
devem ser preenchidos para a importação de equipa-
mentos, insumos e materiais destinados à pesquisa 
científica?

3. Quais as normas jurídicas (leis, decretos, instru-
ções normativas, resoluções e portarias, entre outras) 
aplicáveis ao processo de importação de equipamentos, 
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insumos e materiais destinados à pesquisa científica? 
Requeremos cópias de tais normas.

4. Quais os formulários e requisições que de-
vem ser preenchidos no processo de desembaraço 
de equipamentos, insumos e materiais importados, 
destinados à pesquisa científica? Requeremos cópias 
de tais documentos.

5. Que autorizações e licenças devem ser soli-
citadas para a importação de equipamentos, insumos 
e materiais destinados à pesquisa científica? Qual o 
prazo de validade dessas autorizações e licenças? 
Requeremos cópias de tais documentos.

6. Qual o prazo médio para o desembaraço de 
equipamentos, insumos e materiais importados, des-
tinados à pesquisa científica, após sua chegada ao 
território nacional?

7. Em que se diferencia o tratamento dado à 
importação de equipamentos, insumos e materiais 
destinados à pesquisa científica, em relação ao dis-
pensado às mercadorias importadas para abastecer 
o mercado interno?

8. Há iniciativas para a simplificação do proce-
dimento de desembaraço de equipamentos, insumos 
e materiais importados, destinados à pesquisa cien-
tífica?

Na justificação, salienta o nobre Requerente que 
a pesquisa científica, no Brasil, além de sofrer com a 
crônica falta de recursos aplicáveis em ciência e tec-
nologia (C&T) – problema que poderia ser minimizado, 
não fosse o intenso contingenciamento dos recursos 
alocados aos Fundos Setoriais de C&T –, tem sido 
severamente prejudicada por entraves burocráticos à 
importação de equipamentos, insumos e materiais.

II – Análise

Compete à Mesa, nos termos dos arts. 215, inciso 
I, a, e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
decidir sobre os requerimentos de informações formu-
lados por Senador ou Comissão, dirigidos a Ministro 
de Estado ou titular de órgão diretamente subordinado 
à Presidência da República, para esclarecimento de 
assunto que esteja incluído na área de competência 
dessa autoridade.

Tal requerimento, de extração constitucional (art. 
50, § 2º, da Lei Maior), não pode conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação 
sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, a teor 
do art. 216, II, do Regimento Interno.

No presente caso, tratando-se de informações 
referentes à atuação do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento em matéria de importação 
de equipamentos, insumos e materiais destinados à 
pesquisa científica (requisitos para a importação, nor-

mas jurídicas aplicáveis, formulários e requisições que 
devem ser preenchidos no processo de desembara-
ço, autorizações e licenças que devem ser solicitadas, 
prazo médio para o desembaraço), não se verifica a 
presença de vício de antiregimentalidade algum, a 
macular a proposição em apreço.

Posto isso, a leitura dos termos em que formulado 
o requerimento permite concluir terem sido atendidos 
os requisitos acima indicados, nele não se verificando 
contrariedade às normas constitucionais e regimentais 
que disciplinam a espécie.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é pela aprovação do Re-
querimento nº 833, de 2006.

Sala de Reuniões, – Renan Calheiros, Presidente 
– João Alberto Souza, Relator – Tião Viana – Antero 
Paes de Barros – Serys Slhessarenko.

PARECER Nº 1.163 , DE 2006

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 834, de 2006, que solicita, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, informações ao Ministro de Esta-
do da Fazenda a respeito de denúncias de 
que entraves burocráticos têm atrasado e 
prejudicado importantes pesquisas cientí-
ficas que demandam a importação de equi-
pamentos e insumos.

Relator: Senador João Alberto Souza

I – Relatório

Por intermédio do Requerimento nº  834, de 19 
de julho de 2006, o Senador Flexa Ribeiro propõe se-
jam solicitadas ao Exmº Senhor Ministro de Estado 
da Fazenda informações destinadas a apurar a pro-
cedência de denúncias segundo as quais entraves 
burocráticos têm atrasado e prejudicado importantes 
pesquisas científicas que demandam a importação de 
equipamentos e insumos”. Formulam-se, no bojo do 
requerimento, as seguintes questões:

1. Em que situações a importação de equipamen-
tos, insumos e materiais destinados à pesquisa cientí-
fica se submete à fiscalização deste Ministério ou de 
seus órgãos subordinados ou vinculados?

2. No âmbito de atuação deste Ministério e dos 
seus órgãos subordinados e vinculados, que requisitos 
devem ser preenchidos para a importação de equipa-
mentos, insumos e materiais destinados à pesquisa 
científica?

3. Quais as normas jurídicas (leis, decretos, instru-
ções normativas, resoluções e portarias, entre outras) 
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aplicáveis ao processo de importação de equipamentos, 
insumos e materiais destinados à pesquisa científica? 
Requeremos cópias de tais normas.

4. Quais os formulários e requisições que de-
vem ser preenchidos no processo de desembaraço 
de equipamentos, insumos e materiais importados, 
destinados à pesquisa científica? Requeremos cópias 
de tais documentos.

5. Que autorizações e licenças devem ser soli-
citadas para a importação de equipamentos, insumos 
e materiais destinados à pesquisa científica? Qual o 
prazo de validade dessas autorizações e licenças? 
Requeremos cópias de tais documentos.

6. Qual o prazo médio para o desembaraço de 
equipamentos, insumos e materiais importados, des-
tinados à pesquisa científica, após sua chegada ao 
território nacional?

7. Em que se diferencia o tratamento dado à 
importação de equipamentos, insumos e materiais 
destinados à pesquisa científica, em relação ao dis-
pensado às mercadorias importadas para abastecer 
o mercado interno?

8. Há iniciativas para a simplificação do proce-
dimento de desembaraço de equipamentos, insumos 
e materiais importados, destinados à pesquisa cien-
tífica?

Na justificação, salienta o nobre Requerente que 
a pesquisa científica, no Brasil, além de sofrer com a 
crônica falta de recursos aplicáveis em ciência e tec-
nologia (C&T) – problema que poderia ser minimizado, 
não fosse o intenso contingenciamento dos recursos 
alocados aos Fundos Setoriais de C&T –, tem sido 
severamente prejudicada por entraves burocráticos à 
importação de equipamentos, insumos e materiais.

II – Análise

Compete à Mesa, nos termos dos arts. 215, inciso 
I, a, e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
decidir sobre os requerimentos de informações formu-
lados por Senador ou Comissão, dirigidos a Ministro 
de Estado ou titular de órgão diretamente subordinado 
à Presidência da República, para esclarecimento de 
assunto que esteja incluído na área de competência 
dessa autoridade.

Tal requerimento, de extração constitucional (art. 
50, § 2º, da Lei Maior), não pode conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação 
sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, a teor 
do art. 216, II, do Regimento Interno.

No presente caso, tratando-se de informações 
referentes àatuação do Ministério da Fazenda em ma-
téria de importação de equipamentos, insumos e ma-
teriais destinados à pesquisa científica (requisitos para 

a importação, normas jurídicas aplicáveis, formulários 
e requisições que devem ser preenchidos no processo 
de desembaraço, autorizações e licenças que devem 
ser solicitadas, prazo médio para o desembaraço), não 
se verifica a presença de vício de anti-regimentalidade 
algum, a macular a proposição em apreço.

Posto isso, a leitura dos termos em que formulado 
o requerimento permite concluir terem sido atendidos 
os requisitos acima indicados, nele não se verificando 
contrariedade às normas constitucionais e regimentais 
que disciplinam a espécie.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é pela aprovação do Re-
querimento nº 834, de 2006.

Sala de Reuniões, – Renan Calheiros, Presidente 
– João Alberto Souza, Relator – Tião Viana – Antero 
Paes de Barros – Serys Slhessarenko.

PARECER Nº 1.164, DE 2006

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 835, de 2006, que solicita, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, informações ao Ministro de Esta-
do da Educação respeito de denúncias de 
que entraves burocráticos têm atrasado e 
prejudicado importantes pesquisas cientí-
ficas que demandam a importação de equi-
pamentos e insumos.

Relator: Senador João Alberto Souza

I – Relatório

Por intermédio do Requerimento nº  835, de 19 
de julho de 2006, o Senador Flexa Ribeiro propõe se-
jam solicitadas ao Exmº Senhor Ministro de Estado 
da Educação informações destinadas a apurar a pro-
cedência de denúncias segundo as quais “entraves 
burocráticos têm atrasado e prejudicado importantes 
pesquisas científicas que demandam a importação de 
equipamentos e insumos”. Formulam-se, no bojo do 
requerimento, as seguintes questões:

1. Em que situações a importação de equipamen-
tos, insumos e materiais destinados à pesquisa cientí-
fica se submete à fiscalização deste Ministério ou de 
seus órgãos subordinados ou vinculados?

2. No âmbito de atuação deste Ministério e dos 
seus órgãos subordinados e vinculados, que requisitos 
devem ser preenchidos para a importação de equipa-
mentos, insumos e materiais destinados à pesquisa 
científica?

3. Quais as normas jurídicas (leis, decretos, instru-
ções normativas, resoluções e portarias, entre outras) 
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aplicáveis ao processo de importação de equipamentos, 
insumos e materiais destinados à pesquisa científica? 
Requeremos cópias de tais normas.

4. Quais os formulários e requisições que de-
vem ser preenchidos no processo de desembaraço 
de equipamentos, insumos e materiais importados, 
destinados à pesquisa científica? Requeremos cópias 
de tais documentos.

5. Que autorizações e licenças devem ser soli-
citadas para a importação de equipamentos, insumos 
e materiais destinados à pesquisa científica? Qual o 
prazo de validade dessas autorizações e licenças? 
Requeremos cópias de tais documentos.

6. Qual o prazo médio para o desembaraço de 
equipamentos, insumos e materiais importados, des-
tinados à pesquisa científica, após sua chegada ao 
território nacional?

7. Em que se diferencia o tratamento dado à 
importação de equipamentos, insumos e materiais 
destinados à pesquisa científica, em relação ao dis-
pensado às mercadorias importadas para abastecer 
o mercado interno?

8. Há iniciativas para a simplificação do proce-
dimento de desembaraço de equipamentos, insumos 
e materiais importados, destinados à pesquisa cien-
tífica?

Na justificação, salienta o nobre Requerente que 
a pesquisa científica, no Brasil, além de sofrer com a 
crônica falta de recursos aplicáveis em ciência e tec-
nologia (C&T) – problema que poderia ser minimizado, 
não fosse o intenso contingenciamento dos recursos 
alocados aos Fundos Setoriais de C&T –, tem sido 
severamente prejudicada por entraves burocráticos à 
importação de equipamentos, insumos e materiais.

II – Análise

Compete à Mesa, nos termos dos arts. 215, inciso 
I, a, e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
decidir sobre os requerimentos de informações formu-
lados por Senador ou Comissão, dirigidos a Ministro 
de Estado ou titular de órgão diretamente subordinado 
à Presidência da República, para esclarecimento de 
assunto que esteja incluído na área de competência 
dessa autoridade.

Tal requerimento, de extração constitucional (art. 
50, § 2º, da Lei Maior), não pode conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação 
sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, a teor 
do art. 216, II, do Regimento Interno.

No presente caso, tratando-se de informações 
referentes à atuação do Ministério da Educação em 
matéria de importação de equipamentos, insumos e ma-
teriais destinados à pesquisa científica (requisitos para 

a importação, normas jurídicas aplicáveis, formulários 
e requisições que devem ser preenchidos no processo 
de desembaraço, autorizações e licenças que devem 
ser solicitadas, prazo médio para o desembaraço), não 
se verifica a presença de vício de anti-regimentalidade 
algum, a macular a proposição em apreço.

Posto isso, a leitura dos termos em que formulado 
o requerimento permite concluir terem sido atendidos 
os requisitos acima indicados, nele não se verificando 
contrariedade às normas constitucionais e regimentais 
que disciplinam a espécie.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é pela aprovação do Re-
querimento nº 835, de 2006.

Sala de Reuniões, – Renan Calheiros, Presidente 
– João Alberto Souza, Relator – Tião Viana – Antero 
Paes de Barros – Serys Slhessarenko.

PARECER Nº 1.165, DE 2006

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 836, de 2006, que solicita, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, informações ao Ministro de Estado 
do Meio Ambiente a respeito de denúncias 
de que entraves burocráticos têm atrasa-
do e prejudicado importantes pesquisas 
científicas que demandam a importação 
de equipamentos e insumos.

Relator: Senador João Alberto Souza

I – Relatório

Por intermédio do Requerimento nº 836, de 19 
de julho de 2006, o Senador Flexa Ribeiro propõe se-
jam solicitadas ao Exmº Senhor Ministro de Estado 
do Meio Ambiente, informações destinadas a apurar a 
procedência de denúncias segundo as quais “entraves 
burocráticos têm atrasado e prejudicado importantes 
pesquisas científicas que demandam a importação de 
equipamentos e insumos”. Formulam-se, no bojo do 
requerimento, as seguintes questões:

1. Em que situações a importação de equipamen-
tos, insumos e materiais destinados à pesquisa cientí-
fica se submete à fiscalização deste Ministério ou de 
seus órgãos subordinados ou vinculados?

2. No âmbito de atuação deste Ministério e dos 
seus órgãos subordinados e vinculados, que requisitos 
devem ser preenchidos para a importação de equipa-
mentos, insumos e materiais destinados à pesquisa 
científica?

3. Quais as normas jurídicas (leis, decretos, instru-
ções normativas, resoluções e podarias, entre outras) 
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aplicáveis ao processo de importação de equipamentos, 
insumos e materiais destinados à pesquisa científica? 
Requeremos cópias de tais normas.

4. Quais os formulários e requisições que de-
vem ser preenchidos no processo de desembaraço 
de equipamentos, insumos e materiais importados, 
destinados à pesquisa científica? Requeremos cópias 
de tais documentos.

5. Que autorizações e licenças devem ser soli-
citadas para a importação de equipamentos, insumos 
e materiais destinados à pesquisa científica? Qual o 
prazo de validade dessas autorizações e licenças? 
Requeremos cópias de tais documentos.

6. Qual o prazo médio para o desembaraço de 
equipamentos, insumos e materiais importados, des-
tinados à pesquisa científica, após sua chegada ao 
território nacional?

7. Em que se diferencia o tratamento dado à 
importação de equipamentos, insumos e materiais 
destinados à pesquisa científica, em relação ao dis-
pensado às mercadorias importadas para abastecer 
o mercado interno?

8. Há iniciativas para a simplificação do proce-
dimento de desembaraço de equipamentos, insumos 
e materiais importados, destinados à pesquisa cien-
tífica?

Na justificação, salienta o nobre Requerente que 
a pesquisa científica, no Brasil, além de sofrer com a 
crônica falta de recursos aplicáveis em ciência e tec-
nologia (C&T) – problema que poderia ser minimizado, 
não fosse o intenso contingenciamento dos recursos 
alocados aos Fundos Setoriais de C&T —, tem sido 
severamente prejudicada por entraves burocráticos à 
importação de equipamentos, insumos e materiais.

II – Análise

Compete à Mesa, nos termos dos arts. 215, inciso 
I, a, e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
decidir sobre os requerimentos de informações formu-
lados por Senador ou Comissão, dirigidos a Ministro 
de Estado ou titular de órgão diretamente subordinado 
à Presidência da República, para esclarecimento de 
assunto que esteja incluído na área de competência 
dessa autoridade.

Tal requerimento, de extração constitucional (art. 
50, § 2º, da Lei Maior), não pode conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação 
sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, a teor 
do art. 216, II, do Regimento Interno.

No presente caso, tratando-se de informações re-
ferentes à atuação do Ministério do Meio Ambiente em 
matéria de importação de equipamentos, insumos e ma-
teriais destinados à pesquisa científica (requisitos para 

a importação, normas jurídicas aplicáveis, formulários 
e requisições que devem ser preenchidos no processo 
de desembaraço, autorizações e licenças que devem 
ser solicitadas, prazo médio para o desembaraço), não 
se verifica a presença de vício de anti-regimentalidade 
algum, a macular a proposição em apreço.

Posto isso, a leitura dos termos em que formulado 
o requerimento permite concluir terem sido atendidos 
os requisitos acima indicados, nele não se verificando 
contrariedade às normas constitucionais e regimentais 
que disciplinam a espécie.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é pela aprovação do Re-
querimento nº 836, de 2006.

Sala de Reuniões – Renan Calheiros, Presidente. 
– João Alberto Souza, Relator. – Tião Viana. – Antero 
Paes de Barros. – Serys Slhessarenko.

PARECER Nº 1.166, DE 2006

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 882, de 2006.

Relator: Senador Efraim Morais

I – Relatório

O Requerimento nº 882, de 2006, de autoria do 
Senador Arthur Virgílio, nos termos do art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal c/c o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, solicita ao Senhor 
Ministro da Justiça, informações acerca de viagens 
efetuadas pelo Presidente da Fundação Nacional do 
Índio ao exterior.

O nobre parlamentar justifica sua proposição por 
constatar que matérias publicadas pelo jornalista Cláu-
dio Humberto, pelo jornal O Estado de São Paulo e 
pela revista Veja, denunciaram um excesso de viagens 
ao exterior pelo Presidente da Fundação Nacional do 
Índio, notadamente à cidade de Genebra, na Suíça, 
além dos Estados Unidos, Inglaterra, Colômbia, Chile, 
México e Uruguai.

Diante dos fatos, as informações solicitadas são 
de fundamental importância para que Senado Federal, 
em sua função de órgão fiscalizador, possa tomar co-
nhecimento pleno dos fatos denunciados pelos meios 
de comunicação.

II – Voto

Considerando que o Requerimento nº 882, de 
2006, insere-se na competência fiscalizadora do Con-
gresso Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da 
Constituição Federal, estando, de acordo com o Re-
gimento Interno do Senado Federal e com o Ato da 
Mesa nº 1, de 2001, somos favoráveis à aprovação do 
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Requerimento nº 882, de 2006, de autoria do Senador 
Arthur Virgílio.

Sala de Reuniões, – Renan Calheiros, Presiden-
te. – Efraim Morais, Relator. – Tião Viana. – Antero 
Paes de Barros. – Serys Slhessarenko.

PARECER Nº 1.167, DE 2006

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 900, de 2006, que requer 
informações ao Ministro de Estado da Jus-
tiça sobre o oferecimento de auxílio finan-
ceiro pelo Governo Federal ao Estado de 
São Paulo, com vistas ao combate às ações 
criminosas empreendidas pelo chamado 
Primeiro Comando da Capital (PCC).

Relator: Senador Paulo Octávio

I – Relatório

Vem à Mesa do Senado Federal o Requerimen-
to nº 900, de 2006, de autoria do eminente Senador 
Romeu Tuma, que solicita informações ao Ministro 
de Estado da Justiça sobre o oferecimento de auxílio 
financeiro pelo Governo Federal ao Estado de São 
Paulo, com o fim de combater as ações criminosas 
empreendidas pelo chamado Primeiro Comando da 
Capital (PCC).

São formuladas as seguintes questões:
a) se houve oferecimento de auxílio financeiro ao 

Governo do Estado de São Paulo;
b) se os recursos federais foram efetivamente dis-

ponibilizados, em que montante e quais as condições 
impostas pelo Governo Federal para o seu repasse;

c) se as autoridades estaduais recusaram o au-
xílio ofertado e sob qual argumento;

d) se o Governo paulista pediu o auxílio material 
da Polícia Federal, na forma de equipamentos;

e) se houve pedido de liberação de recursos para 
projetos de inteligência desenvolvidos pelos órgãos 
policiais do Estado;

f) se houve pedido de envio de agentes da Força 
Nacional de Segurança Pública;

g) se houve pedido de envio de tropas de infanta-
ria para participar de operações em áreas dominadas 
pela organização criminosa.

Na justificação do Requerimento, o autor assinala 
que são contraditórias as informações sobre o tema 
concedidas à imprensa pelo Secretário de Seguran-
ça Pública do Estado de São Paulo, Saulo de Abreu 
e pelo Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos. 
Acrescenta que a segurança pública não pode servir 
de instrumento para fins eleitorais e que há efetivo in-
teresse público em esclarecer o fato.

II – Análise

A Constituição Federal, em seu art. 49, X, asse-
gura ao Congresso Nacional a prerrogativa de fiscali-
zar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas 
Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administração indireta.

Por sua vez, o art. 50, § 2º, da Constituição, es-
tabelece que as Mesas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal poderão encaminhar pedidos es-
critos de informações a Ministros de Estado (...), im-
portando em crime de responsabilidade a recusa, ou 
o não-atendimento no prazo de trinta dias, bem como 
a prestação de informações falsas.

O presente requerimento é dirigido à autoridade 
competente para prestar as informações solicitadas, 
diz respeito à competência fiscalizadora desta Casa e 
não contém pedido de providência, consulta, sugestão, 
conselho ou interrogatório de caráter especulativo ou 
sobre propósito da autoridade à qual se dirige. Tam-
pouco reúne pedidos referentes a mais de um Minis-
tério. Está, portanto, em consonância com as normas 
do art. 216 do Regimento Interno desta Casa e do Ato 
da Mesa nº 1, de 2001.

Depreende-se, assim, que a proposição sob exa-
me satisfaz as exigências de admissibilidade, porquanto 
observa as disposições constitucionais e as normas 
regimentais acerca da matéria.

III – Voto

Em face do exposto, somos pela aprovação do 
Requerimento nº 900, de 2006, de autoria do Senador 
Romeu Tuma.

Sala de Reuniões – Renan Calheiros, Presiden-
te. – Paulo Octávio, Relator. – Tião Viana. – Antero 
Paes de Barros. – Serys Slhessarenko.

PARECER Nº 1.168, DE 2006

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 907, de 2006, que objeti-
va obter do Ministro dos Transportes cópia 
dos documentos que especifica.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

O Requerimento nº 907, de 2006, de iniciativa do 
Senador Antonio Carlos Magalhães, tem o propósito 
de solicitar ao Senhor Ministro de Estado dos Trans-
portes cópia dos Convênios nºs 544.692 e 564.088, 
celebrados entre o Departamento Nacional de Infra-Es-
trutura de Transportes (DNIT) e a Prefeitura de Simões 
Filho, no Estado da Bahia. Com valores empenhados 
de, respectivamente, R$2.807.250,00 (dois milhões, 
oitocentos e sete mil e duzentos e cinqüenta reais) 
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e R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), ambos os 
ajustes foram firmados em 30 de dezembro de 2005.

Ao justificar a proposição, Sua Excelência refe-
re-se ao objetivo de “obter elementos necessários ao 
exercício da função fiscalizadora inerente ao Senado 
Federal”.

Apresentado no último dia 9 de agosto, o Reque-
rimento veio à Mesa para decisão.

II – Análise

A proposição em causa rege-se pelo disposto no 
art. 49, X, e no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, 
bem como nos arts. 215, I, a; 216, I; e 217 do Regi-
mento Interno, tendo sua tramitação regulamentada 
pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, que estabelece os 
requisitos para a apresentação e aprovação de reque-
rimento de informação.

O art. 6º do mencionado Ato da Mesa estabele-
ce que “o requerimento de remessa de documentos 
equipara-se ao requerimento de informação”. Nesse 
sentido, o Requerimento nº 907, de 2006, satisfaz 
adequadamente todas as condições impostas para 
sua aprovação, uma vez que é dirigida a Ministro de 
Estado; não se refere à intenção ou ao propósito da 
autoridade a quem se destina; e não contém pedidos 
referentes a mais de um Ministério.

III – Voto

Ante o exposto, voto pela aprovação do Reque-
rimento nº 907, de 2006.

Sala de Reuniões – Renan Calheiros, Presiden-
te. – Tião Viana, Relator. – Antero Paes de Barros. 
– Efraim Morais. – Serys Slhessarenko.

PARECER Nº 1.169, DE 2006

Da Mesa do Senado Federal, sobre o Reque-
rimento nº 910, de 2006, que requer ao Ministro de 
Minas e Energia informações acerca dos valores 
do contrato para a construção do gasoduto Coa-
ri-Manaus.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

De autoria do Senador Arthur Virgílio, a esta Mesa 
o Requerimento nº 910, de 2006, pelo qual se solicitam 
ao Ministro de Minas e Energia informações relativas 
à construção do gasoduto Coari-Manaus. Especifica-
mente, indaga-se qual o valor total da obra, a empresa 
ou as empresas contratadas, o prazo para a conclusão 
da obra e se os valores contratados são inferiores ou 
superiores aos estimados pela Petrobras.

II – Análise

A justificativa do requerimento expõe que a Pe-
trobras iniciará o processo de licitação do gasoduto 
Urucu-Coari-Manaus em agosto de 2005 e que, desde 
então, “muitas controvérsias prosperaram no País”, o 
que tornou difícil avaliar se os preços contratados para 
a construção do gasoduto estão em conformidade com 
as estimativas e levantamentos técnicos originalmente 
realizados.

O art. 50, § 2º, da Constituição Federal estabele-
ce que o Congresso Nacional tenha competência ex-
clusiva para fiscalizar e controlar, diretamente ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, 
inclusive da administração indireta. Já o art. 216, I, do 
Regimento Interno do Senado Federal dispõe que os 
requerimentos de informações são admissíveis para 
esclarecimento de qualquer assunto atinente à com-
petência fiscalizadora desta Casa.

Por sua vez, o inciso II do mesmo dispositivo 
prescreve que tais proposições não poderão conter 
pedido de providências, consultas, sugestão, conse-
lho ou interrogação sobre propósito das autoridades 
às quais são dirigidas.

Verifica-se, assim, que o Requerimento nº 910, 
de 2006, preenche os requisitos constitucionais e re-
gimentais, e atende ao disposto no Ato da Mesa do 
Senado Federal nº 1, de 2001, sobre a admissibilidade 
de proposições da espécie.

III – Voto

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação 
do Requerimento nº 910, de 2006.

Sala de Reuniões –Renan Calheiros, Presiden-
te. – Tião Viana, Relator. – Efraim Morais. – Serys 
Slhessarenko.

PARECER Nº 1.170, DE 2006

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 919, de 2006, em que o 
Senador José Jorge requer sejam solicita-
das ao Ministro de Estado de Minas e Ener-
gia informações a respeito da 8ª Rodada 
de Licitações de Blocos Exploratórios da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

O eminente Senador José Jorge apresentou o 
Requerimento nº 919, de 2006, em que propõe sejam 
solicitadas ao Senhor Ministro de Estado de Minas e 
Energia informações sobre a razão da exclusão de 
áreas da plataforma marítima dos Estados de Pernam-
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buco e Paraíba da 8ª Rodada de Licitações de Blocos 
Exploratórios da Agência Nacional do Petrõleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP).

II – Análise

Trata-se de proposição regida pelo § 2º do art. 
50 da Constituição Federal e pelo Ato da Mesa nº 1, 
de 2001.

O Requerimento observa as prescrições do art. 
2º do referido Ato da Mesa nº 1, de 2001, onde se lê:

Art. 2º O requerimento de informação não po-
derá conter:

I – pedido de providência, consulta, sugestão, 
conselho ou interrogação de caráter especulativo ou 
sobre propósito da autoridade a quem é dirigido;

II – pedidos referentes a mais de um Ministério.

III – Voto

A iniciativa do Senador José Jorge guarda confor-
midade com os dispositivos constitucionais e regimen-
tais que regem a matéria, razão por que nosso parecer 
é pelo acolhimento do Requerimento em referência. 

Sala de Reuniões – Renan Calheiros, Presiden-
te – Tião Viana,   Relator – Antero Paes de Barros 
– Efraim Morais – Serys Slhessarenko.

PARECER Nº 1.171, DE 2006

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 953, de 2006, que, requer, 
nos termos do art. 50, § 2º da Constituição 
Federal, e do art. 216 do Regimento Inter-
no do Senado Federal, informações ao Mi-
nistro de Estado de Minas e Energia sobre 
os termos constantes da ata da reunião 
do CNPE.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

É submetido à apreciação desta Mesa o Requeri-
mento nº 953, de 2006, de autoria do Senador Roberto 
Cavalcanti, que “nos termos do art. 50, § 2º da Consti-
tuição Federal, e do art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, solicita informações ao Ministro de 
Minas e Energia sobre “quais os termos constantes 
da ata da reunião do CNPE que determinou a exclu-
são da Bacia Pernambuco-Paraíba da 8ª rodada de 
licitações de blocos para exploração e produção de 
petróleo e gás natural”.

O Senador cita na Justificação que constava 
de informações fornecidas pela ANP, em fevereiro de 
2006, que a Bacia Pernambuco-Paraíba seria oferta-
da na 8ª rodada de licitações de blocos exploratórios 
de petróleo e gás natural. No entanto, a Resolução 

nº 3 do CNPE, de 18 de maio do corrente, excluiu a 
referida bacia da rodada de licitações, sem anuência 
prévia da ANP, a quem compete pronunciar-se tecni-
camente sobre a inclusão ou exclusão de bacias nas 
licitações. Assim sendo, é imperativo que se esclareça 
em que bases se sustenta a decisão de excluir a Bacia 
Pernambuco Paraíba.

II – Análise

Ao Senado Federal são reservadas competências 
privativas, notadamente as atinentes ao controle do pro-
cesso de endividamento público, e outras comuns ao 
Congresso Nacional, relativas a matérias financeiras, 
cambial e monetária, instituições financeiras e suas 
operações, dívida pública e operações de crédito que, 
certamente, exigem amplo e atualizado universo de 
informações, para que possa, de forma eficaz e com 
oportunidade, exercer suas competências legislativa 
e fiscalizadora.

Portanto, ao Poder Legislativo são necessários 
os repasses de informações, de natureza e alcance 
diversos, que exigem, todavia, para sua pertinente e 
adequada obtenção, a observação de procedimentos 
legalmente determinados e diferenciados em função 
da natureza da informação requerida.

A deliberação do pedido no âmbito desta Mesa 
requer que a solicitação de informações não se enqua-
dre no conceito de “informação sigilosa”, definido no 
caput do art. 82 do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

Art. 8º Quando abranger informação sigilosa re-
ferente a operações ativas e passivas e serviços pres-
tados pelas instituições financeiras de que trata o art. 
1º da Lei Complementar nº 105, de janeiro de 2001, o 
requerimento deverá ser fundamentado, esclarecendo 
o vínculo entre a informação solicitada e a matéria sob 
apreciação pelo Senado Federal ou atinente à compe-
tência fiscalizadora da Casa.

O requerimento sob exame indaga os parâmetros 
técnicos e os termos de atas de reuniões do Conselho 
Nacional de Política Energética. A obtenção de tais in-
formações não se enquadra no conceito de operações 
ativas e passivas e serviços prestados pelas instituições 
financeiras de que trata o art. 1º da Lei Complementar 
nº 105, de 10 de janeiro de 2001.

O Requerimento nº 953, de 2006, encontra-se 
de acordo com os dispositivos constitucionais que re-
gem os pedidos escritos de informações a Ministros 
de Estado. A proposição atende também às exigên-
cias dos arts. 215, I, a, e 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, e do Ato da Mesa nº 1, de 30 de 
janeiro de 2001.

É importante observar que esta Mesa aprovou 
recentemente requerimento semelhante. O Requeri-
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mento nº 919, de 2006, do Senador José Jorge, re-
quereu “informações sobre a exclusão de áreas da 
plataforma marítima dos Estados de Pernambuco e 
Paraíba da 8ª Rodada de Licitações de Blocos Explo-
ratórios da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis”. Após realizar comparação entre 
os dois requerimentos, percebemos que eles não es-
tão vazados nos mesmos termos. Existe, portanto, a 
possibilidade de o Requerimento nº 919, de 2006, ser 
atendido sem a inclusão dos parâmetros técnicos e dos 
termos das atas de reuniões do CNPE. Assim sendo, 
justifica-se aprovação de um segundo requerimento 
sobre a matéria.

III – Voto

Por considerarmos que foram cumpridas e ob-
servadas as normas preliminares referentes aos re-
querimentos de informações, opinamos pela admis-
sibilidade do Requerimento nº 953, de 2006, e pelo 
seu encaminhamento ao Ministro de Estado de Minas 
e Energia. 

Sala de Reuniões –Renan Calheiros, Presiden-
te – Tião Viana, Relator – Antero Paes de Barros 
– Efraim Morais – Serys Slhessarenko.

PARECER Nº 1.172, DE 2006

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 963, de 2006.

Relator: Senador Efraim Morais

I – Relatório

O Requerimento nº 963, de 2006, de autoria do 
Senador Arthur Virgílio, com fundamento no artigo 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado com o artigo 
216, inciso I, do Regimento Interno, solicita informações 
ao Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário 
acerca da liberação e repasse de recursos públicos para 
instituições privadas ligadas a movimentos sociais.

Sua Excelência justifica seu requerimento infor-
mando que 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 seu início, em 2003, repassou R$605 mi-
lhões, do Ministério do Desenvolvimento Agrário para 
entidades privadas sem fins lucrativos ligadas a mo-
vimentos sociais.

Continua Sua Excelência relatando que, segundo 
a matéria, “Intriga entender como estão sendo usados, 
no detalhe, esses R$605 milhões, transferidos dos co-
fres públicos para entidades privadas. Há autoridades 
que tentam descobrir – e acabam chegando a casos 
de inadimplência, desvios e indícios de fraude”.

II – Voto

Considerando que o Requerimento em análise 
insere-se na competência fiscalizadora do Congresso 
Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da Constituição 
Federal, estando de acordo com o Regimento Interno 
do Senado Federal e com o Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 96, 
de autoria do Senador Arthur Virgílio. 

Sala de Reuniões – Renan Calheiros, Presidente 
– Efraim Morais, Relator – Tião Viana – Antero Paes 
de Barros – Serys Slhessarenko.

PARECER Nº 1.173, DE 2006

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 964, de 2006.

Relator: Senador Efraim Morais

I – Relatório

O Requerimento nº 964, de 2006, de autoria do 
Senador Arthur Virgílio, nos termos do art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal c/c o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, solicita ao Senhor 
Ministro de Estado da Defesa, informações sobre o 
denominado “Projeto CT-X, que prevê a substituição 
da frota dos C–95 Bandeirante, da FAB”.

O nobre parlamentar, amparado em denúncia 
veiculada em matéria da Revista IstoÉ, publicada em 
30 de agosto do corrente, argumenta que “as informa-
ções são de fundamental importância para a busca da 
transparência dos gastos públicos”.

Assim, as informações solicitadas são de vital im-
portância para que se tenha o devido esclarecimento do 
fato e suas possíveis conseqüências para a sociedade 
brasileira, uma vez que recursos públicos podem não 
estar sendo aplicados de forma adequada.

II – Voto

Considerando que o Requerimento nº 964, de 
2006, insere-se na competência fiscalizadora do Con-
gresso Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da 
Constituição Federal, estando, de acordo com o Re-
gimento Interno do Senado Federal e com o Ato da 
Mesa nº 1, de 2001, somos favoráveis à aprovação do 
Requerimento nº 964, de 2006, de autoria do Senador 
Arthur Virgílio. 

Sala de Reuniões – Renan Calheiros, Presidente 
– Efraim Morais, Relator – Tião Viana – Antero Paes 
de Barros – Serys Slhessarenko.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Os pareceres que acabam de ser lidos 
vão à publicação.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário que 
a Mesa do Senado Federal aprovou, em 17 de outubro 
do corrente, os seguintes Requerimentos de Informa-
ção, nos termos de seus relatórios: nºs 713, 724, 783, 
790, 810, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 882, 900, 
907, 910, 919, 953, 963 e 964, de 2006.

Serão cumpridas as decisões da Mesa.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Senador Almeida Lima, agora V. Exª tem 
a palavra, pela inscrição, por vinte minutos.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, Senadora Serys Slhessarenko, Srªs Senado-
ras, Srs. Senadores, meu querido povo brasileiro, povo 
sergipano, vivemos, na presente quadra, no presente 
momento, instantes de reflexão, de embate político, 
ideológico, um debate sobre os valores éticos e morais 
diante do processo eleitoral, em segundo turno, que 
se avizinha e que vai culminar exatamente com o ato 
eleitoral no próximo dia 29.

Retorno à tribuna, mais uma vez, com este as-
sunto por considerá-lo candente, extremamente im-
portante para a vida de todos nós, brasileiros. Nesta 
oportunidade, quero convocar, se é que posso, o povo 
brasileiro, mais uma vez, à reflexão.

É um momento gravíssimo o que vivemos. À par-
te o debate, com muito fervor até, é preciso chamar o 
feito à ordem – mais uma vez uso esse jargão foren-
se, já que sou advogado – para estabelecer algumas 
considerações que entendo indispensáveis a todos 
nós brasileiros para o esclarecimento deste momento, 
a fim de que todos possamos compreender melhor os 
fatos que nos cercam e a importância da decisão que 
teremos de tomar no próximo dia 29.

Brasileiros, nosso País, o Brasil, é grandioso, é 
uma Pátria querida, adorada por todos nós, indepen-
dentemente de cor, de condição social, de partido po-
lítico, de ideologia, e temos a obrigação de escolher o 
melhor para a nossa Nação, para o nosso povo.

E, quando assim me expresso, tenho consciência 
– é verdade – de que todos nós que temos já uma de-
cisão para o dia 29 imaginamos ser a decisão a mais 
acertada, mas não custa, mesmo diante da convicção 
que cada um possui, colocar-se de forma aberta es-
piritualmente para ouvir mais uma palavra, como eu 
tenho, diariamente, pelas centenas de e-mails que 
nós, Senadores, recebemos, lido documentos, artigos, 
opiniões, manifestações a favor de “a”, contra “b”, a 
favor de “b” e contra “a”.

Quem sabe até mesmo eu, que tenho uma posi-
ção que entendo consciente, firmada, diante de uma 

observação, de um argumento, não possa mudar de 
opinião?

Portanto, isso que vejo em mim, admito, pos-
sa também acontecer em cada um dos brasileiros. E 
àqueles que nos ouvem, que nos vêem neste instante, 
peço a todos os senhores e senhoras um pouco de 
atenção, porque minha convicção impõe que eu venha 
à tribuna alertar a Nação brasileira no sentido de que a 
vitória do candidato à reeleição, Lula da Silva, é a elei-
ção da crise, é a perpetuação da crise que vivemos. E 
não acredito que nós, brasileiros, desejemos que esta 
crise, como se encontra, venha a perdurar por mais 
quatro anos. Entendo que eleger Lula é eleger a crise. 
Eleger Lula é optar pelo confronto.

Recebi pela internet – e tenho certeza de que 
inúmeros dos Srs. Senadores e dos brasileiros re-
ceberam – filmetes onde aparece o Presidente Lula 
da Silva em sala de reuniões com a presença do Sr. 
Bruno Maranhão, aquele que comandou a invasão à 
Câmara dos Deputados, e com o ex-Ministro cassado, 
José Dirceu. E quando Sua Excelência, o Presidente, 
percebeu que estava sendo filmado, procurou escon-
der-se, sair pelo canto da parede.

Será que já resolvemos o problema da reforma 
agrária? É claro que não! Mas pergunto a cada um 
dos senhores, a cada um dos brasileiros: por que es-
ses movimentos, que fazem a opção pelas ocupações, 
pelas invasões, pela depredação, até mesmo pela 
justificativa de que este Governo não dá continuidade 
ao processo de reforma agrária, suspenderam esses 
atos? Por que interromperam essas ocupações e in-
vasões? Tenham certeza de que foi pelo processo 
eleitoral; tenham certeza de que foi para estabelecer 
uma falsa calmaria.

No entanto, o confronto está previsto, sobretudo 
porque o Governo Lula não atende à reforma agrária, 
pleiteada há décadas, trabalhando a questão de forma 
acanhada se comparado a governos anteriores. Ele-
ger Lula é desejar a divisão do Brasil. Tenham certeza 
desses fatos! Não é outro o comportamento do Pre-
sidente Lula. É a divisão do Brasil entre os pobres do 
campo, os pobres da cidade, que precisam do Estado 
e do Governo, em programas que venham estabele-
cer, sobretudo, a sua independência, a independência 
dessas pessoas, e não a sua subalternização, como 
Sua Excelência promove neste instante.

Precisamos dividir a riqueza do País, mas esta 
não é a preocupação deste Governo. Ele se voltou 
para o campo e para os pobres, para o Bolsa-Família, 
para enganá-los logo a seguir, usando-os como instru-
mentos, porque perdeu o apoio da classe média, dos 
trabalhadores urbanos, dos servidores públicos, dos 
intelectuais, diante de suas falsas promessas. Essa gui-
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nada com o Bolsa-Família para o campo não decorre 
da vontade de estabelecer a sua independência ou de 
lhes dar condições. Não; porque, se esse fosse o seu 
propósito e o seu objetivo, ele não daria 100, 200, 300 
vezes mais do que gasta nesses programas de juros 
aos banqueiros nacionais e internacionais.

Não tentem “tapar o sol com a peneira”, pois não 
vão conseguir!

Povo brasileiro, quando eu digo que a vitória de 
Lula é a eleição da crise, que a eleição de Lula é a 
eleição do confronto, é para que tenham consciência 
os senhores de que a Oposição não se vai acomodar 
diante da eleição de Lula da Silva para mais quatro 
anos de mandato. Não pensem os senhores que iremos 
colocar essa crise embaixo do tapete, como se está 
tentando colocar toda a sujeira deste Governo.

Não! Este não é o País que nós queremos. Não 
é isso o que queremos para a Nação brasileira, e não 
se pode construir uma nação quando se colocam na 
lama todos os valores éticos e morais que o nosso 
povo acalenta e deseja há muito tempo.

Se alguns cometeram erros no passado recente 
ou mais remoto, isso não justifica os erros do presen-
te. E assim digo pela autoridade que tenho, política e 
moral, como quem fez oposição ao Governo passado; 
assim falo pela autoridade política e moral, porque já 
fui Executivo em uma capital, a do meu Estado, Ser-
gipe, cuja administração e seus registros me honram 
bastante.

Tenham certeza, portanto, sem qualquer tentativa 
de pregação do apocalipse, de que o Governo que aí 
está, reeleito pelo povo brasileiro, será a legitimação e 
a oficialização da corrupção; será o sepultamento dos 
valores morais; será a validação de tudo quanto este 
Governo tem feito. E vejam o desespero – e registro 
que não acredito nessas pesquisas e tenho razão para 
não acreditar – diante do resultado do primeiro turno.

A campanha do candidato Lula da Silva agora 
mostra as privatizações, como se o futuro Governo 
fosse privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômi-
ca e a Petrobras.

Senadora Heloísa Helena, o Presidente Lula está 
preocupado com a Petrobras! Exatamente isso, Sena-
dora, que trago aqui: “Agência Nacional de Petróleo 
abre licitação para vinte campos na sétima rodada”. E 
o Presidente Lula alerta ao povo brasileiro para não 
votar no candidato Alckmin porque ele vai privatizar a 
Petrobras. Quanta mentira! Sua Excelência procurou 
vender, na bacia das almas, os campos petrolíferos do 
País, inclusive os de Sergipe. E o Presidente Lula está 
preocupado com o patrimônio brasileiro!

Senadora, Senadores, está aqui nesta edição do 
Valor Econômico, Valor Online:

Governo pretende licitar mais de trezen-
tas jazidas minerais em 2007.

Patrícia Nakamura, 16/10/2006.
O serviço geológico do Brasil, a antiga 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, 
prepara, para o ano que vem, uma megaven-
da de seus direitos minerários. São áreas que 
estão há quase 40 anos em poder do órgão 
ligado ao Ministério de Minas e Energia.

O processo de licitação está sendo ela-
borado há cinco meses, mas a CPRM vem 
organizando informações sobre essas áreas 
desde 2003, de acordo com o presidente do 
órgão, Agamenon Dantas.

O patrimônio mineral à venda é composto 
por 331 áreas. Dessas, 258 já têm documen-
tação pronta (sendo quatro delas dentro de re-
servas indígenas em Roraima). A venda será 
dividida em blocos, por região e por minério. O 
preço mínimo de cada área será divulgado ape-
nas junto com os editais da licitação, prevista 
para ocorrer no primeiro semestre de 2007.

Brasileiros, atentem para o que eu acabo de ler.

E prossegue o artigo:
Não é apenas a CPRM que colocou à 

venda seus ativos minerais. No início do ano, a 
Petrobras pôs à venda suas jazidas de potássio 
no Amazonas, herança da extinta Petromisa. 
As empresas interessadas têm até meados de 
2007 para fazer estudos de viabilidade.

É essa campanha da mentira que faz o Presidente 
Lula da Silva, que vai à televisão para falar em priva-
tização. Outro dia, com meu voto contrário, o Senado 
e a Câmara, comandados pelo Governo, venderam a 
Amazônia, aqui, neste plenário, por meio da aprovação 
de um projeto do Governo autorizando a negociação 
de áreas da Amazônia. E vem o Presidente Lula falar 
de privatização!

É por esta razão, Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, povo brasileiro, que é preciso um pouco 
mais de reflexão; é preciso deixar as paixões de lado; 
é preciso ter uma conversa mais franca, uma conver-
sa consigo próprio.

Os senhores e as senhoras, brasileiros e brasi-
leiras, já não perceberam que a eleição de Lula é a 
perpetuação da crise? Os senhores e as senhoras não 
perceberam que não vamos colocar todo esse lixo em-
baixo do tapete? Não perceberam que será o confronto, 
o confronto mesmo, porque não nos vamos considerar 
derrotados diante do mal? Nós iremos reagir, sim, den-
tro da legalidade, da legitimidade político-constitucional; 
não iremos permitir um Presidente que vai para uma 
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campanha mentir para o povo; falar que o adversário 
quer privatizar a Petrobras, quando ele, Lula da Silva, 
deixou que o Evo Morales roubasse a Petrobras dos 
brasileiros. Quem roubou a Petrobras dos brasileiros, 
na Bolívia, foi Evo Morales, amigo de Luiz Inácio Lula 
da Silva, ao lado do senhor da Venezuela.

Ora, Senadoras e Senadores, povo brasileiro, 
é preciso reflexão; é preciso que haja um pouco de 
tranqüilidade. Não ponham em jogo questões meno-
res de ordem pessoal. Em jogo está a vida do Brasil e 
dos brasileiros. Não será neste clima que poderemos 
conduzir o Brasil às reformas necessárias, à grandeza 
da nossa Nação. É bom pensar neste apelo que faço, 
nesta chamada à consciência, pois tenho certeza de 
que deste processo o povo brasileiro precisa sair com 
sabedoria, com inteligência. E não será com a perpe-
tuação da crise que iremos dar ao Brasil as soluções 
que ele precisa; não é com o acúmulo de CPIs e de 
investigações.

O Brasil e o Congresso precisam deixar de lado 
essa pauta, após a sua apuração. Mas, se este Go-
verno não for interrompido, a corrupção não parará, 
não estancará. Não teremos alternativa! Daí, alerto a 
todos: eleger Lula é eleger a crise!

Durante o discurso do Sr. Almeida Lima, 
a Sra. Serys Slhessarenko, suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pela Sra. Heloísa Helena.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Concedo a palavra à Senadora Serys Slhes-
sarenko, como oradora inscrita, por permuta com o 
Senador Marco Maciel.

S.Exª dispõe do tempo necessário ao seu pro-
nunciamento.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, te-
nho vários assuntos a tratar, mas começo anuncian-
do que, amanhã, o Ministro de Minas e Energia, Silas 
Rondeau, estará em Cuiabá, no nosso Mato Grosso, 
mais precisamente na sede da Federação das Indús-
trias no Estado de Mato Grosso (Fiemt), conversando 
com empresários. É clara a competência do nosso 
Ministro, que, aliás, tem sido largamente elogiado por 
sua postura, por seu trabalho, por sua competência, 
por seu compromisso com o Brasil.

Em Mato Grosso, amanhã, S. Exª dirá que, mes-
mo com a paralisação da termelétrica de Cuiabá, 
Mato Grosso não sofrerá qualquer tipo de redução no 
fornecimento de energia tanto para empresas quanto 
para residências.

Temos a informação de que o Ministro vai anunciar 
em Cuiabá a entrada em operação do novo sistema de 
500 kv Itumbiara – Rio Verde do Norte – Ribeirãozinho 
– Cuiabá, com 811 quilômetros de extensão, e dos 
transformadores nas sedes de Cuiabá e de Ribeirão-
zinho, o que afastará qualquer possibilidade de queda 
de energia em Mato Grosso nos próximos anos.

Realmente, essa é uma preocupação, porque 
Mato Grosso, como todos sabemos, é um Estado 
com um potencial de desenvolvimento gigantesco que 
precisa realmente de infra-estrutura em várias áreas, 
tanto na área de energia quanto na área de estradas. 
O Estado, enfim, necessita de qualquer forma de es-
coamento da produção, seja por meio de rodovias, da 
Ferronorte, de dutos ou de hidrovias.

Estamos certos de que, sem energia, é impossível 
realizarmos a construção do desenvolvimento do nosso 
Estado, Mato Grosso, respondendo a seu potencial de 
grandeza, tanto territorial quanto, mais especialmente, 
no tocante à qualidade de suas terras, à vontade e à 
determinação do nosso povo mato-grossense, daque-
les que lá nasceram e dos que para lá se deslocaram 
dos mais diferentes pontos do nosso País.

Mato Grosso é um Estado de extensão geográfica 
gigantesca e de uma população ainda pequena para 
seu tamanho territorial. Por conseguinte, o povo do Es-
tado é realmente muito determinado e extremamente 
trabalhador, tanto que Mato Grosso hoje produz para o 
Brasil e para o mundo. Trata-se do maior exportador de 
soja, de algodão e de carne, mas precisamos estimular 
a agricultura familiar em Mato Grosso e o suprimento 
de toda a sorte de alimentos para o mercado interno. 
É preciso estimular também a exportação de outros 
alimentos que nossa grandiosa terra mato-grossense 
tem potencial para produzir.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para que 
conste nos Anais desta Casa, lerei o inteiro teor do 
artigo do estatístico Oswaldo Russo, ex-Presidente do 
Incra e Secretário Nacional de Assistência Social. O 
artigo foi publicado no Jornal do Brasil no dia 14 de 
outubro. Oswaldo Russo destaca as diversas realiza-
ções do Governo Federal que deram significativo im-
pulso nas políticas sociais deste imenso País e aponta 
que o Governo do Presidente Lula reforçou a neces-
sidade de combate à fome e à pobreza e, portanto, o 
fortalecimento do Estado como agente principal das 
mudanças sociais. Senão, vejamos:

Entre as realizações do Governo Lula, 
destacam-se, na área social, a criação do Pro-
grama Bolsa-Família, que, hoje, atende a 11,1 
milhões de famílias pobres, garantindo renda 
básica a essas famílias e a permanência das 
crianças na escola [...]
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O Senador Eduardo Suplicy, há pouco, usando 
a palavra, dizia da necessidade da implantação do 
programa de renda mínima, mas dizia também da 
necessidade de reforçar o Bolsa-Família, tamanha a 
importância desse programa.

Oswaldo Russo também reforça, em seu artigo, 
a implantação do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), “que retira a assistência social do campo do 
clientelismo, do assistencialismo e da improvisação e 
a eleva à categoria das políticas públicas de Estado 
– garantidoras de direitos à cidadania. Essas iniciati-
vas, associadas ao impacto do Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC) de um salário mínimo mensal 
concedido a idosos e a pessoas com deficiência, ao 
aumento real do salário mínimo (60%) e à geração 
de quase oito milhões de empregos, dos quais cinco 
milhões com carteira assinada, estão possibilitando a 
redução da fome, da pobreza e da desigualdade no 
Brasil, conforme atestam pesquisas de institutos es-
pecializados, como o IBGE”.

Na área social, o programa Luz para 
Todos garantiu eletrificação em suas casas a 
três milhões de pessoas residentes na área 
rural. A criação do Fórum Nacional do Traba-
lho juntou empregados e patrões para elaborar 
reformas necessárias, enquanto foi intensifi-
cada a fiscalização trabalhista, especialmente 
no combate ao trabalho escravo. Na educa-
ção, foram adotados novos mecanismos para 
dar aos menos favorecidos acesso ao ensino 
superior, estabelecendo cotas no vestibular 
de 14 universidades e substituição do crédito 
educativo pelo ProUni, beneficiando 395 mil 
estudantes. Ao mesmo tempo, revogou-se a lei 
que proibia a expansão de escolas técnicas, 
criando 59 novas escolas técnicas no País, 
e encaminhou-se ao Congresso Nacional a 
proposta do Fundeb, em substituição ao Fun-
def, garantindo recursos não só para o Ensino 
Fundamental, mas também para a educação 
infantil e para o ensino médio.

Na cultura, fortaleceu-se a cultura po-
pular, especialmente no Norte e no Nordeste, 
criando-se os Pontos de Cultura. Na saúde, 
estão funcionando 2.614 farmácias populares, 
e foram triplicadas as equipes de saúde bu-
cal e criados 420 Centros de Especialidades 
Odontológicas. Existem 19.402 novas equipes 
de Saúde da Família, atendendo a 45% dos 
brasileiros. Além disso, houve a criação de 
890 leitos em UTIS neonatais. Na habitação, 
foram entregues 1,2 milhão de moradias e 250 
mil títulos de propriedade em favelas, e 1,5 mil 

Municípios foram mobilizados para fazerem leis 
que orientam investimentos em habitação, em 
transporte, em saneamento. Criou-se o Siste-
ma Nacional de Habitação e um fundo de R$1 
bilhão para famílias com renda inferior a cinco 
salários mínimos.

Na economia, além de reduzir a inflação, 
a dívida e a dependência externa, as exporta-
ções dobraram em três anos, o Mercosul foi 
fortalecido, e foram estreitadas as relações do 
Brasil com a África e com potências emergen-
tes como China, Índia e Rússia, ao tempo em 
que foi rejeitado o acordo da Alca proposto 
pelos EUA. Criou-se o microcrédito consig-
nado, e ampliou-se a verba para a agricultura 
familiar (Pronaf) de R$2,4 bilhões para R$9 
bilhões. Na reforma agrária, o Governo está 
próximo de assentar 400 mil famílias no cam-
po. Na questão ambiental, além do incentivo 
a fontes alternativas de energia, como o pro-
grama do biodiesel, pela primeira vez em oito 
anos, caiu significativamente o desmatamento 
na Amazônia e na Mata Atlântica.

Diz ainda Oswaldo Russo que “é preciso muito 
mais, mas é forçoso reconhecer que, ao equilibrar liber-
dade e eqüidade, o Brasil está avançando socialmente 
e se projetando como nação livre e soberana”.

Oswaldo Russo é estatístico, foi Presidente do 
Incra há uns dez anos e Secretário Nacional de As-
sistência Social. E este artigo foi publicado no Jornal 
do Brasil do dia 14 deste mês.

Srªs e Srs. Senadores, temos de concordar com 
a opinião de Oswaldo Russo nesse artigo. Ele não é 
um filiado do nosso Partido, mas reconhece que não 
foi feito tudo que é preciso – “é forçoso reconhecer”, 
diz ele –; porém que estamos tendo avanços, não res-
ta a menor dúvida.

As pesquisas demonstram a aceitação do Gover-
no do Presidente Lula. Portanto, vemos a projeção do 
potencial e da possibilidade de reeleição do Presidente 
Lula. Possibilidade, é óbvio, pois eleição só é decidida 
– e nós temos todo o respeito pelo voto de homens 
e mulheres deste País – no dia da eleição. Há, hoje, 
projeções nas pesquisas de uma frente do Presiden-
te Lula de 20 pontos percentuais. Acreditamos nessa 
possibilidade, porque é o povo que está dizendo isso, 
é a vontade popular que está dizendo isso, pelo menos 
pontualmente, neste momento. E acreditamos que, no 
dia 29, essa margem será mantida, conforme os dados 
que já apresentei aqui – e temos muitos outros –, eu 
apenas repeti alguns dados aqui apresentados pelo 
jornalista Oswaldo Russo, que vão do Bolsa-Família 
a assentamentos no meio rural, ao Luz para Todos, 
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que, aliás, é um dos principais e dos mais relevantes 
projetos, junto com o da habitação popular, do Presi-
dente Lula.

O Luz para Todos é muito diferente do projeto 
Luz no Campo, do Governo passado. Pelo menos no 
meu Estado de Mato Grosso, ficamos muito tristes 
em ver que aqueles que participaram do projeto Luz 
no Campo estão empenhados e penhorados por dez 
anos, pagando de R$100,00 a R$280,00 por mês, 
durante dez anos, pela luz que chegou a sua casa no 
meio rural. 

O Luz para Todos, hoje, chega totalmente de 
graça. Em Mato Grosso, para não falarmos do Brasil 
– que chegou a três milhões de instalações –, no ano 
de 2005, foram 18 mil ligações. Em 2006, a previsão 
que já está fechando o cronograma, com a totalidade 
das instalações, é de 30 mil ligações de Luz para Todos 
no campo, no nosso Estado de Mato Grosso. 

Trata-se de um Estado muito difícil de se levar 
energia para aqueles homens e mulheres que vivem no 
meio rural, porque, como eu já disse aqui e todos nós 
sabemos, basta olhar o mapa, é um Estado de uma 
extensão territorial muito grande e, por conseguinte, 
levar a luz para aqueles que moram no campo é ex-
tremamente difícil. Mas ela está chegando. Amanhã 
mesmo, como já anunciei aqui, o Ministro Silas Ron-
deau vai estar em Mato Grosso e acreditamos que vai 
anunciar também o já aprovado projeto do Linhão para 
o Araguaia do Norte, uma região fantástica de Mato 
Grosso, mas distante da capital. 

De Cuiabá a nossa cidade de Vila Rica, que fica 
a 40 km do Pará, são 1.300 km. Por conseguinte, sa-
bemos das dificuldades de deslocamento, não apenas 
por causa da BR–158, a que ontem um dos Senado-
res se referiu, não me recordo quem, dizendo que, em 
outro Estado, falta um pequeno trecho de alguns qui-
lômetros a ser asfaltado. Em Mato Grosso ainda são 
400 km sem asfalto. Mas esse trabalho, depois de dez 
anos paralisado, foi retomado agora, no ano passado, 
pelo Ministério dos Transportes, pelo Governo do Pre-
sidente Lula. São 400 km ainda sem asfalto de uma 
estrada federal num Estado da grandiosidade como o 
nosso, o que torna extremamente difícil o escoamen-
to da produção.

O mesmo problema acontece nessa região do 
Araguaia do Norte em relação à energia. A energia lá, 
até agora, é de motores e sabemos da dificuldade e 
do preço que isso significa. Mas, agora, com o Linhão 
de Querência/Vila Rica com os seus tentáculos para 
14 municípios da região, nós sabemos que parte des-
se problema de energia na região do nosso Araguaia 
estará solucionado.

Dito isso, eu queria rapidamente fazer referên-
cia a uma reportagem de Natália Kozmhinsky no dia 
de ontem – como tem sido anunciado e denunciado 
– de que o nosso Governo estaria fazendo pressões 
sobre a Polícia Federal. E, ontem, o Presidente da As-
sociação de Delegados da Polícia Federal, Dr. Sandro 
Torres Avelar, negou totalmente a um grupo de Parla-
mentares, que a instituição esteja sofrendo qualquer 
interferência política. De acordo com suas palavras, 
“a Polícia Federal é um órgão sério, que tem feito um 
trabalho sério, e não existe operação abafa”. O Pre-
sidente da Associação considerou normais os prazos 
do processo de investigação da compra de um dossiê 
com supostas denúncias contra o Governador de São 
Paulo, José Serra, por pessoas ligadas ao PT. O Dr. 
Sandro Torres Avelar disse, ainda, que nos próximos 
dias poderemos ter novidades.

Considerei importante, Srªs e Srs. Senadores, ler 
trechos dessa matéria, porque as declarações de que 
não existe operação abafa são do Presidente da Asso-
ciação Nacional dos Delegados da Polícia Federal.

Acredito que seja legítima a busca de ajuda em 
outras instituições para o esclarecimento da compra 
do tal dossiê. É justo que se procurem a Polícia Fede-
ral, o Ministério Público, a OAB e outras instituições. 
Democracia é isso mesmo. Tudo deve ser apurado até 
as últimas conseqüências. É extremamente legítima 
essa busca.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Somente mais um minuto, Senador.

Dessa forma, eu diria que não estão sendo cria-
dos obstáculos nas apurações, principalmente pelo 
Governo do Presidente Lula.

Como é dito e repetido, a Polícia Federal é extre-
mamente competente, republicana e séria.

Senador Romeu Tuma, ontem estivemos no Mi-
nistério da Justiça, onde foi lançado um diagnóstico 
da atuação do Ministério Público. Foi feito um traba-
lho de pesquisa muito importante e volumoso sobre a 
atuação dos Ministérios Públicos em âmbitos federal 
e estaduais. Esses são órgãos de extrema relevância 
e importância.

Não acredito, de jeito algum, que esteja haven-
do qualquer tipo de manipulação da Polícia Federal, 
do Ministério Público ou do juiz da causa. Conheço o 
juiz que está à frente desse procedimento em Mato 
Grosso, Jeferson Schneider, pessoa da mais alta ca-
pacidade, seriedade e competência, compromissada 
com a causa da Magistratura.

Faço este registro por causa da reportagem. Tenho 
ouvido muito a história de que há conluios para que os 
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fatos não sejam esclarecidos, mas quero afirmar que 
isso não é possível. Pela lógica, em primeiro lugar, não 
posso acreditar que juízes e instituições como a Polícia 
Federal e o Ministério Público possam ser coniventes 
com qualquer coisa desse tipo, principalmente pela 
determinação do Presidente Lula no sentido de que 
tudo seja apurado. Ele vem dizendo, sempre, que em 
qualquer evento que, infelizmente, aconteça no seu 
Governo – e tem acontecido, não estamos negando 
– os tapetes serão levantados e sacudidos, para que a 
poeira seja colocada para fora e não embaixo deles.

No entanto, não podemos permitir, de jeito algum, 
que fique essa mácula de que está havendo manipu-
lação de magistrados, como o juiz que está à frente 
dessa causa no Estado de Mato Grosso, e de institui-
ções da envergadura da Polícia Federal e do Ministério 
Público da União. 

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL– 

AL) – Agradeço a V. Exª.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.059, DE 2006

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimen-

to Interno, seja aprovado Voto de Aplauso aos médi-
cos pela passagem de seu dia, comemorado em 18 
de outubro, também dia de São Lucas, padroeiro da 
Medicina.

Requeiro, outrossim, seja encaminhado o referido 
Voto de Aplauso aos Conselhos Federal e Regionais 
de Medicina.

Sala das sessões, 18 de outubro de 2006. – Se-
nador Romeu Tuma.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Todos compartilhamos do requerimento do 
Senador Romeu Tuma.

Concederei a palavra ao Senador Romeu Tuma 
por cinco minutos, para fazer o encaminhamento e, em 
seguida, aos Senadores Arthur Virgílio, Sérgio Zambiasi 
e demais inscritos presentes. O Senador Sibá Machado 
comunicou à Mesa que falará e o Senador Wellington 
Salgado de Oliveira, se quiser, também poderá fazer 
uso da palavra.

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma pelo 
tempo necessário para fazer o seu pronunciamento.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para encami-
nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Muito obri-
gado, Srª Presidente.

Agradeço ao Senador Arthur Virgílio, que estava 
inscrito em primeiro lugar, e procurarei ser rápido.

Há em mim um orgulho muito grande por ter um 
médico entre os quatro filhos que Deus me deu. Rogério 
é um clínico de primeira grandeza, que sempre devotou 
sua vida a bem servir os que sofrem, tanto é que se 
especializou em dor. Eu não poderia deixar passar em 
branco um dia tão importante para essa carreira.

Recebi uma aula de religião da Senadora Heloísa 
Helena sobre quem foi São Lucas.

Por que São Lucas é o padroeiro dos médicos, 
Senador Arthur Virgílio? Porque era o único médico 
apóstolo de Jesus. Ela disse claramente que foi Lu-
cas que identificou hematidrose, uma superdilatação 
dos vasos periféricos em razão do forte estresse por 
que passa uma pessoa. Ele foi o único que conseguiu 
registrar o sofrimento de Jesus, o qual lhe provocou 
sangramento principalmente nos braços e na perife-
ria do corpo. 

Agradeço à Senadora, que me deixou algo im-
portante para dizer àqueles que acreditam, como eu, 
que Jesus sempre nos abençoa e que seu sofrimento 
não foi em vão.

Hoje, quando se comemora o Dia do Médico, 
talvez valesse a pena apelarmos aos nossos gover-
nantes para que pensem como os médicos, ou seja, 
que a pessoa humana tem um valor muito maior que 
o interesse pessoal. Eles enfrentam todas as dificulda-
des, buscando, da melhor forma, tirar a dor daqueles 
que sofrem. Hoje, vemos que muitas vezes o interesse 
pessoal e a vaidade destroem o amor ao próximo.

Eu gostaria de deixar este registro e agradecer à 
Presidente. Vou guardar comigo e contar para todos a 
história de São Lucas. Provavelmente, serei um devoto 
seu a partir de agora. Sou devoto de São Judas, mas 
vou me aliar a São Lucas também, pela sua vocação 
de servir ao próximo e ajudar Jesus na pregação que 
se dispôs a fazer.

Também deixo registrado o meu orgulho por ter 
um filho médico, que passou a sua juventude estudan-
do, trabalhando e servindo ao próximo.

Aqui, vários políticos são médicos e sua sensi-
bilidade é maior que a minha, de advogado, porque, 
desde o primeiro ano de escola, lidam com o sofri-
mento e a miséria. Os pobres procuram as escolas e 
as universidades médicas; eles não vão aos hospitais 
ricos. Assim, o jovem aprende com o sofrimento de 
alguém que não tem meios para custear uma consul-
ta ou um tratamento. Esse sofrimento eles carregam 
na alma e no coração, e, provavelmente, trazem para 
o Parlamento um pouco dessa vocação para prestar 
atendimento à população.

Agradeço a V. Exª e aos demais Senadores por 
terem permitido que eu falasse.

Muito obrigado.
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A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Agradeço a V. Exª e compartilho do seu reque-
rimento, Senador Romeu Tuma.

A Mesa encaminhará, conforme solicitação do 
Senador Romeu Tuma, o requerimento ao Conselho 
Federal de Medicina e aos Conselhos estaduais.

A Presidência encaminhará o voto de aplauso 
solicitado.

O Requerimento lido vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.060, DE 2006

Requer Voto de Aplauso à Federação 
das Indústrias do Estado do Amazonas, 
pelo 15º aniversário de criação do Progra-
ma Qualidade Amazonas.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso à Federação 
das Indústrias do Estado do Amazonas, pelas come-
morações do 15º aniversário de criação do Programa 
Qualidade Amazonas.

Requeiro, também, que, deste Voto de Aplauso, 
seja cientificada a Fieam.

Justificação

Com a entrega da premiação Qualishow 2006, 
a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas 
comemora, este ano, o 15º aniversário de criação do 
Prêmio Qualidade Amazonas, iniciativa que visa a es-
timular a qualidade dos produtos da Zona Franca de 
Manaus. Anualmente, como fará hoje, dia 19 de outubro 
de 2006, a entidade promove a entrega dos Prêmios 
Qualishows aos industriais que mais se destacam no 
tocante à qualidade.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2006, –Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.061, DE 2006

Reguer Voto de Aplauso à Editora Alvi-
negra, do Rio de Janeiro, pelo lançamento 
da Revista Piauí, publicação empenhada 
no bom texto.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso à Editora Alvi-
negra, do Rio de Janeiro, pelo lançamento da Revista 
Piauí, iniciativa destinada ao bom texto jornalístico e 
informativo.

Requeiro, também, que deste Voto de Aplauso, 
seja cientificado o editor da Revista, Sr. Enio Vegeiro.

Justificação

Piauí não é do Piauí. Piauí não é o Estado do 
Piauí. Piauí de ninguém do Piauí Piauí é uma home-
nagem à cultura do Piauí. Piauí é a Revista Piauí. Foi 
criada para estimular o bom texto. É uma nova pu-
blicação brasileira e seu nome, dizem, é para resgatar 
o próprio Piauí, o Estado, cujo nome um dia sumiu do 
mapa. A época, era o ano de 1997, uma outra revista, 
Trip, foi lá e constatou que o Piauí existia, mesmo fora 
do mapa. “E publicou uma matéria reclamando”. Não 
tem importância, “…pois agora, além de ser o Estado 
do Parque Nacional da serra da Capivara, da Cajuína 
e do Torquato Neto, Piauí é um Estado  de espírito. 
Espírito crítico, olhando para o Brasil e para o mundo, 
com inteligência e bom humor.

É pura verdade! Tanto que aqui, neste Plenário, a 
inteligência de Mão Santa transformou a palavra Piauí 
em interjeição, para exprimir, além dos nobres senti-
mentos de dor, de alegria, de admiração, de aplauso, 
também a irritação pelo cenário pouco lisonjeiro da 
atual Administração Federal. Por isso mesmo, não se 
conformou apenas com o acento agudo no ditongo final: 
acentua todas as vogais, para tomar a voz do Pi-á-ú-í 
mais sonora, mais forte. A ele se aliou Heráclito, já no 
nome forte. É sem dúvida dupla pi-á-ú-í-ênse que não 
aceita a não ser o ritmo elevado da palavra democra-
cia, a única que combina com Brasil. E com o Pi-á-ú-í, 
agora também em forma impressa. E boa.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2006, – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.062, DE 2006

Requer Voto de Aplauso à Professora 
Íris Ferrari, da UnB, contemplada com o tí-
tulo de Mulher do Ano, Categoria Ciência, 
do Prêmio Claúdia, em reconhecimento 
ao seu trabalho, de décadas, para o diag-
nóstico de determinados tipos de câncer 
no sangue.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso à Professora 
Íris Ferrari, da UnB, pelo seu extraordinário trabalho 
científico para o diagnóstico de alguns tipos de cân-
cer no sangue.

Requeiro, também, que deste Voto de Aplauso, 
sejam cientificadas a homenageada e a Faculdade de 
Ciências da Saúde da Universidade de Brasília-UnB.

Justificação

Formada na primeira turma da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, a Professora Íris Ferrari 
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integra hoje o quadro de docentes da Faculdade de 
Ciências da Saúde da UnB. Ali, ela vem se dedicando 
há décadas a estudos para o diagnóstico do câncer no 
sangue, entre eles o mieoloma múltiplo e as leucêmicas 
mielóides crônicas e agudas. A ela se deve também a 
criação, no Hospital Universitário da UnB, do Serviço 
de Aconselhamento Genético. O prêmio a ela conferi-
do é uma espécie de Oscar para mulheres do Brasil. 
A Professora é, pois, merecedora do Voto de Aplauso 
que proponho ao Senado da República.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2006, – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – A Presidência encaminhará os votos de aplau-
so solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. GLPMDB Nº 373/2006

Brasília, 18 de outubro de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Almeida Lima, para 
integrar, como membro titular, em vaga existente, a 
Comissão de Educação – CE.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência Vo-
tos de Apreço e Consideração. – Senador Wellington 
Salgado, Líder do PMDB.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – A Presidência designa o Sr. Senador Almeida 
Lima como titular para compor a Comissão de Educa-
ção nos termos do ofício que acaba de ser lido.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio 
pelo tempo que S. Exª entender necessário ao seu 
pronunciamento.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago à análise da 
Casa assunto da maior gravidade para a economia do 
meu Estado, até porque atinge em cheio o segmento 
eletro-eletrônico do Pólo Industrial de Manaus. Refi-
ro-me à Minuta de Medida Provisória – eis a Minuta 
– que tramita pelo Governo Federal, elaborada pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, – MDIC –, e, por este órgão, remetida à Casa 
Civil da Presidência da República no dia 06 último, 
por intermédio do Aviso nº 127/GM-MDIC (Gabinete 
do Ministro – Ministério do Desenvolvimento Indústria 
e Comércio.)

Peço, aliás, Srª Presidente, que V. Exª determine a 
inserção nos Anais do Senado do inteiro da Minuta. 

Usarei o máximo de sobriedade, fugindo, a qual-
quer preço, da manifestação eleitoreira, até porque as 
eleições passam, o poder vai trocando de mãos, e não 
quero que fiquem ou que sobrem o desemprego e o 
desalento para a minha gente.

Discorrerei sobre hipóteses, fatos, ameaças e 
soluções no tocante ao Pólo Industrial de Manaus.

A propósito das eleições, lamento profundamente 
o clima instalado no Amazonas. O Governador reelei-
to, olhando apenas os limites do curto prazo, lança-se, 
açodadamente, à pressão pela vitória de Lula, num 
quadro em que Geraldo Alckmin é acusado das coisas 
mais absurdas – intenção de privatizar a Petrobras, o 
Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os Correios – e, 
num verdadeiro desafio à inteligência do meu povo, 
até mesmo de vender a Amazônia. Como base des-
sa verdadeira “empresa” estatal da mentira, estaria o 
desmonte do parque industrial erigido sob os incenti-
vos fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus. Os 
lulistas atacam e os geraldistas, em posição de inegá-
vel desvantagem tática, defendem-se como podem. A 
Lula não se cobra nenhum compromisso específico, 
por exemplo, em relação a se poder ou não fabricar a 
TV digital em Manaus.

Vagamente, como é do seu feitio, o Presidente 
repete platitudes do tipo “confiem em mim”; “sempre 
fui amigo da Zona Franca”, e por aí afora. De Alckmin, 
tem gente que não aceita sequer ouvir-lhe as razões. 
E o fato é que esse renhido segundo turno presiden-
cial transcorre sem que a sociedade amazonense – os 
trabalhadores, os empresários – tomem conhecimento 
efetivo dos planos e das intenções dos dois postulan-
tes em relação ao Estado.

Vejam as Srªs e os Srs. Senadores que esta, de 
1989 para cá, é a primeira eleição em que os votos do 
Amazonas, levando-se em conta a esmagadora vanta-
gem de Lula no primeiro turno, poderão, em tese, ser 
decisivos para a definição do pleito. Talvez estejamos 
todos mortos quando oportunidade semelhante se abrir 
de novo diante dos meus conterrâneos.

A sabedoria manda ouvir pragmaticamente os 
candidatos e deles arrancar compromissos nítidos em 
relação ao Amazonas.

A passionalidade de hoje poderá custar bem 
caro, e tudo o que espero é que não se esqueçam de 
que cumpri meu dever e mantive a cabeça no lugar 
em meio à festividade reinante.

Saio de vez, neste discurso, da parte política e 
entro na análise técnica da Minuta de uma Medida 
Provisória que visa a oferecer generosos incentivos 
fiscais para a construção, no País, de: I) um pólo in-
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dustrial de componentes e semicondutores e para a 
proteção da propriedade intelectual das topografias e 
de circuitos integrados. II) um pólo industrial de produ-
tos e equipamentos de TV digital. III) um pólo indus-
trial de software e do setor de serviços de tecnologia 
da informação.

Chamo a atenção, antes de mais nada, para o 
fato de os incentivos propostos significarem renúncia 
fiscal incontáveis vezes maiores do que aqueles des-
tinados à chamada Zona Franca de Manaus. E neste 
caso, tanto quanto no tocante à Lei de Informática, 
não leio, escuto ou vejo quaisquer críticas partidas de 
setores que sempre se manifestaram contra políticas 
de desenvolvimento baseadas em renúncia fiscal. Re-
gistro, então, essa convicção seletiva e de coerência 
duvidosa.

Srª Presidente, cuidemos da Medida Provisória 
do Governo Lula, que, se vier ao ar tal como a Minuta 
sugere, simplesmente esvaziará economicamente o 
Amazonas, aniquilando o Pólo Industrial de Manaus, 
cujo faturamento depende, em 63%, do segmento ele-
tro-eletrônico e cujos empregos dependem em 50% 
deste mesmo setor. 

A proposta do Governo tenciona dar competiti-
vidade aos três relevantíssimos segmentos aos quais 
me referi no início desta fala. Em outras palavras, o 
justo desejo do Governo brasileiro é criar uma grande 
indústria baseada nesses três vetores – repito, Sena-
dor Sibá Machado –: componentes e semicondutores; 
produtos e equipamentos de TV digital e software e ser-
viços de tecnologia da informação, em um sistema em 
que transitem conteúdos digitais e encontre na ponta 
diversos aparatos receptores, como celulares, tevês e 
o que hoje chamamos rádios, etc.

Dos incentivos. 
O Governo Lula propõe conceder:
1 – isenção total de Imposto de Importação sobre 

insumos, máquinas e equipamentos. Só para esclarecer: 
na Zona Franca de Manaus, há redução de Imposto 
de Importação de 88%. Para os bens de informática, 
a isenção é proporcional ao valor agregado. Em mo-
nitores, por exemplo, a agregação na Zona Franca de 
Manaus, já é de 70%. Logo, a isenção é de 70% da 
alíquota estipulada.

2 – redução a zero do PIS/Cofins para importa-
ções, para compras no mercado interno de insumos, 
máquinas e equipamentos. Na Zona Franca já é assim. 
Então, não há prejuízo para o modelo de desenvolvi-
mento do meu Estado. 

Senador Sibá Machado, faço uma distinção: a 
isenção é diferente da redução a zero, porque isen-
ção é para sempre isentos ou durante um determinado 
período de tempo; a redução a zero pode, a qualquer 

momento, ser alterada por uma portaria do Ministério 
da Fazenda, digamos. Então, há diferença técnica, sim, 
e prática entre isenção e redução. 

3 – isenção total do PIS/Cofins sobre as vendas 
desses semicondutores. Na Zona Franca de Manaus, 
embora existam outras alíquotas, a alíquota em geral 
é de 3,65%, quando os produtos saem do território 
amazonense. 

4 – redução a zero do IPI sobre importações e 
aquisições no mercado interno de insumos, máqui-
nas e equipamentos. Na Zona Franca de Manaus há 
isenção, e, portanto, o modelo de desenvolvimento 
sediado no meu Estado não sofre, por esse item, ne-
nhum prejuízo.

5 – isenção de IPI sobre o faturamento desses 
produtos. A Zona Franca de Manaus goza do mesmo 
status.

6 – redução a zero da alíquota da Cide, inciden-
te sobre a remessa para o exterior de pagamento de 
patentes, uso de marcas, assistência técnica, tecno-
logia, etc.

A Zona Franca de Manaus não conta com tais 
incentivos. 

7 – redução a zero do Imposto de Renda retido 
na fonte sobre remessa para o exterior para pagar di-
reito de patentes, marcas, assistência técnica, uso de 
tecnologia, etc.

A Zona França tampouco conta com esses in-
centivos.

8 – redução do IOF – Imposto sobre Operações 
Financeiras –, sobre Operação de Arrendamento Mer-
cantil, o chamado leasing, de máquinas e equipamen-
tos.

A Zona Franca de Manaus não conta com tal 
incentivo.

9 – redução a zero de Contribuição Sobre o Lu-
cro Líquido – CSLL – da pessoa jurídica fabricante 
desses produtos.

A Zona Franca de Manaus não conta com esse 
incentivo.

10 – depreciação acelerada dos ativos perma-
nentes para efeito de apuração no Imposto de Renda 
de pessoa jurídica.

Hoje, o cidadão adquire um bem e, em função 
disso, abate certo percentual durante o tempo de vida 
útil do ativo. O Governo pretende multiplicar por dois 
esse tempo de redução para que a pessoa jurídica 
possa recuperar o Imposto de Renda pago sobre o 
ativo e de forma mais rápida. 

A Zona Franca de Manaus não conta com esse 
incentivo.

11 – redução a zero da alíquota de todos os tri-
butos incidentes sobre remessa para o exterior, para 
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o pagamento de licença para uso de programa de 
computador. A partir daí, o custo de um programa 
sofisticado adquirido, digamos, da Microsoft, cairia 
substancialmente.

A Zona Franca de Manaus não conta com esse 
incentivo.

Chamo a atenção, Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, para o §2º, do art. 3º da Minuta e chamo a 
atenção, sobretudo, ao povo do meu Estado, que está 
em um certo estado pré-eleitoral de letargia. 

Eu o chamo à análise – a decisão soberana é 
dele. Então, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
chamo a atenção para o §2º do art. 3º da minuta que 
fará parte dos Anais da Casa. Esse artigo inclui to-
dos os dispositivos mostradores de informação, ou 
seja, ele incentiva – para a produção no Brasil inteiro 
– a fabricação de todos os dispositivos mostradores 
de informação. Eu vou exemplificar: monitores de TV, 
mostradores de celular, de caixas registradoras, de 
relógios, de calculadoras, de monitores de vídeos etc, 
com a nada honrosa exceção para os tubos de raios 
catódicos – os cathode ray tubes –, que estarão em 
desuso em, no máximo, mais cinco anos, porque o 
tubo está saindo de moda. 

Então, o Governo, nessa minuta de medida pro-
visória, deixa para o Amazonas algo que sai de moda 
em cinco anos e abre para o Brasil – e, portanto, mata 
a capacidade do Amazonas de competir – a tecnolo-
gia de ponta, a tecnologia moderna. Isso é da maior 
gravidade. O Presidente Lula tem dito todos os dias 
em seu programa de televisão algo que agrada a algu-
ma região. Já prometeu a TV digital até para o Distrito 
Federal. Promete todos os dias, para alguma região, 
que essa região terá TV digital. Mas o que está ficando 
muito claro para mim é que, com essa abertura, a que 
não terá TV digital será a minha. Quem não terá será o 
meu Estado, que, durante décadas, fabricou sozinho, 
neste País, as TVs analógicas – as TVs tais como as 
conhecemos hoje. 

Mas, muito bem, Srª Presidente. Eu prossigo di-
zendo que as TVs de plasma, display e LCD (liquid 
crystal display) é que explodem em oferta e queda de 
preço. A Zona Franca de Manaus, neste ano de 2006, 
deverá atingir a significativa marca de 1,5 milhão de 
monitores de TVs de LCD e plasma, ou seja, isso já 
se produz em Manaus. Todas as funções principais 
de uma TV, de um monitor e dos mostradores estão 
migrando para as telas de plasma e LCD das futuras 
TVs, e serão a parte mais cara desse processo. O 
restante, gabinetes, cabos, fontes de energia etc, sig-
nificará menos. 

Então, repito, Senador Wellington Salgado: todas 
as funções principais de uma TV, de um monitor e dos 

mostradores estão migrando para as telas de plasma 
e de LCD das futuras TVs e serão a parte mais cara 
e mais nobre desse processo. O restante (gabinetes, 
cabos, fontes de energia etc) significará menos, evi-
dentemente.

Ora, se for possível, como reza essa minuta de 
medida provisória, se for possível, Senador Sibá Ma-
chado, a fabricação desses televisores no Centro-Sul, 
com toda essa gama de incentivos de que fala essa 
minuta de medida provisória, o Amazonas perderá 
esse pólo já em andamento e tão promissor; perderá 
o pólo de televisores e seus conexos. Perderá o prin-
cipal e perderá o subsidiário. Perderá os gabinetes, os 
cabos, as embalagens e tudo mais da cadeia produtiva 
ao plasma e ao LCD associados. Se e quando essa 
medida provisória chegar ao Congresso Nacional – e, 
a depender de mim, como está, ela não passa no Se-
nado; ela terá de percorrer um caminho, que será uma 
via crucis para passar do jeito que está, porque eu 
estaria concordando com o esvaziamento econômico 
do meu Estado –, ela terá de ser emendada, já na Câ-
mara, nesse art. 3º, acrescentando-se a ele um novo 
parágrafo, que eu redijo mais ou menos assim – não 
é a forma mais técnica, mas quero que os Senadores 
e as Senadoras entendam o que em formas técnicas 
deveria, a meu ver, estar escrito ali –: “Quando se tra-
tar de displays, ou seja, mostradores de informação 
[aquela telinha que no celular diz quem está ligando] 
para uso nos produtos das NCM [que são as Normas 
Comuns do Mercosul, ou seja, televisores, monitores e 
DVDs], os incentivos previstos nesse artigo só se apli-
carão quando a empresa estiver localizada na área de 
abrangência do Decreto nº 288, de 1967”. Com isso, 
preservar-se-á o pólo de TVs da Zona Franca de Ma-
naus e suas inovações tecnológicas, para que não nos 
deixem o que está finando (o pólo analógico) e distri-
buam por outros recantos do País o que é promissor 
e o que é do futuro, que é a TV digital. Preservaremos, 
se fizermos essa mudança – e eu cuidarei de fazer 
isso –, o pólo de TVs da Zona Franca de Manaus e 
suas inovações tecnológicas na esteira da eletrônica 
de consumo.

Dos incentivos, segunda parte.
Art. 1º. O art. 54 da minuta repete os incentivos 

do artigo anterior, desta vez cuidando da indústria de 
produção de equipamentos de TV digital e da indústria 
de softwares e serviços de tecnologia de informação 
em geral.

Art. 2º. Os incentivos da indústria de softwares 
são de natureza diversa por conta das característi-
cas do próprio produto, mas não afetam, a meu ver, a 
Zona Franca de Manaus, além de serem bons para o 
conjunto do País.
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Volto a dizer, Senador Wellington, que, quando 
falamos do pólo de componentes e semicondutores, 
eu aliei os artigos; quando falamos do pólo industrial 
de produtos e equipamentos de TV digital, eu repito 
que o art. 54 estabelece mais ou menos a mesma 
coisa em relação aos semicondutores, em matéria 
de incentivos, e, em relação ao terceiro item, que é o 
pólo industrial de software e do setor de serviços de 
tecnologia da informação, nada tenho a opor, porque 
entendo que isso é muito bom para o País como um 
todo e faz parte mesmo de um esforço que temos de 
ter para dar esse salto tecnológico. Só tenho de, na 
verdade, louvar essa atitude.

Arremate nº 1: a medida provisória é importante 
para o País como um todo. Significa uma nova e indis-
pensável frente tecnológica; 2º: o Amazonas precisa 
participar realmente do processo e somente poderá 
atingir tal objetivo se os incentivos propostos forem 
extensivos à Zona Franca de Manaus, sem, portanto, 
anular, afetar ou comprometer o regime de incentivos 
fiscais regulados pelo Decreto-Lei nº 288, de 1967, 
que é protegido pelas Disposições Transitórias da 
Carta Constitucional de 1988, com vigência garantida 
até 2023; 3º: o Amazonas precisa ver garantido que a 
indústria de televisores e monitores instalada em Ma-
naus não migre para o resto do País, atraída por toda 
essa gama de incentivos fiscais oferecidos às regiões 
de reconhecida superioridade locacional sobre o meu 
Estado. Desse modo, quando se tratar da fabricação 
de telas para LCD e plasma, esses incentivos terão de 
ser exclusivos para o pólo industrial de Manaus.

Estou tentando ser bem claro. Reconheço o valor 
dessa suposta medida provisória. Está aqui a minuta, 
que me foi dada por uma pessoa do Governo. O Ama-
zonas precisa participar desse processo, e não será o 
discurso do Presidente Lula que dirá se participamos 
ou não. No discurso, diz o que se quer e sem conse-
qüências. O que demonstrará se o Amazonas esta-
rá participando ou não desse processo de inovação 
tecnológica será o fato de não se impedir que esses 
incentivos beneficiem, sem prejuízo daqueles com os 
quais já conta, a Zona Franca de Manaus. Assim, ela 
poderá participar desse processo. Senão, significa di-
zer que se tem vontade de atendê-la, mas esvaziá-la 
na prática. E o terceiro item é garantirmos que toda 
vez que se tratar da fabricação de telas para LCD e 
plasma displays, que os incentivos fiscais previstos 
na minuta do Governo Federal – se essa minuta virar 
medida provisória e se essa medida provisória virar 
lei – sejam destinados apenas ao Amazonas, porque 
é uma vocação já a fabricação de televisores no meu 
Estado, e não é justo ficarmos com o velho, e o novo 

ficar para Estados que sequer têm a tradição de fa-
bricar televisões.

Arremate nº 2. Se os incentivos propostos pelo 
Governo não se somarem ao regime já existente no 
pólo industrial de Manaus, o hegemônico segmento 
eletroeletrônico sucumbirá. Ninguém novo irá para lá, 
e os que lá se encontram fatalmente migrarão da mi-
nha cidade. É remota a possibilidade de instalação de 
fábricas de semicondutores no Brasil como um todo. 
Cada uma não sairia por menos de US$3 bilhões, tal-
vez mais.

Então, eu não creio, Senador Sibá, na instalação 
de fábricas de semicondutores no Brasil, até pelo pre-
ço e pela falta de economia de escala. Mas acredito, 
sim, que venha para o País parte da cadeia de fabri-
cação de semicondutores. Isso pode muito bem vir a 
ser feito no Brasil.

Eu dou exemplo do que pode ser feito no Brasil, 
Senador Wellington: a difusão, por exemplo, que é a 
propagação, em série, de determinado modelo, de-
terminado circuito. Outro exemplo: o projeto, o design, 
a parte intelectual seria feita aqui e depois mandada 
para o exterior, que, em outro passo – infelizmente, é 
assim –, reexportaria para o Brasil o resultante de toda 
essa movimentação.

Conclusão primeira: o Amazonas, por um lado, 
teme que essa Medida Provisória desestruture o pólo 
eletroeletrônico já consolidado e, por outro, exige pro-
duzir, daquilo que seja possível produzir no Brasil no 
campo de semicondutores da TV Digital, parte do que 
venha a caber no Brasil. Ou seja, o Amazonas quer 
participar dessa inovação e ter a garantia de que o 
Governo saberá garantir, qualquer que seja o Pre-
sidente, competitividade para os produtos da Zona 
Franca de Manaus.

Tal como reza a minuta, a Medida Provisória ex-
terminaria a Zona Franca de Manaus. Como prêmio 
de consolação e temporário, restaria o set-top box, a 
caixinha conversora da TV analógica em digital, que 
tem futuro limitadíssimo no tempo e no faturamento, 
e as CRTs, as cathodic rays tube, os tubos de raios 
catódicos, que igualmente desaparecerão no espaço 
de um lustro, no espaço de cinco anos.

Segunda conclusão, Srª Presidente: tenho dú-
vidas quanto à constitucionalidade dessa possível e 
provável Medida Provisória. A Carta de 1988 esta-
belece que os incentivos fiscais, isto é, as renúncias 
fiscais, somente podem ser concedidos para atenuar 
desigualdades regionais, e não para favorecer setores 
ou grupos econômicos.

Conclusão terceira: conclamo o Amazonas a olhar 
com lucidez o quadro à sua frente. Virar as costas para 
o Brasil que se constrange com os escândalos de lis-
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ta telefônica do Governo Lula em nome de uma falsa 
gratidão pela prorrogação dos incentivos fiscais à Zona 
Franca de Manaus, é passar recibo de descompromis-
so com a ética e a lucidez. 

Do mesmo modo, praticar canhestro maniqueísmo 
– e pergunto: haveria maniqueísmo não canhestro? –, 
dividindo as candidaturas entre Lula, amigo, e Geraldo, 
inimigo, significaria ignorar o jogo de pressão reinante 
em Brasília. Como Líder de Fernando Henrique, atuei 
por dentro do Governo para defender a Zona Franca 
de Manaus; como Líder de um partido de oposição no 
Senado, tenho investido grande parte do meu tempo em 
resguardar a Zona Franca de Manaus das intenções e 
quase ações de Lula, e V. Exªs são testemunhas disso, 
meu prezado colega Sérgio Zambiasi, minha querida 
Presidente Heloísa Helena, meu prezado adversário 
e amigo Senador Sibá Machado, meu prezado colega 
Senador Wellington Salgado. Ou seja, se existe essa 
amizade tão incondicional, o que faço aqui é defender 
o modelo de desenvolvimento do meu Estado de ações 
que saem do Palácio do Planalto – e saem pelo jogo 
de pressão e contrapressão. 

Não estou aqui, neste momento, a acusar o Pre-
sidente de inimigo da Zona Franca, porque estaria re-
petindo o que tem sido o jogo dele em relação a Ge-
raldo Alckmin. Não, ele não é inimigo, nem amigo: é 
um Presidente que cede à pressão e à contrapressão. 
Isso tem de ser entendido por nós com clareza e com 
lucidez, sob pena de o Amazonas entrar perigosamen-
te no terreno de um maniqueísmo que lhe cobrará um 
preço histórico caro – já concedo o aparte ao Senador 
Sibá Machado. 

Dessa forma, não há inimigos ou amigos, quando 
interesses econômicos tão vultosos entram em cena. 
Há, isto sim, esses interesses em si mesmos, e os re-
presentantes do Amazonas que sejam lúcidos devem 
entender muito bem essa questão. Nem Lula é ami-
go, nem Geraldo, inimigo. O Amazonas não é filho de 
nenhum dos dois. Precisa autodeterminar-se, crescer, 
defender suas prerrogativas e seus direitos. 

Quero saber, por exemplo – e já lhe enviei esse 
discurso –, se Geraldo Alckmin discorda dessa minuta 
de Medida Provisória. Dá-me a entender que sim por 
declarações prestadas, com muita clareza, à imprensa 
do meu Estado. Já sei, em compensação, que Lula a 
tem na gaveta em ponto de ser publicada logo após as 
eleições – se vencer; se perder, certamente, passará a 
dificuldade, o dilema, para Geraldo Alckmin. Isso seria 
o fim do pólo industrial de Manaus. 

O amazonense sempre foi reconhecido pelo seu 
faro político, pela sua inteligência. Negar tudo isso ago-
ra poderia custar-lhe altíssimo preço político, social, 
econômico e histórico.

A quarta conclusão – e, em seguida, concederei 
o aparte ao Senador Sibá Machado – é a seguinte: 
Lula esteve em Manaus, e, pelos jornais locais, pelo 
noticiário on-line, vi que dirigiu-me alguns insultos. 
Isso não me surpreendeu, está ficando previsível. Já 
sabia que ele ia insultar-me lá, não me surpreendo 
nem um pouco.

Fico triste: na minha terra, enfim, cercado de 
políticos que sempre adulam os poderosos. E ele não 
disse nada de específico e concreto que pudesse 
tranqüilizar os amazonenses que, porventura, não te-
nham embarcado no oba-oba maniqueísta. Novamente 
evasivo e genérico, limitou-se a dizer que o Amazo-
nas não perderá nada com o processo em torno dos 
semicondutores. Mas perderá, sim, e muito. Perderá o 
próprio Pólo Industrial de Manaus como um todo, se 
a minuta que tentei dissecar virar Medida Provisória 
e se esta virar lei.

O programa eleitoral de Lula, segunda-feira, na 
televisão, anunciou a TV Digital para Minas, Senador 
Wellington Salgado, Estado que V. Exª representa tão 
bem nesta Casa, mais precisamente para Santa Rita 
do Sapucaí. Ontem, em clara estratégica de ganhar 
votos no Sul, no Sudeste e na Bahia, prometeu ins-
talar parte da indústria de semicondutores na Zona 
Franca de Manaus, “em Minas, no Rio grande do Sul, 
em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em São Paulo 
e na Bahia”. Ou seja, desse jeito, até pelas suas difi-
culdades locacionais, quem ficará de fora, apesar de 
o Presidente dizer que ficará de dentro, será precisa-
mente a Zona Franca de Manaus.

Na minha cidade, repito, Lula foi evasivo e, sobre 
TV Digital, disse apenas que a decisão será dele, su-
gerindo, paternalmente, sem palavras, que protegeria 
o Amazonas, sem entrar em choque com os demais 
Estados postulantes.

O Presidente chegou, Srª Presidente, a dizer al-
guma coisa do tipo “eu sou um pai que tenho 27 filhos”, 
cada unidade da Federação seria um filho dele. Eu sou 
um pai que tem quatro filhos: o Arthur, a Nicole, o Ju-
liano e a Ana Carolina. O Amazonas não é meu filho, 
não sou pai do Distrito Federal, não sou pai do Pará; 
sou pai do Arthur e da Nicole, do meu primeiro casa-
mento, e do Juliano e da Ana Carolina, do segundo, 
e está de bom tamanho, já é uma trabalheira danada. 
Mas o Presidente repetiu essas atitudes e disse ape-
nas isto: “Confiem em mim: protejo o Amazonas, enfim, 
sem entrar em choque com os demais Estados postu-
lantes”. Ninguém lá apertou o Presidente, ninguém lhe 
cobrou nada. Quem o recepcionou foi, lamentavelmente, 
acrítico, e a leviandade de Lula foi premiada, porque 
ele saiu de lá ileso e, sem dúvida nenhuma, manten-
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do, muito provavelmente, a enorme popularidade que 
desfruta no meu Estado. Que pena!

Concedo um aparte ao Senador Sibá Machado 
e, em seguida, ao Senador Wellington Salgado.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador 
Arthur Virgílio, em primeiro lugar, concordo com dois 
aspectos do pronunciamento de V. Exª. O primeiro 
dele é que o Brasil, inevitavelmente, precisa adentrar 
essa tecnologia da tevê digital. Já avançamos na es-
colha do modelo, já temos o modelo preferido, e ago-
ra é necessária a regulamentação legal de como ela 
se instalará oficialmente no País. O segundo ponto 
é defender o Estado do Amazonas e a região como 
um todo – porque o distrito industrial de Manaus re-
presenta um acerto na descentralização do parque 
industrial brasileiro – e preservar alguns dos interes-
ses do Estado. Eu desconhecia a minuta da Medida 
Provisória, que V. Exª traz à tribuna hoje. Até me inte-
resso em ter maiores informações sobre se ela é um 
breve esboço, uma idéia inicial, se ainda vai tramitar, 
se algumas pessoas vão dar sugestões. Já que V. Exª 
trata do assunto, acho que, pelo menos no que diz res-
peito a pontos de concordância com as preocupações 
de V. Exª, haveremos de trabalhar juntos em relação 
a isso, porque ninguém trabalha para regredir, mas 
para avançar. Se há nova oportunidade, é claro que o 
Estado do Amazonas, representando a região como 
um todo, precisaria avançar quanto a isso. Não sei se 
a Medida Provisória está em sua origem ainda, num 
primeiro esboço, dentro de um dos Ministérios; se parte 
de alguém que faz uma primeira análise, mas digo a V. 
Exª, com convicção, que, nas conversas a que tenho 
assistido, de que tenho participado, jamais se tocou 
em que haveria uma primeira idéia já escrita sobre o 
tema e menos ainda que o conteúdo seria esse que V. 
Exª apresenta aqui. Até gostaria, se for possível, que 
V. Exª me passasse uma cópia do documento e me 
comprometo, a partir dos próximos dias, a debruçar-me 
sobre a matéria também e a participarmos juntos do 
diálogo que haveremos de travar, nos próximos dias, 
sobre tão importante matéria nacional.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Sibá Machado. Tão logo desça da tri-
buna, passarei a V. Exª a cópia da minuta de Medida 
Provisória. 

Digo que assisti à conversão de dois homens: um 
do Governo Fernando Henrique Cardoso, o Ministro 
Alcides Tápias; e outro do Governo Lula, o Ministro 
Luiz Fernando Furlan, do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior – este nascido em Santa Catarina, 
de família muito tradicional daquele Estado, porém um 
típico industrial paulista. Alcides Tápias eu diria que ti-
nha até uma certa prevenção contra o Pólo Industrial 

de Manaus. E Furlan, tive com ele um diálogo de certa 
forma ríspido quando ele veio aqui pela primeira vez, 
nomeado para cuidar do principal assunto econômico 
do meu Estado. Ele me espantou pela brutal, amazô-
nica, atlântica, oceânica ignorância sobre o tema. E 
indaguei-lhe de como estava assumindo um ministé-
rio daquele sem entender nada a respeito. Depois eu 
tive que dar a mão à palmatória porque ele estudou, 
vivenciou, viveu e eu diria que tem sido um bom Mi-
nistro para o Pólo de Manaus – tenho por ele inclusive 
um bom afeto pessoal.

O que me espanta, Senador Sibá, é que Tápias 
e Furlan se converteram à defesa do modelo porque 
perceberam que o modelo agrega valor; não é linha de 
apertar parafuso, agrega valor. E os dois se converte-
ram e viraram defensores do modelo, um num governo 
e o outro no outro. E, portanto, surpreendeu-me mui-
to Furlan ter mandado esse aviso para a Casa Civil. 
Ou seja, eu poderia esperar o contrário, que a Casa 
Civil mandasse esse aviso para Furlan, para Furlan 
rebater. Ou poderia esperar até que saísse, Senador 
Wellington, do meu prezado amigo e seu amigo e seu 
companheiro de luta, Ministro Hélio Costa. Eu até não 
me surpreenderia. Já tenho dialogado com o Hélio so-
bre esse tema; não me surpreenderia se tivesse saído 
essa minuta do Ministério das Comunicações ou se 
tivesse saído da Casa Civil para o Furlan examinar. 
Algo parecido. Entretanto, o que me surpreendeu foi 
a atitude do Furlan, que sabe que o valor agrega tec-
nologia, agrega peso econômico, agrega peso indus-
trial, tanto quanto o que de melhor se possa realizar 
em São Paulo, por exemplo. Ou seja, aquele que eu 
imaginava ser o bastião da resistência já entrega o 
ouro logo de início. 

E eu não sei em que pé está na Casa Civil. Acre-
dito que, levando em conta que tem até eleição, devem 
ter dado uma meia trava nesse assunto. Mas me tocou 
muito o fato de o Ministério que eu supunha que iria 
defender os interesses do Pólo Industrial de Manaus 
ter feito uma minuta que não prevê nenhuma ressalva 
para aquela área, que extermina, Senador Tuma – V. 
Exª que é realmente um amigo daquele modelo eco-
nômico –, que extermina a possibilidade de se fabricar, 
inclusive, o plasma display e o cristal líquido display. 
Isso me surpreendeu muito. 

Concedo o aparte ao Senador Wellington Salga-
do, com muita alegria.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Senador Arthur Virgílio, V. Exª sabe que eu 
lhe tenho uma admiração muito grande, pelo modelo 
de combate direto, olhando nos olhos. Sempre admirei 
muito isso em V. Exª.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra-
deço a V. Exª.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Acontece o seguinte: observo bem a defesa 
do seu Estado nessa colocação. Eu vinha concordan-
do com tudo. Mas, no momento em que pode ir uma 
parte para Minas Gerais, aí eu prometo ao senhor que 
nós dois vamos combater, V. Exª pelo Amazonas e eu 
por Minas Gerais. Se acontecer de ir algo para Minas 
Gerais, aí não estarei ao seu lado para defender os 
interesses da Amazônia – é claro que, primeiro, defen-
derei Minas Gerais. Mas uma coisa é certa e em que 
acredito – posso até me enganar –: não vejo o Presi-
dente Lula como alguém que traia quem votar nele. V. 
Exª colocou que o Estado do Amazonas votou nele em 
grande quantidade no primeiro turno; com certeza, isso 
vai se repetir também no segundo turno, ou mesmo 
se vier a acontecer uma coisa qualquer, não importa. 
Estou falando de Lula, não estou falando do PT. É bem 
diferente. Sei que, muitas vezes, tentam juntar as duas 
coisas, mas tenho uma opinião formada de que são 
duas coisas diferentes. No Presidente Lula não vejo 
injustiça. V. Exª faz muito bem a defesa dos interesses 
econômicos do seu Estado. Porém, não acredito que, 
se o Lula for bem votado no Estado de V. Exª, prati-
cará ato que venha a ferir a economia do seu Estado, 
o Amazonas. Não acredito nisso mesmo. É claro que, 
se com a produção de todo esse material – V. Exª é 
um estudioso do assunto e falou sobre isso –, sobrar 
algo para Minas Gerais, vou defender o meu Estado, 
porque antes de ser Senador do PMDB, sou Senador 
de Minas Gerais. Penso primeiro nos interesses do 
meu Estado, assim como V. Exª, com certeza, pensa 
primeiro no Estado do Amazonas – os interesses do 
PSDB vêm depois. Senador, não acredito que esse 
projeto de Medida Provisória que está nas mãos de V. 
Exª seja o que vai valer. Com certeza, haverá grandes 
modificações. Prometo ajudá-lo no possível se Minas 
Gerais não estiver sendo prejudicada. Se houver inte-
resse econômico para Minas Gerais, estarei do lado 
do meu Estado, olhando bem para V. Exª, que estará 
lutando pelo Amazonas. A sua posição, a sua luta foi 
muito bem colocada na defesa do seu Estado, por isso 
V. Exª chegou a ser Senador pelo seu Estado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra-
deço a V. Exª, Senador Wellington Salgado.

Entendo que essa matéria pode possibilitar, se 
tratada com honestidade, uma grande conciliação na-
cional. Fui muito claro ao dizer que não posso aceitar 
que o Amazonas, que fabricou durante décadas a tevê 
analógica, de repente, fique completamente fora da 
tevê digital. E não posso aceitar que a nova forma de 
televisão, que é a tevê de plasma display e de cristal 

líquido display, migre do Amazonas por uma Medida 
Provisória que tem até a sua constitucionalidade posta 
em dúvida por qualquer pessoa que tenha o mínimo 
de conhecimento de Direito Constitucional.

Não vejo aqui que se tenha que excluir outros 
Estados. O que estou dizendo é que não posso aceitar 
que excluam o meu. E digo que, em relação a televi-
sões, e aí não vejo por que não contaria com a una-
nimidade da Casa, já que a vida inteira quem fabricou 
televisores no País foi o Amazonas, não vejo por que 
encontraríamos uma fórmula agora de tirar do Ama-
zonas essas duas formas nobres de fabricação, que 
são a de cristal líquido e a de plasma. Portanto, quero 
salvaguardas para isso.

E quero ver qual a engenharia técnica que se vai 
montar para que o Amazonas não fique fora de parte 
dessas partes de semicondutores que virão para cá, 
já que não vem nenhuma fábrica por inteiro, a meu 
julgamento, a meu juízo.

Portanto, respeito claramente V. Exª defender o 
seu Estado – e já lhe concedo outro aparte –, é um 
dever mesmo, é o que faço em relação ao meu. Mas 
só quero fazer aqui uma observação: o critério não de-
veria ser meramente eleitoral. Estou dizendo que dis-
so depende a vida do meu povo. Digamos que, desta 
vez, o povo do Amazonas negue a Lula a votação tão 
expressiva que lhe deu; aí, nesse caso, ele puniria o 
Amazonas? Ou seja, queria um critério técnico, Se-
nador Sibá Machado, queria um critério que levasse 
em conta a questão regional, um critério que levasse 
em conta a capacidade de produção, que levasse em 
conta a tradição.

E nesses quesitos todos o Amazonas é muito 
forte. A desigualdade regional é enfrentada pelos in-
centivos fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus. 
A capacidade técnica está provada: lá, por exemplo, a 
LG fabrica televisores com menos perda em cada mil 
televisores fabricados do que em sua matriz coreana. 
Há mais desperdício na LG da Coréia do que na pro-
dução feita pelos operários de Manaus.

Então, vejo que a questão não pode ser eleitoral. 
Eu poderia me referir a duzentos momentos em que 
o Presidente Lula faltou aos seus compromissos. Eu, 
por exemplo, reclamo muito em relação à questão éti-
ca, ele prometeu que faria um governo ético e não fez. 
Isso me dá o direito de pelo menos desconfiar de que, 
uma vez reeleito – se porventura acontecer isso – e 
não sendo mais candidato a nada, até porque acaba 
por aí sua carreira, que compromisso teria ele se o 
critério dele é eleitoral? O da mera gratidão? Eu não 
queria que ele decidisse pela mera gratidão, eu queria 
que ele decidisse pelo senso de justiça. Ou seja, não 
é justo exterminar a economia de um Estado, e é ab-
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surdo falar o que falam no interior do Governo, que vai 
haver compensação, que vai haver a biotecnologia, que 
vai haver a engenharia genética; que vai haver isso e 
aquilo, que vai haver ecoturismo. Tudo isso vai haver, 
mas não há. Enquanto não há, o que existe é o que 
vem do Pólo Industrial de Manaus. E se não se tem 
tempo político e tempo econômico para garantir que 
esses pólos nasçam, preservando-se o pólo essencial 
que é o pólo de eletroeletrônicos, o Pólo Industrial de 
Manaus no seu todo, inclusive o pólo de duas rodas e 
tudo mais, não teremos povo vivo para usufruir a bio-
tecnologia, a biogenética ou o que mais seja. 

Então estou fazendo um alerta porque, Senador 
Wellington Salgado de Oliveira, estou com a minuta.

A Srª Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – V. 
Exª me concede um aparte, Senador Arthur Virgílio?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já 
concederei, Senadora Serys, primeiro ao Senador 
Wellington, que pediu outra vez, e depois a V. Exª, 
com muito prazer.

Tenho uma minuta que saiu justamente do órgão 
que eu supunha defensor da Zona Franca de Manaus, 
até por saber o Ministro Furlan um aficionado do mo-
delo, que o conhece profundamente. Já foi a diversas 
fábricas e sabe que lá se produz para valer, sabe que 
lá se gera tecnologia; conhece o Instituto Genius e a 
Fundação Paulo Feitoza, que produzem tecnologia e 
uma cultura tecnológica local; sabe que a agregação 
de valor local é fantástica e que a agregação no pólo 
de duas rodas chega a ser talvez até encarecedora do 
produto, mas é uma agregação quase de 100%.

Há um esforço muito grande para aquele pólo 
evoluir tecnologicamente. Esse é o esforço de toda 
uma sociedade, de todo um povo, com a participação 
dos governos que se têm sucedido no País. No en-
tanto, estou vendo a ameaça, que sai precisamente 
– isso é o concreto – do ministério que deveria dizer 
não a essa ameaça.

Portanto, não sei a quem me dirigir no Governo, 
mas o fato é que, de um lado, temos uma euforia: Lula é 
amigo da Zona Franca de Manaus! As pessoas tendem 
a votar nele lá. De outro lado, tenho algo concreto. Nos 
escaninhos do Governo dele, tramam contra a existên-
cia do modelo. Aqui está a medida provisória.

E o Ministro Furlan diz algo parecido com o que 
diz o Ministro Thomaz Bastos. S. Exª afirma que o re-
sultado da apuração do dossiê sai depois da eleição. 
Não sei qual é a ligação entre apuração e eleição. Não 
consigo entender isso. E o Ministro Furlan declarou 
outro dia que, depois da eleição, sairá a definição.

Pergunto: por quê? Por que a definição não sai 
agora? Por que não sai uma definição, por exemplo, 
contrariando o meu Estado? Por que não sai uma defi-

nição contrariando o seu Estado, Senador Wellington, 
a verdade? Por que não sai uma definição contrarian-
do o Rio Grande do Sul, do Senador Zambiasi , que 
se preparou bastante fortemente para receber a TV 
digital? E eu reconheço isso. Por que não sai antes 
da eleição?

Por que a eleição paralisa neste País? Por que 
a eleição determina, neste País, as coisas? Por que 
as pessoas adiam? Por que não buscamos um pouco 
mais falar a verdade? Ou seja, o Governo, para mim, 
deveria estar pronto – qualquer governo, este ou qual-
quer outro – para dizer, em qualquer momento da sua 
caminhada, o que vai acontecer com o País.

Do contrário, o que fico eu autorizado a pensar? 
Que ele pode estar querendo prejudicar o meu Estado 
depois. V. Exª também pode dizer o seguinte: ele che-
gou e disse que ia lá para Santa Rita do Sapucaí, mas 
pode ser que, depois da eleição, não vá. Ou seja, ele 
confirmaria uma vitória em Minas e, depois, não iria 
para lá. No Rio Grande do Sul, o Senador Zambiasi 
poderia entender que ele não vai para o Rio Grande 
do Sul também.

Ou seja, essa história de se trabalhar uma falsa 
habilidade, porque não é uma habilidade verdadei-
ra... Para mim, a verdadeira habilidade política é fa-
lar a verdade, é dizer o que se está pensando, o que 
se está sentindo. Essa habilidade falsa de “depois da 
eleição”, “vamos driblar”, isso fica muito bom em jogo 
de pôquer, mas não fica bom no terreno das idéias, 
no terreno da administração, no terreno das coisas de 
Estado. É assim que eu vejo. 

Concedo outro aparte ao Senador Wellington Sal-
gado e, em seguida, à Senadora Serys Slhessarenko, 
com muita alegria.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Senador Arthur Virgílio, fui rapidamente verifi-
car quando V. Exª falou o nome da cidade que poderia 
ser pólo, Santa Rita do Sapucaí. Fica no sul de Minas, 
e seu Prefeito é do PSDB. Veja como Aécio realmente 
é um homem sedutor, pois consegue que o Lula ainda 
coloque isso, se for verdade o que está aí, numa cida-
de administrada pelo PSDB, um homem de Oposição. 
Veja o carinho do Lula com o Aécio, do Aécio com o 
Lula. Veja que isso está indo bem. Essa Prefeitura é 
do PSDB, Senador!

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado, Senador Wellington.

Vejo que, com 72% dos votos, ou 80%, como 
tem o Aécio lá, é difícil achar um prefeito que não 
seja dele.

Não sei nem se foi eleito pelo PSDB. No Brasil, 
temos este outro péssimo hábito, de tudo que é pre-
feito estar sempre junto de tudo que é governador. E 
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tudo que é governador se acha o máximo da gostosu-
ra, até o momento em que deixa de ser e, em frente a 
sua casa, o mato cresce.

No entanto, não está em jogo aí essa história 
da sedução do Aécio ou não, até porque quem tem 
lutado muito por Santa Rita do Sapucaí tem sido o 
nosso querido colega e Ministro Hélio Costa, que tem 
empenhado seus esforços com muito denodo e tem 
dito que não abre mão para lá, inclusive, da caixinha 
conversora de tevê analógica em tevê digital, o set-
top box. Mas, na minuta, eles já concedem a caixinha 
para o Amazonas, porque não se fala no set-top box 
aqui. Então, estou presumindo que eles nos dão essa 
exceção, como nos dão aquela exceção nada honro-
sa dos tubos catódicos, que não representam nada; é 
coisa que cai em desuso em cinco anos e não repre-
senta nada para nós.

O fato é que nada tenho contra o desenvolvimento 
de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, da Bahia, de 
Santa Catarina, do Paraná, de lugar algum, desde que 
isso não se faça à custa de um trabalho que vem sendo 
executado no meu Estado, de uma produção que já 
tem sido tradicionalmente incorporada pelo meu povo, 
que tem custado o sacrifício, o investimento de muita 
gente no meu Estado. É basicamente isso.

Entendo que isso pode servir para um grande 
debate nacional, que haverá de abrir, sim, e não fe-
char essa frente tecnológica de inegável valor. Assim 
como tem gente que prefere falar depois das eleições, 
estou falando antes: não posso deixar de imaginar 
essa medida provisória emendada de modo a que 
eu preserve, com exclusividade para a Zona Franca 
de Manaus, o plasma e o LCD. Vamos ter incontáveis 
negociações até dezembro – depois vamos ver quem 
presidirá o País – seja qual for o Presidente, para saber 
qual será a forma na hora de implantarmos no Brasil a 
fabricação de partes dos semicondutores para TV di-
gital, vermos qual será a participação do meu Estado, 
que não quer ficar fora disso, mas perto, dentro, com 
uma parte disso.

Concedo um aparte à Senadora Serys Slhessa-
renko, com muita alegria.

A Srª Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) 
– Senador Arthur Virgílio, infelizmente, precisei sair 
durante sua fala. Gostaria muito de tê-la ouvido por 
completo, pela própria importância da defesa que V. 
Exª faz do Pólo Industrial de Manaus, no Amazonas. 
V. Exª disse, com muita clareza, que o Ministro Fur-
lan sabe da importância desse pólo industrial. V. Exª 
sabe, e nós sabemos que é muito importante mesmo! 
O nosso Governo, o Governo do Presidente Lula sabe 
da importância desse pólo. Por isso, pedi esse aparte, 
para que V. Exª e toda a população do Amazonas fi-

quem muito tranqüilos. Essa questão não está posta. 
O Presidente Lula sabe da sua importância e defende 
o pólo industrial. Senador, busquei essa informação 
rapidamente na Casa Civil e soube que essa minuta 
é apócrifa; não existe! É informação da Casa Civil. Ela 
não existe. Está tramitando uma discussão nesse sen-
tido e busca-se a elaboração da minuta dessa medida 
provisória, mas não é esse o seu conteúdo. Isso me foi 
informado. Eu fiz questão de informá-lo porque sei da 
preocupação de V. Exª e da população do seu Estado 
como um todo. Com certeza, é inadmissível enfraque-
cer, diminuir ou fazer qualquer ato que prejudique o 
Pólo Industrial do Amazonas, mais especificamente de 
Manaus. É inadmissível. Com essa certeza, pedi esse 
aparte para dizer a V. Exª que fique tranqüilo, que o con-
teúdo dessa MP não é esse e que o Presidente Lula, 
de jeito algum, vai tomar uma atitude que prejudique 
o nosso Estado do Amazonas – principalmente, um 
Estado que está dando, como V. Exª muito bem disse, 
uma votação esplêndida, uma projeção de votação 
favorável ao Presidente Lula. Senador Arthur Virgílio, 
venho dizer a V. Exª, com certeza absoluta, que fique 
tranqüilo. Como muito bem disse há pouco – ouvi, pois 
já estava aqui dentro –, é preciso abrir uma discussão 
bastante ampla nesse sentido, para que realmente ve-
nha uma medida provisória não emendada ou remen-
dada, mas que realmente busque o desenvolvimento 
cada vez maior e a ampliação; que se abra mais e mais 
esse pólo industrial. Sua luta é importante, porque a 
luta do Presidente Lula é no sentido de engrandecer 
cada vez mais o pólo industrial e jamais minimizá-lo. 
Lula é amigo do Amazonas. Todos os amazonenses, 
homens e mulheres dessa terra, fiquem tranqüilos, 
porque Luiz Inácio Lula da Silva jamais tomaria ati-
tude alguma contra o Pólo Industrial de Manaus. Ao 
contrário, ele é amigo desse pólo e vai fazê-lo crescer 
e ampliar-se mais e mais. 

A discussão que V. Exª propõe é de extrema re-
levância. Fique, pois, tranqüilo, pois o conteúdo da MP 
não é este. Há algum equívoco. Tenho esta afirmação 
da Casa Civil. Muito obrigada.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado, Senadora Serys Slhessarenko, comove-me 
a sua lealdade ao Presidente Lula. Em outro episódio, 
quando V. Exª aqui não estava, tinha precisamente 
tentado colocar que nessas relações econômicas que 
envolvem interesses vultosos funcionam muito pouco 
os interesses de amizades e simpatias, funciona o in-
teresse em si, o jogo de pressão e contrapressão, en-
fim, funciona muito mais do que gostar e não gostar. 
Então, eu lhe digo de maneira bem pragmática: não 
estou preocupado se o próximo Presidente da Repú-
blica gosta ou não da Amazônia. Estou preocupado em 
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ter força política no País e consciência na Câmara e no 
Senado, de modo que, qualquer Presidente que seja 
eleito, certos interesses não serão atingidos.

Nunca me insurgi, aqui, contra interesses de re-
giões que estão no sufoco da desigualdade regional; 
nunca deixei de olhar os interesses dos Estados ricos 
toda a vez que me pareceram justos esses interesses. 
Portanto, de maneira bem fria e bem objetiva, não clas-
sifico a base do amigo ou do inimigo, mas quero ver a 
capacidade concreta de defender esses interesses. 

Porque, como o Presidente tem dito, no seu pro-
grama eleitoral, que vai espraiar a tevê digital por diver-
sos Estados, se as condições forem iguais – e quero 
discutir com V. Exª um pouco dessa medida provisória 
–, isso significa dizer que as condições iguais impos-
sibilitam – até porque em uma situação de desiguais 
com condições iguais tende a haver a supremacia de 
um sobre o outro – que o Amazonas participe dessa 
evolução de ponta. Ou seja, ou se dá para o meu Es-
tado, no espírito do que foi a criação da Zona Franca, 
que é devida ao Marechal Castello Branco e é devida 
ao meu falecido amigo Embaixador Roberto Campos 
– Deputado, Senador e Ministro –, a condição a mais, 
diferente, para o menor, para o mais fraco, ou veremos 
todo aquele pólo ruir.

Sei que V. Exª, que conheço bem, joga com a 
maior boa-fé. Ligou para a Casa Civil, recebeu um te-
lefonema de lá, está fazendo o seu papel de pessoa 
que defende o Governo – e o Governo tem que ter 
mesmo quem faça isso, e com a sua competência, e 
a prova de tal competência é a rapidez com que agiu 
–, mas a coisa está feia, Srª Presidente. Agora, tem 
dossiê falso, tem essa coisa apócrifa. O fato é que a 
pessoa que me deu é da maior confiabilidade. Eu vou 
agir agora como se eu fosse um bom jornalista: não 
tenho como entregar a minha fonte! Mas posso afirmar 
que é uma pessoa da maior seriedade; confio muito 
nessa pessoa, pois a conheço dos tempos em que 
fui Ministro de Estado. É uma pessoa que, Senadora 
Heloísa Helena, é funcionária do parlamentarismo. Eu 
sou parlamentarista. Para mim, o sistema ideal é o par-
lamentarismo francês. Por exemplo: entra o fulano de 
tal do Partido Socialista, mas com ele não entram mais 
do que cinco ou seis funcionários; o resto já estava lá. 
Ele perde, e entra o candidato da centro-direita: são os 
mesmos funcionários; ele só leva o motorista, o chefe 
de gabinete e o assessor de imprensa, não leva mais 
do que cinco ou seis pessoas. E prevalece a burocracia 
competente, leal e crivada por um código de conduta 
muito duro, ou seja, não se fica traficando documento, 
enfim, visando a fazer o mal. Isto aqui não foi tráfico 
de documentos, isto aqui, uma pessoa me disse: é um 
prejuízo concreto para o seu povo, trabalhe isso, eu 

quero ser leal a você. É diferente de algo que visasse 
a criar uma situação de constrangimento para quem 
quer que seja; isto aqui visa a aclarar a verdade. Mas, 
enfim, há uma confiabilidade muito grande na buro-
cracia francesa. É por isso que lá o Parlamentarismo 
é tão sólido, tão claro. 

Sinceramente, tenho muita confiança em quem 
me disse isso. Não sei... Tomara que eu esteja errado 
e que não estejam, agora, inventando que não escre-
veram essa medida provisória, inventando que não 
escreveram porque isso acaba resultando em uma in-
vestigação, em outro escândalo. Daqui a pouco, have-
rá a CPI da Medida Provisória, porque é assim. Daqui 
a pouco, haverá uma CPI para investigar isso. Quero 
saber como é que isso foi feito, pois ela tem cara de 
medida provisória... É como cachorro, Senador Alvaro 
Dias: late, abana o rabo, tem focinho, anda em quatro 
patas. E esta tem cara de medida provisória, é escrita 
como medida provisória. Ela me foi dada por um alto 
funcionário do Governo, da burocracia brasileira, e tem 
a data em que foi enviada pelo MDIC à Casa Civil, tem 
o número do aviso. Vou fazer agora mesmo um reque-
rimento para saber que Aviso nº 127 é este.

O que quero alertar muito – e quero dizer dire-
tamente à Ministra Dilma – é que mentira tem pernas 
curtas. A melhor coisa é falar a verdade logo, porque isto 
aqui pode não ser nenhum bicho de sete cabeças. Se 
admitem que isto é verdadeiro, Senador Romero Jucá, 
e que isto pode ser perfeitamente modificado, pode ha-
ver salvaguardas para a Zona Franca de Manaus, isto 
aqui pode virar uma solução e não um problema.

Já concedo o aparte a V. Exª.
Mas se começam com essa história de dizer que 

não houve a medida provisória, que é uma minuta 
falsa... Nós vamos querer saber agora quem foi que 
falsificou. Vamos querer saber quem se deu a esse 
trabalho. Ou seja, considero mais fácil falar a verdade. 
Eu tenho, aqui, Senador Romero Jucá – V. Exª estava 
ausente e lhe falei ontem disso, cheguei a lhe men-
cionar esse assunto –, tenho uma minuta de medida 
provisória enviada pelo MDIC, em 06/10/2006, para a 
Casa Civil, por meio do Aviso nº 127 do Gabinete do 
Ministro (GM), portanto, MDIC. Informaram à Sena-
dora Serys Slhessarenko, sempre com a boa-fé que 
a caracteriza, que é uma coisa apócrifa. Eu disse que 
a coisa está feia: há dossiê falso, há medida apócrifa, 
ou seja, a que ponto vamos chegar? A que ponto nós 
chegaremos? Não vamos agora começar a falsificar 
medida provisória! 

Eu queria apenas dizer que essa medida, tal como 
está escrita, é uma ameaça clara ao Pólo Industrial de 
Manaus, e eu tenho salvaguardas a colocar, emendas 
a propor, exigências a fazer. E não quero atrapalhar o 
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desenvolvimento tecnológico do resto do País. Quero 
me congraçar com o resto do País, salvaguardando pri-
meiro aquilo que eu entendo que é só de Manaus, que 
é televisão de plasma e de cristal líquido, isso tem que 
ser só de Manaus, a meu ver. E, segundo, a tecnologia 
nova da TV digital, mais as partes de semicondutores 
que serão fabricadas no Brasil, que possam ser fabri-
cadas em quaisquer lugares e também no meu Estado. 
Dá para se dividir isso, nisso tem razão o Ministro Hé-
lio Costa, dá para se fabricar. Agora, o debate fica um 
pouco ácido, um pouco azedo, porque... Então, estou 
com uma minuta falsa nas mãos? Isso está virando um 
fato político. Estou com uma minuta falsa nas mãos? 
Eu pensei que era uma coisa corriqueira, que interes-
sava à imprensa do meu Estado, mas, de repente, não, 
parece que estou com uma minuta falsa nas mãos. Se 
é isso, a coisa começa a ficar mais feia.

Concedo um aparte a V. Exª, nobre Líder.
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Meu caro 

Senador Arthur Virgílio, pelo respeito que tenho a V. 
Exª – e tínhamos tratado desse assunto ontem, V. Exª 
tinha levantado essa questão ontem –, eu estava numa 
solenidade no Palácio do Planalto, fui informado das 
preocupações de V. Exª, do discurso no plenário, e fiz 
questão de vir até aqui exatamente para esclarecer e 
posicionar...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É bom 
saber que tenho audiência no Planalto.

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – V. Exª tem 
audiência comigo em todo local, V. Exª sabe disso. 
Então, fiz questão de vir aqui para prestar os esclare-
cimentos necessários e clarear esse assunto. Primei-
ramente, desconheço o estudo feito pelo Ministério do 
Desenvolvimento. É possível que haja proposições e 
estudos de diversos técnicos nesse Ministério. Esse 
é um fato que não quero discutir, porque qualquer es-
tudo de técnicos ou segmentos do Ministério do De-
senvolvimento não é a posição do Governo, que só é 
tomada no momento em que é chancelada pelo próprio 
Governo. Então, a posição do Governo será tomada 
na medida em que for enviado para o Congresso, as-
sinado, qualquer tipo de documento, inclusive medida 
provisória. Então, tranqüilizo V. Exª em alguns aspectos. 
Todos nós somos defensores da Zona Franca. Eu sou 
amazônida, Senador do Estado de Roraima e ajudei 
a aprovar a renovação da Zona Franca de Manaus, 
um patrimônio da Amazônia e do Brasil. Pelo contrá-
rio, queremos ampliar a atuação da Zona Franca para 
que possa, juntamente com outros Estados da Ama-
zônia Ocidental, ter um papel de industrialização nes-
se processo também. Desse modo, somos parceiros 
na defesa da Zona Franca. V. Exª pode ter certeza. A 
segunda questão é que o Presidente Lula é parceiro 

na defesa da Zona Franca. Sua Excelência tomou me-
didas concretas nestes quatro anos, e a Zona Franca 
saiu de uma situação vexatória e preocupante de de-
semprego – V. Exª sabe disso – para uma situação de 
emprego, crescimento, aumento de arrecadação dos 
Estados e Municípios, enfim, um incremento na eco-
nomia da Amazônia. Então, o Presidente Lula tem um 
compromisso com a Amazônia e com a Zona Franca. 
Há outra questão importante: o Governador Eduardo 
Braga, reeleito Governador do Amazonas, pertence ao 
PMDB, é parceiro nosso e do Presidente da República. 
Portanto, todos estamos preocupados com a questão 
da Zona Franca, inclusive o Governador.

O Senador Alfredo Nascimento, eleito nessa elei-
ção, foi Ministro do Presidente Lula, é aliado do Pre-
sidente e também será um defensor da Zona Franca. 
Então, ao fazer este apanhado e ao juntar tantas pes-
soas com a preocupação de V. Exª – portanto, esta-
mos todos imbuídos da mesma preocupação –, quero 
dizer o seguinte: primeiro, não há posição de estudo 
de medida provisória na Casa Civil da Presidência 
da República. Tive contatos agora; não há. Qualquer 
estudo que esteja ainda circulando no Ministério do 
Desenvolvimento ou sendo enviado ao Ministério da 
Casa Civil não tem a chancela do Governo brasileiro. 
Qualquer proposta que chegue à Casa Civil será ana-
lisada e discutida – e V. Exª pode ter certeza de que 
nós participaremos dessa discussão, inclusive V. Exª. 
É importante que uma medida como essa seja discuti-
da porque qualquer medida provisória que trate dessa 
questão terá que ser aprovada pelo Congresso. Não 
é inteligente esse procedimento, criando um fato des-
sa magnitude, sem o entendimento prévio das forças 
políticas da Amazônia. Englobo todas as pessoas de 
que falamos aqui. Então quero garantir a V. Exª que, 
apesar do estudo – que não conheço –, a posição do 
Governo, do Presidente Lula, a minha, a do Governa-
dor Eduardo Braga e de toda a Bancada do PMDB é 
de defesa da Amazônia, da Zona Franca e de buscar, 
como V. Exª bem disse, um caminho que não desfa-
voreça a Zona Franca de Manaus. Queria dar este 
aparte em respeito à preocupação e ao mandato de 
V. Exª e dizer que somos parceiros nessa defesa da 
Zona Franca de Manaus.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
bem, Senador Jucá, respondo a V. Exª dizendo que, 
antes de V. Exª estar presente no plenário, eu havia 
levantado a possibilidade de essa MP ser considera-
da inconstitucional, até porque a Constituição de 88, a 
meu ver, é muito clara ao dizer que incentivos fiscais, 
renúncias fiscais podem ser destinadas apenas para 
diminuir desigualdades regionais e não para favorecer 
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setores ou grupos econômicos. Então podemos até 
derrubar isso na Justiça; é uma hipótese.

Devo dizer que fico feliz por saber que vou poder 
contar com os votos do maior partido da Casa, que é o 
PMDB. Isso é uma grande garantia porque vai se juntar 
aos votos que pudermos reunir em outros partidos e 
certamente aos votos do PSDB.

Eu não poderia supor diferente que o Governador 
Eduardo Braga e o ex-Prefeito, ex-Ministro e Senador 
eleito Alfredo Nascimento, de repente, resolvessem, 
logo depois de se elegerem, não defender a Zona Fran-
ca de Manaus; seria uma brincadeira de humor negro. 
Isso também não está nas minhas cogitações, mas está 
que, se fosse tão jurisprudenciada essa forma de ver 
a Zona Franca por parte do Presidente Lula, ninguém 
ousaria fazer o estudo porque se poderia dizer: “olha, 
não adianta porque o Chefe não vai deixar.”

Meu discurso era muito despretensioso. Eu es-
tava chamando a atenção do meu Estado para que 
se preparasse uma discussão mais racional, menos 
maniqueísta. Por exemplo, ontem esteve lá o Presi-
dente da República, e ninguém perguntou nada a ele, 
foi um oba-oba brutal, ele se dedicou ao esporte de 
que gosta que é falar mal de mim; ele disse que falo 
mal dele, mas é meu dever, tenho mais tribuna que 
ele, e ele gosta desse esporte, enfim. Então, praticou 
o esporte dele na minha terra. Não fico nem um pou-
co preocupado, do jeito como anda se portando, vou 
ficar preocupado no dia em que me elogiar, e talvez 
eu faça um processo contra ele.

A grande verdade é que o Presidente Lula foi 
evasivo. O programa eleitoral dele tem prometido a TV 
digital para vários lugares. Se não der as condições 
que aqui estamos exigindo de diferença a favor da 
Zona Franca de Manaus, e em alguns momentos até 
de cumulatividades de incentivos, nós não poderemos 
competir. V. Exª é de Roraima e sabe o que é o seu 
sacrifício para chegar a sua região: pega um avião que 
vai para minha terra e depois pega outro que vai para 
Roraima. Nós sabemos como é precária a logística de 
transporte na nossa região. Se não forem dadas a nós 
condições favoráveis, condições acima dos Estados 
do Centro-Sul, nós simplesmente perderemos aquele 
pólo que lá está.

Na verdade, quero lembrar que temos vivido 
um grande drama neste Governo. O Governo anterior 
contingenciava em média de 25% a 35% dos preços 
públicos que a Suframa arrecada das empresas e que 
são muito bons para infra-estruturar o desenvolvimen-

to da Região Amazônica Ocidental e mais do Amapá. 
Pois neste Governo o contingenciamento está acima 
de 80%. Eu tenho uma PEC aprovada no Senado que 
proíbe o contingenciamento. Está na Câmara em via 
de votação, já em plenário. Espero que ano que vem 
tenhamos a aprovação dessa PEC que foi aprovada tão 
generosamente aqui pela Casa como um todo. Muito 
bem. Eu vi o Presidente Lula contingenciar recursos 
próprios e nessa monta cruel. Recursos próprios da 
região. Ou seja, eu refugo essa idéia de amigo ou de 
inimigo porque eu prefiro tratar com mais frieza essa 
questão de Estado. Eu prefiro tratar com mais prag-
matismo. Ou seja, eu prefiro ter força para defender 
o meu Estado do que ficar confiando na bondade de 
quem quer que seja ou ficar temendo a maldade de 
quem quer que seja por outro lado também.

Quero abordar com V. Exª uma discordância em 
relação à situação de vexame que herdou do Governo 
ao qual V. Exª teve a honra de servir com tanto brilhan-
tismo, o Governo do Presidente Fernando Henrique. 
Essa história de vexame na questão dos empregos.

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Não, não. Eu 
não quis atacar... Não fiz nenhuma referência a Gover-
nos passados. Eu disse o seguinte: a Zona Franca de 
Manaus há uns três ou quatro anos viveu um momento 
de dificuldade por conta exatamente...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É. Não 
foi vexame; foi dificuldade.

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Dificulda-
des econômicas.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim, 
sim, aceito.

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Houve toda 
uma ação...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O que 
eu digo, Senador Romero, é que V. Exª viveu conos-
co as 11 crises de fora para dentro que contrastam 
com este Governo sem crise de fora para dentro, que 
é o Governo Lula, e que não conseguiu fazer o País 
crescer a não ser mais do que o Haiti, em guerra civil. 
Se o Haiti não estivesse em guerra civil, com todo o 
analfabetismo, contudo, teria crescido mais do que o 
Brasil. Esse é um fato. Ou seja, eu tenho críticas du-
ras a fazer.

No período Fernando Henrique, por exemplo, nós 
tínhamos, em qualquer momento, uma participação 
maior no PIB da América Latina do que em qualquer 
momento do Governo Lula. Esse é um fato. Prova de 
que não houve maestria no lidar com a questão eco-
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nômica neste Governo. Aproveitou mal as condições 
virtuosas que a comunidade internacional, que a eco-
nomia internacional oferecia a nós.

Muito do que foi depois usufruído pelo Presidente 
Lula, também em relação à Zona Franca de Manaus, 
nasceu no Governo do Presidente Fernando Henrique. 
Por exemplo, as exportações. Fernando Henrique pe-
gou as exportações com US$100 milhões; entregou 
com US$1 bilhão. Isso se deveu a um programa do 
Ministro José Serra. O Pexpam, o Programa de Expor-
tações da Amazônia Ocidental. Não foi nada que Lula 
tenha inventado, não. Ele apenas pegou o bonde an-
dando, e o bonde foi tocado. A Suframa tem sido bem 
administrada e foi muito bem administrada pelo atual 
Secretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo e 
futuro Secretário de Finanças do Estado de São Paulo, 
o grande técnico Mauro Ricardo Costa.

Por outro lado, o emprego não depende do Go-
verno. Temos de começar a entender isso de uma vez 
por todas, Senadora Heloísa Helena. O emprego não 
depende do governo “a” ou do governo “b”; depende 
da decisão de investimento de uma empresa, depen-
de do mundo, depende da conjuntura que está a nos 
cercar. Então não posso chegar e dizer assim: “No 
meu Governo, Senadora Serys, eu vou gerar tantos 
empregos”. Enfim, é complicado, porque, quando eu 
digo isso, estou quase que me arvorando naquele que 
vai determinar as condições do mundo que são exter-
nas a mim e estão fora do meu poder.

Quero também fazer uma desmistificação aqui, 
Senador Romero. O pico do emprego – neste Governo 
– na Zona Franca foi de 103 mil empregos num mês só. 
Hoje há mais ou menos 80 mil empregos, incluídos os 
terceirizados. Ou seja, hoje há uma luz amarela aces-
sa. É muito difícil gerar empregos hoje, eu sei, porque 
temos que cuidar da tecnologia, que é poupadora de 
mão-de-obra, nós sabemos disso. O emprego se ex-
pande quando se expande a capacidade de produzir, 
ou seja, não vamos esperar mais empregos por fábri-
ca e sim mais fábricas que, embora gerando poucos 
empregos, possam gerar um conjunto de empregos 
aceitáveis, enfim. Isso tem acontecido lá.

Não faço críticas à gestão da Suframa, que re-
puto boa; a Suframa é formada de técnicos da melhor 
qualidade. Mas há um mérito do Governo passado que 
ninguém pode tirar. A Suframa era um valhacouto an-
tes; a Suframa tinha diretores presos, a Suframa tinha 
diretores processados por peculato; a Suframa era um 
valhacouto. Com o Ministro Serra no Planejamento, a 

intervenção e a entrada em cena do Sr. Mauro Ricar-
do Costa, a Suframa saiu do circuito dos escândalos, 
não se misturou mais com aquilo que vimos na Sudam, 
aquela vergonheira da Sudam, aquela vergonheira que 
vimos na Sudene. Não entrou mais nada parecido com 
escândalo na Suframa. Vimos sucessivos escândalos 
ao longo de décadas e isso acabou pelas normas rí-
gidas que foram trabalhadas pela competência, pela 
seriedade, pelo espírito público de José Serra naque-
le episódio.

Então, eu tenho a impressão de que está na hora 
de nós... Estou tentando ter o máximo de cabeça fria; 
e vejo algumas pessoas agoniadas. Eu não tenho a 
menor agonia com eleição. Eleição é esperar o re-
sultado, se ganhar o fulano que ele governe. Se eu 
perder eu tomo conta do governo dele, eu fiscalizo o 
governo dele; se eu ganhar eu governo, e que ele me 
fiscalize duramente.

Não quero ganhar a qualquer preço, não quero 
ganhar de qualquer jeito, não quero pagar qualquer 
preço. Entendo que é normal o jogo democrático e 
é normal o povo decidir se quer para si mais quatro 
anos do governo que aí está ou se quer experimentar 
algo diferente. É uma decisão que me preocupa, que 
me leva à luta. Sou claramente favorável à candida-
tura Alckmin – todo mundo sabe disso; como poderia 
ser diferente? –, mas não sou agoniado com isso por 
uma razão simples: não tenho nenhuma má-fé com 
relação ao Governo. Tenho boa fé em relação ao meu 
País e, como tenho boa fé em relação ao meu País, 
estou pronto para qualquer decisão que venha, porque 
me sinto bem tanto no papel de alguém que encarna 
um governo quanto no papel de alguém que encarna 
a Oposição. Depende das urnas. Elas é que definem o 
meu caminho, e será sempre assim. As urnas definirão 
para aonde eu vou, definirão o que vou fazer. Portan-
to, queria apenas dizer, Senador Romero Jucá, meu 
prezado líder, que vou dar a cópia a V. Exª porque só 
posso lhe dizer que a fonte que a passou a mim é da 
maior seriedade. V. Exª tem razão num ponto: não quer 
dizer que isso seja uma posição de governo; quer dizer 
que há fatos preocupantes e que um parlamentar que 
se pretenda vigilante tem de estar atento a eles. É o 
meu papel estar atento a eles. Agora, estou questio-
nando é se passaram a V. Exª e à Senadora Serys a 
informação correta, porque, na minha cabeça, isso é 
uma minuta de MP sim. Isso saiu do MDIC e foi para 
a Casa Civil, pois aqui tem um Aviso, o de nº 127. Vou 
fazer um requerimento indagando que aviso é esse, 
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se chegou ou não lá, porque, para mim, chegou. Está 
muito bem feito. Primeiro, não creio que isso tenha 
grandes efeitos eleitorais. Isso foi feito por um técnico. 
A pessoa que fez isso conhece demais o assunto; a 
pessoa que fez isso apenas não tem preocupação com 
o futuro do Pólo Industrial de Manaus, mas conhece 
demais o assunto. Então quando V. Exª ler, quando o 
Senador Sibá Machado ler, quando a Senadora Serys 
Slhessarenko ler, V. Exªs verão que é muito difícil isso 
ser uma brincadeira de mau gosto de alguém. Isso não 
é uma piada de Internet. Isso é uma minuta de MP! O 
que a Ministra pode dizer...Isso eu aceitaria com mais 
facilidade. Não pode dizer que essa minuta não tenha 
chegado à Casa Civil, porque, para mim chegou. A 
Ministra errará redondamente e poderá estar criando, 
dessa vez, o “Mpgate” se inventar que não saiu, porque 
está chegando a eleição. É melhor dizer que chegou 
e que ela devolveu. É melhor dizer que essa não é a 
posição do Governo. Então, ficaremos desiludidos com 
o Ministro Furlan, porque ele se tornou o defensor da 
Zona Franca de Manaus e não deveria ter permitido 
que isso saísse do Gabinete dele sem fazer as res-
salvas que salvariam o Pólo Industrial de Manaus da 
falência, pois isso levará o Pólo à falência. É assim que 
vejo essa MP.. Se V. Exª quiser um aparte...

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Quero ape-
nas registrar que esclareci a posição do Governo. Em 
nenhum momento, fizemos relação com outros Gover-
nos ou com a questão eleitoral. Não é esse o debate; 
o debate que converge nossas posições é a defesa 
da Zona Franca. Posso garantir a V. Exª que essa não 
é a posição do Governo – e aqui falo como Líder do 
Governo. Posso garantir também que, quando formos 
tratar de qualquer matéria dessa magnitude, haverá um 
amplo debate para que se possa discutir os caminhos 
para a Zona Franca. Não será feito à revelia de toda a 
classe política da Amazônia, de toda a classe política 
da Zona Franca, nem à revelia dos aliados políticos do 
Estado do Amazonas. Então, quero tranqüilizar V. Exª 
dizendo que sei da preocupação de V. Exª, que é uma 
preocupação séria. Gostaria de pedir uma cópia...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Passarei 
a V. Exª. Já estou providenciando cópia para V. Exª.

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – V. Exª foi 
Ministro, e eu também fui. Sabemos que qualquer 
medida provisória que tenha cunho oficial, antes de 
ser discutida, antes de ser assinada, entra no sistema 
eletrônico do Governo, no Sidof

Esse, provavelmente, não é um documento ofi-
cial.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Talvez, 
até pelo fato eleitoral.

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Não, por-
que qualquer medida provisória sai eletronicamente 
no Sidof. Não é o caso. Vou procurar esclarecer essa 
questão, porque, se há algum estudo, em qualquer 
lugar, que é discrepante da realidade da Amazônia, 
cabe a nós, como políticos representantes da região, 
interferir no sentido de viabilizar a melhor opção para 
a região. Novamente, quero tranqüilizar V. Exª e dizer 
que essa não é a posição do Governo, não é a posi-
ção do Presidente Lula, não é a posição do Líder do 
Governo e não é a posição da Casa Civil da Presidên-
cia da República.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Fina-
lizando, devo dizer que pelo menos uma coisa já con-
segui como Parlamentar do Estado do Amazonas: a 
solidariedade do PMDB; a solidariedade do Senador 
Sibá Machado, que é do PT – ou seja, não contariam 
com o Senador Sibá Machado para votar em algo 
que fere a região de S. Exª –; a solidariedade do meu 
Partido, que não me faltaria; e a do Senador Welling-
ton Salgado de Oliveira, que é Líder do PMDB. Estou 
vendo isso no pacote que o Senador Romero Jucá 
acabou de me ofertar.

Enfim, de qualquer jeito, que fique o aviso: isso 
foi muito bem escrito; é um técnico muito competente, 
apenas sem sensibilidade para com o Amazonas. Quem 
escreveu isso já está sabendo que não passa, porque 
não conta com o PSDB, não conta com o PMDB, não 
conta com o Senador Sibá Machado, não conta com a 
Senadora Serys Slhessarenko, não conta com o PFL, 
certamente. Então, não passa. É perda de tempo.

Por isso, sugiro que esse rapaz tão inteligente 
vá aprender a jogar xadrez porque se divertirá, já que 
sabemos que não há possibilidade de sair nada pare-
cido com essa minuta de medida provisória, tratando 
de semicondutores, tratando de TV digital, que exclua 
meu Estado.

Estou feliz, porque estou arrancando compromis-
sos de que, em nenhuma época, pré ou pós-eleitoral, 
acontecerá algo que fira a economia do meu Estado. 
Ganhei o dia. Isso é melhor do que goleada do Fla-
mengo no Fluminense. Ganhei o dia!

Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Vou cobrar 

de V. Exª apoio parecido em questões que sejam apre-
sentadas no plenário.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Só 
ontem, foram 11 medidas provisórias.

Agradeço-lhe muito, Srª Presidente, a tolerância 
de V. Exª, que conhece esse tema, que é lutadora in-
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dormida pela diminuição das desigualdades regionais 
neste País e que sabe que temos de trabalhar o privi-
légio ao menor, sempre.

Há certo preconceito que diz assim: a renúncia 
fiscal no Estado do Amazonas é abusiva. Vemos pes-
soas muito inteligentes dizer isso, mas não ouvi essas 
pessoas dizerem que era abusiva a renúncia fiscal para 
favorecer a indústria de bens de informática, que não 
está sediada majoritariamente no meu Estado.

Essa minuta de medida provisória – que, se é 
conhecida por mim, não deve deixar de ser conhecida 
de big shots das empresas brasileiras – também não 
está sendo criticada, como não foram criticados por 
esses críticos da renúncia fiscal para o meu Estado 
os incentivos que sempre concedemos às indústrias 
automobilísticas brasileiras.

Quero chamar a atenção para o fato de que não 
é nenhum crime o que se fez quando se dedicou ao 
Amazonas, Estado pobre, a possibilidade de ele se 
desenvolver à base desses incentivos fiscais. Foi as-
sim que trabalhou a França no Midi: uma região me-
nos desenvolvida recebeu incentivos fiscais para se 
desenvolver. Com a Itália, no Mezzogiorno, também 
aconteceu a mesma coisa. E assim aconteceu com o 
Tennessee Valley, nos Estados Unidos.

Então, ninguém aqui inventou incentivo fiscal. Se-
nador Marco Maciel, isso não foi inventado no Brasil. 
Incentivo fiscal não foi invenção brasileira, nem a Zona 
Franca. Tinha acontecido antes dela e está acontecendo 
depois dela em relação aos semicondutores. Recen-
temente, muitas vezes, renúncias foram consideradas 
justas pelo Congresso. Lutei pela renúncia fiscal para 
favorecer a Bahia. À época, eu era Líder do Governo 
e entrei em choque com setores do próprio Governo, 
para não faltar a um Estado relevante ao País. E eu 
achava mesmo que deveria ser descentralizada a pro-
dução de automóveis no País.

Fico espantado, porque não pode haver dois pe-
sos e duas medidas. Que ninguém fale mais, então, que 
é ilegítimo haver incentivos fiscais na Zona Franca de 
Manaus! Eu queria que fosse calculado o que se pro-
põe aqui de incentivos fiscais para os semicondutores. 
É uma fábula! É uma quantidade absurda de dinheiro o 
que se propõe! Não sou contra, não! Espero que isso 
signifique o Brasil dar um salto tecnológico. Espero 
que esse salto tecnológico não custe o emprego e a 
desolação econômica para meu Estado.

Estou aqui apenas cumprindo com meu dever e 
chamando o povo do Amazonas, finalmente, a refletir, 
a não olhar com olhos de Chapeuzinho Vermelho e de 
Lobo Mau essa história da eleição. O Chapeuzinho 
Vermelho seria o Lula, e o Lobo Mau seria o Alckmin, 

amigos e inimigos. Fica uma coisa tão infantil, tão tola, 
que não faz jus à história do meu povo.

Tenho uma determinação na minha vida – apren-
di isso com meu pai: não bajulo ninguém, não bajulo 
nem povo. Simplesmente, não bajulo ninguém. Neste 
momento, é irracional a forma de se ver a política no 
meu Estado. Estou sendo claro e concreto. Não quero 
passar pelo mesmo que passou Leonel Brizola na épo-
ca do Plano Cruzado. Ele disse que o Plano Cruzado 
daria errado. O Plano Cruzado deu errado, e o Brizola 
pagou um altíssimo preço numa eleição. Depois, virou 
um deus no Rio de Janeiro, quando o Plano Cruzado 
deu errado.

Não quero nem isso. Quero apenas ter o direito 
de firmar minha posição com clareza em relação ao 
meu Estado e ao meu País. Firmar minha posição com 
nitidez, para mim, é chamar meu povo a olhar as pro-
postas dos candidatos e a, por exemplo, olhar se sua 
Bancada está preparada para discutir esses temas e 
defender o Estado. Senador Sibá Machado, vejo que, 
para isso, está preparada a nossa Bancada, a Bancada 
do Amazonas, não só a que sai, como a que entra.

Preocupo-me muito mais em saber se estou pron-
to para fazer a defesa do meu Estado do que se devo 
contar com a condescendência de algum príncipe. Pre-
firo estar forte para enfrentar quem não gosta de mim 
a estar fraco e dependendo de quem possivelmente 
me estime. Esta é minha forma de ver a vida pública: 
de maneira fria, pragmática, nítida e bem concreta.

O aviso foi feito. Vamos aguardar. Parece-me 
que, se isso aqui existia, já não vai existir mais, em-
bora não creia que isso seja uma invenção. Mas me 
parece que, se existia, não vai existir mais. Parece-me 
que recuam disso.

Quero pegar as idéias centrais disso, dizer que 
há coisas boas para o País – por isso, não acredito que 
seja apócrifa nem brincadeira de mau gosto de alguém 
– que podem representar um grande salto tecnológico 
para o Brasil. Tudo que não quero, primeiro, é que o 
Amazonas seja esmagado e, segundo, que o Amazonas 
fique fora desse salto tecnológico. Não estou pedindo 
muito. Fora disso, não haveria sentido algum em o povo 
me ter mandado para cá para representá-lo.

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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A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Arthur Virgílio. Seu 
pedido será atendido nos termos regimentais.

Concedo a palavra, pela Liderança do PTB, ao 
Senador Sérgio Zambiasi pelo tempo necessário ao 
seu pronunciamento.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela Li-
derança do PTB. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Srª Presidente, Senadora Heloísa Helena. Serão ape-
nas alguns minutos para uma prestação de contas da 
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.

Venho a esta tribuna para informar a esta Casa, 
ao Congresso Nacional, Senador Antero Paes de Bar-
ros, e à sociedade brasileira sobre a histórica decisão 
tomada pela Comissão Parlamentar do Mercosul em 
sua última reunião, realizada em Montevidéu, no últi-
mo dia 10 de outubro.

Trata-se da decisão de promover a Sessão Inau-
gural de instalação do Parlamento do Mercosul no 
próximo dia 14 de dezembro, em Brasília. Mesmo com 
sua sede prevista para Montevidéu, todos os membros 
titulares das Comissões Parlamentares do Mercosul, 
do Uruguai, da Argentina, do Paraguai e da Venezuela, 
concordaram com a proposta brasileira de que a sessão 
inaugural de instalação fosse no Congresso Nacional 
brasileiro, em Brasília, no próximo dia 14 de dezembro, 
antecedendo a Cúpula de Chefes de Estado. A propos-
ta foi apresentada pela Seção Brasileira da Comissão, 
neste semestre sob a nossa Presidência pro tempore, 
e aprovada por unanimidade pelas delegações parla-
mentares dos demais países membros.

Participaram da reunião os Presidentes das Co-
missões Nacionais e Parlamentares do Uruguai, da 
Argentina, do Paraguai e da Venezuela. A delegação 
brasileira contou com a nossa participação, com a par-
ticipação do Senador Geraldo Mesquita e dos Depu-
tados Mauro Passos e Dr. Rosinha.

A medida é resultado da mobilização dos Con-
gressos Nacionais dos respectivos países que apro-
varam os protocolos autorizativos para a criação do 
Parlamento. O Paraguai já havia aprovado o protocolo, 
enquanto Brasil e Argentina aprovaram a medida neste 
segundo semestre.

O Uruguai, por sua vez, adotará definitivamente a 
mesma decisão até o final do mês, segundo informou 
o Deputado e Presidente da CPCM do Uruguai, Ro-
berto Conde. O protocolo já tem aprovação do Senado 
Federal uruguaio e, agora, será votado pela Câmara 
dos Deputados daquele país.

No caso do Brasil, o protocolo foi aprovado duran-
te o período de esforço concentrado, no início do mês 
de setembro, com o decisivo apoio dos Presidentes 
das duas Casas, Senador Renan Calheiros e Depu-

tado Aldo Rebelo, assim como dos Líderes partidários 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O 
gesto brasileiro, tanto no Senado Federal quanto na 
Câmara dos Deputados, foi fundamental para acelerar 
o processo de instalação do Parlamento do Mercosul 
ainda neste ano.

A partir da sessão inaugural, prevista para o pró-
ximo dia 14 de dezembro, uma comissão de transição 
coordenará o processo de instalação do Parlamento. A 
instalação, com início do funcionamento pleno do Par-
lamento, está prevista para o dia 26 de março, segundo 
orientação da reunião realizada em Montevidéu.

Além da reunião, também participamos do semi-
nário “O Parlamento Mercosul como caixa de resso-
nância da integração”, também realizado em Montevi-
déu. O seminário, organizado pela Fundação Friedrich 
Ebert, contou com a participação de Parlamentares 
dos países membros do Mercosul, de representantes 
da sociedade civil e de técnicos.

Durante os debates, representantes do Foro Con-
sultivo Econômico-Social do Mercosul e lideranças liga-
das ao sindicalismo, ao cooperativismo e ao movimento 
de mulheres, entre outras organizações, apresentaram 
suas propostas para a nova instituição.

Com a realização da Sessão Inaugural, estamos 
cumprindo com a decisão dos Chefes de Estado, firma-
da em dezembro de 2005, que determinou a instalação 
do Parlamento do Mercosul até o final deste ano.

Temos dito – e o reafirmamos aqui – do nosso 
compromisso com um Parlamento austero e trans-
parente, que contribua decisivamente para o avanço 
e a consolidação do Mercosul. A instalação e efetivo 
funcionamento do Parlamento é fundamental para o 
avanço institucional do Bloco, bem como para o apro-
fundamento da unidade sul-americana. Sua realização 
exige de todos nós que a visão estratégica e o com-
promisso histórico estejam acima de quaisquer outros 
interesses. Como nunca em nossa história, os países e 
povos sul-americanos têm a possibilidade real, concre-
ta, de construir novas formas de integração em todos 
os campos: social, econômico e humano.

Cada vez mais, o Mercosul deixa de ser um blo-
co isolado para transformar-se em pólo propulsor da 
unidade dos povos sul-americanos. A adesão da Ve-
nezuela levou o Mercosul ao Norte, sinalizando uma 
nova orientação.

Nesse contexto, é fundamental ter presente que 
o Parlamento é o fórum onde os povos se reúnem, en-
contram-se, trocam experiências, debatem propostas 
e adotam decisões.

Um pequeno e prévio exemplo disso foi o encontro 
que poderíamos chamar de Audiência Pública, com o 
fórum Reunião Especializada de Cooperativas do Mer-
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cosul. No encontro, os dirigentes do fórum apresenta-
ram a proposta de elaboração de um estatuto comum 
para as cooperativas dos países do Bloco.

Ali mesmo, assumimos o compromisso de trans-
formar aquela reivindicação em pauta prioritária do 
novo Parlamento, sinalizando o tipo de atuação que 
podemos, devemos e, certamente, teremos como re-
presentantes dos povos sul-americanos.

É com esse espírito que estamos encaminhando 
este processo, que, superando dificuldades, está sen-
do concluído da melhor maneira possível.

Até o final do ano, o Parlamento do Mercosul, 
finalmente, dará seus primeiros passos e, em breve, 
estará apto a cumprir com suas funções em toda ple-
nitude, consolidando-se como legítimo interlocutor da 
nova cidadania mercosulina.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 

– AL) – Agradeço a V. Exª, Líder pelo PTB, Senador 
Sérgio Zambiasi.

Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel, por 
permuta com a Senadora Serys Slhessarenko. Ou, se 
V. Exª possibilitar, concedo a palavra ao Senador Sibá 
Machado, por permuta com o Senador Marco Maciel; 
depois, o Senador Jonas Pinheiro fará uma comuni-
cação inadiável; depois, o Senador Wellington; depois, 
o Senador Mão Santa; depois todos falarão, porque 
comigo aqui falam todos.

Concedo a palavra a V. Exª, Senador Sibá Ma-
chado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Srª 
Presidente, Heloísa Helena, Srªs e Srs. Senadores, 
devido à proximidade do dia 29, data em que teremos 
o segundo turno das eleições, tanto para a Presidência 
da República quanto para diversos Governos Estadu-
ais, Srª Presidente, e em face também da propagan-
da do Tribunal Superior Eleitoral, que tem incentivado 
a nossa população a comparecer ao segundo turno 
para o exercício do seu direito ao voto, eu me senti 
inspirado a tecer alguns comentários sobre o preço 
da democracia brasileira.

O voto, no meu entendimento, um dos símbolos 
maiores da expressão da cidadania e da democracia 
do nosso País, é um momento que nos chama para 
uma reflexão do que significa uma pessoa sair da sua 
casa, por mais distante que seja, para comparecer a 
sua sessão eleitoral e cumprir com seu direito cívico.

O ápice da história do voto e da democracia no 
Brasil, Srª Presidente, é a saída da experiência que o 
Brasil viveu, da Monarquia, com D. Pedro I e D. Pedro 
II. E não quero aqui fazer juízo de valor, mas a Monar-
quia, na sua essência, renuncia ao direito do cidadão 
de escolher o monarca. Trata-se do sangue nobre, do 

direito da nobreza de apresentar a pessoa que deve 
assumir a figura de Estado.

Em pleno séc. XXI, ainda assistimos, em muitos 
países – em alguns com alto desenvolvimento tecno-
lógico e forte presença cidadã, como a Inglaterra –, à 
convivência da Monarquia com o Parlamentarismo.

No Brasil, a Monarquia estava caindo de madura. 
Já não havia a menor possibilidade de sustentação. 
No plano da economia, o escravismo estava sendo 
encerrado, abriam-se as portas do País para a imi-
gração e para a substituição brutal da mão-de-obra, 
principalmente agrícola.

Naquele momento, o Exército brasileiro tinha 
um papel secundário no governo, era colocado em 
segundo plano, porque D. Pedro II tinha mais apreço 
pela Marinha brasileira. Com o fim da guerra contra o 
Paraguai, o Exército retorna mais fortalecido e retoma 
a presença nacional, impondo o nascimento da nossa 
República.

Conseqüentemente, a República no Brasil não é 
deveras um ato da mobilização nacional, mas havia um 
Império já carcomido, uma experiência monárquica já 
carcomida, e o Exército brasileiro assume as rédeas do 
comando da Nação, impondo o papel da República.

A República nasce nessas circunstâncias, Srª 
Presidente, e tem também os seus revezes, com der-
ramamento de sangue.

Naquele período, de 1891 a 1893, tivemos a re-
volta da Marinha, com dois bombardeios à cidade do 
Rio de Janeiro; tivemos a Revolta Federalista, no Rio 
Grande do Sul, com cerca de 10 mil pessoas mortas; 
tivemos a experiência de Canudos, que, entre tantas 
reivindicações, pedia o retorno da Monarquia, feita 
por Antonio Conselheiro. No somatório, estava ali a 
marca do sangue do início da experiência republica-
na brasileira.

A Constituição proposta por Marechal Deodo-
ro deixou alguns vícios para o exercício do voto. Por 
conta disso, ela propicia o nascimento do coronelismo, 
coroado pelo governo de Campos Sales, que introdu-
ziu a chamada verificação dos poderes, pela qual um 
coronel usava da força para eleger políticos aliados, 
que dariam sustentação e poder ao governador de de-
terminado Estado, que, por sua vez, assentado nessa 
experiência de poder, daria sustentação ao Presidente 
da República. Assim, Campo Sales inaugura o corone-
lismo na experiência republicana brasileira.

Isso fez com que o então Governador de Minas 
Gerais, Silviano Brandão, pelo maior tamanho da po-
pulação do Estado, tivesse o maior número de cadei-
ras no Congresso: 37 Deputados. Essa presença no 
Congresso fez com que a classe política de Minas 
Gerais procurasse o Governo do Estado de São Pau-
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lo, especialmente Campos Sales, e fizesse, então, a 
Política do Café com Leite. Nasceu aí o acordo pelo 
qual os paulistas dominavam a maior parte, o chama-
do “andar de cima da política nacional”, e os políticos 
mineiros dominavam o “andar de baixo”.

Tivemos, como contraponto dessa experiência, 
o tenentismo, a Semana de Arte Moderna, que defini-
tivamente emancipa a cultura brasileira em relação à 
cultura especialmente européia, e a crise econômica 
de 1929, que quebrou o preço do principal produto de 
exportação brasileira: o café.

Nessas circunstâncias, Getúlio Vargas concorre 
às eleições, perde, naturalmente, por força da fraude 
institucionalizada pelo modelo de Campos Sales. Ge-
túlio Vargas se revolta, organiza uma revolta nacional 
com Minas Gerais e outros Estados, como a Paraíba, 
impõe a destituição que culminou com a renúncia de 
Washington Luiz e assume o Governo, em que esta-
va o paulista Júlio Prestes como vencedor daquelas 
eleições.

Tivemos também a tentativa da contra-revolução, 
quando os paulistas, de novo, dois anos depois, tentam 
derrubar Getúlio Vargas e retomar o poder brasileiro, o 
que não deu certo, é claro. São Paulo ficou isolado.

Tivemos a Intentona de 1935, a experiência po-
lítica liderada por Luís Carlos Prestes, que tenta uma 
rebelião nos quartéis brasileiros, o que não deu certo 
também. Foi fracassado e esmagado. Aproveitando-
se desse clima, desse calor, Getúlio Vargas, então, 
renuncia à Constituição daquele período e instala um 
governo baseado nas experiências de Portugal, da 
Itália, da Espanha e constitui um Governo conhecido 
como Estado Novo, um governo ditatorial.

Ouço V. Exª, Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Apenas gosta-

ria de complementar que V. Exª está em 1932, quando 
houve a revolução dos paulistas. Hoje, no Dia do Mé-
dico, foi quando surgiu Juscelino Kubitschek, que era 
capitão-médico de Passa Quatro. Realmente, foi ele 
quem conciliou todas as Forças Armadas lá. Foi aí que 
ele surgiu. Benedito Valadares era o interventor dessa 
cidade, Passa Quatro. Então, com o poder conciliador 
de Juscelino, ele recebera até Dutra, que era militar lá. 
Por ele ser médico, ele recebeu credenciais dos outros 
militares para representar a cidade. Aí nasceu a sua vo-
cação política. Benedito Valadares, que era interventor 
e Passa Quatro, passou a ser Governador de Minas. 
Daí nasceu a amizade com Juscelino Kubitschek.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Obri-
gado a V. Exª, também porque complementa um fato 
histórico. Quero até que faça parte do meu pronuncia-
mento o aparte de V. Exª. Agradeço muito, Senador 
Mão Santa.

Srª Presidente, para encerrar esse período, Ge-
túlio Vargas renuncia às eleições de 1938, conforme 
rezava a Carta Constitucional de 1934, e chama uma 
nova Constituição. Para isso, ele foi buscar inspiração 
na Polônia, e, por esse motivo, a Constituição ficou 
com o apelido de “polaca”.

Getúlio Vargas vai até 1945, fim da Segunda 
Guerra Mundial. Conta a história brasileira que ele 
tinha determinado apreço ao fascismo, que gostava 
de algumas experiências principalmente de Benito 
Mussolini, na Itália. Terminada a guerra, Getúlio sai 
desgastado, com a derrota dos alemães na Segunda 
Guerra Mundial, perde, então, muito poder no Brasil 
e é forçado ao chamamento de eleições diretas e à 
Carta Constitucional de 1946.

Assume o Governo de 1946 Gaspar Dutra, so-
bre quem não há muitas informações, mas uma delas, 
que eu gosto de citar, é que ele fere novamente um 
dos direitos políticos que foi colocado na Carta Cons-
titucional de 1946, que foi a legalização do Partido 
Comunista Brasileiro. E ele, já em 1947, extingue o 
direito político do PCdoB e cassa os mandatos, prin-
cipalmente de Luís Carlos Prestes, o Senador mais 
votado daquela época.

Getúlio volta em 1950, desta vez eleito. Foi o 
momento da campanha “O Petróleo é nosso!”, mas 
também a crise com a morte do Major Vaz, que cul-
minou com uma retomada dos militares contra Getú-
lio Vargas, principalmente da classe política daquele 
momento, com voraz oposição a ele, que o levou ao 
suicídio em 1954.

Surge Juscelino Kubitschek. Eleito o Presidente 
da República da época, ele propõe o crescimento do 
Brasil – cinqüenta anos em cinco. E dali surge o Parque 
Industrial Brasileiro, a criação da cidade de Brasília, 
e tantos outros feitos de seu Governo. Mas se sabe, 
naquela época, que Juscelino também viveu momen-
to de difícil convívio da democracia nacional, porque, 
no momento, a UDN fazia-lhe uma feroz e implacável 
oposição.

O Governo de Jânio Quadros, Srª Presidente, foi 
uma espécie de vergonha nacional. Eleito com uma 
tão brilhante votação nacional Presidente do País, re-
nuncia em menos de um ano. Muito mal explicado até 
hoje. Houve a crise de o Vice assumir, João Goulart: 
assumir ou não assumir? Só assumiu porque aceitou 
a imposição de uma emenda constitucional que lhe 
tiraria o poder de Presidente, para transformar o País 
em uma experiência Parlamentarista. Assumiu nessa 
condição. Convoca um plebiscito, devolve-lhe o direi-
to ao regime Presidencialista e retoma, então, seus 
plenos poderes de Presidente da República. Só que 
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durou muito pouco. Em março de 1964, estava o Brasil 
vivendo a experiência da ditadura militar.

O interessante é que um dos principais cabeças 
do regime golpista, Carlos Lacerda, tenta um contra-
golpe contra Castello Branco. Foi esmagada a sua ten-
tativa, e, a partir disso, a experiência brasileira convive 
com grandes conflitos, especialmente com o movimento 
estudantil e a organização do sindicalismo nacional, o 
sindicalismo ligado mais aos operários metalúrgicos, 
com intervenções e tudo mais, o que levou o regime 
militar a endurecer e a criar o Ato Institucional nº 5, 
transformando o regime militar em absolutista. Daí vem 
a repressão, a cassação de direitos políticos, as mor-
tes, os assassinatos, as expulsões do País, os exílios 
e tantas outras coisas.

Então, a juventude brasileira parte para a guer-
rilha urbana e a guerrilha rural. Estava ali o regime 
militar convivendo, de um lado, com o dito milagre 
econômico e, de outro, com o cerceamento brutal dos 
diretos civis.

De 1973 a 1974 o regime começa a entrar em 
declínio, porque tínhamos a crise do petróleo, a morte 
do jornalista Vladimir Herzog, que comoveu o País, e 
principalmente a esmagadora vitória do MDB nas elei-
ções de 1974. O regime começava a sucumbir.

Inicia-se a discussão da abertura democrática, 
gradual, lenta – General Golbery do Couto e Silva – e 
a inevitável reforma política pelo Presidente João Bap-
tista Figueiredo, em 1979. Daí nascem novos partidos. 
Dá-se a anistia aos exilados, que retornam todos ao 
País. Viemos, então, a ter eleições diretas para gover-
nador e prefeitos, em 1982.

O Colégio Eleitoral, Srª Presidente, foi uma última 
tentativa do regime de não entregar os pontos. Nessa 
última tentativa, as eleições de 1982 são marcadas 
pelo chamado voto vinculado, em que o eleitor, uma 
vez escolhendo um dos candidatos de um dos partidos, 
seria obrigado a votar em todos os demais candidatos 
daquele mesmo partido. Mesmo assim, os partidos 
de oposição tiveram uma brilhante votação, o que, no 
somatório, ultrapassou em muito a votação dada ao 
recém-criado PDS, que substituiu a Arena.

Em 1983, no Município de Abreu Lima, em Per-
nambuco, tivemos o primeiro ato pelas Diretas Já, 
baseado na emenda do ex-deputado Dante de Oli-
veira, que previa o voto direto para a presidência da 
República.

Em 1984, na votação aqui no Congresso Nacional, 
tivemos o seguinte resultado para essa emenda: “sim”, 
298 parlamentares; “não”, 65. Três abstiveram-se e 113 
simplesmente não compareceram ao Congresso, num 
ato de brutal covardia e medo não se sabe de quem. 
Faltaram, então, 22 votos para que a Emenda Dante 

de Oliveira pudesse ser aprovada. Assim, a disputa 
eleitoral para a presidência da República foi transferi-
da para o Colégio Eleitoral.

Ganha a eleição Tancredo Neves. Estavam ali Pau-
lo Maluf, representando o regime que estava de saída, 
e Tancredo Neves, representando a vontade popular 
do voto direto. Como não pôde assumir a presidência 
da República, vindo a falecer em seguida, assume em 
seu lugar o Vice-Presidente, José Sarney.

Cria-se a Nova República em 1985. O Presidente 
assumiu diante da crise da inflação, que era galopante, 
mas partiu para a redemocratização. José Sarney abriu 
a legalização para os partidos comunistas, e diversos 
outros partidos puderam ser registrados no Brasil. Ti-
vemos a Constituição de 1988 e as eleições diretas 
para Presidente da República a partir de 1989.

A primeira eleição foi disputada, no segundo tur-
no, entre Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva. 
O povo escolheu Fernando Collor. Em dois anos de 
mandato veio o seu impeachment.

Assume Itamar Franco, com o Plano Real, que 
veio a reduzir drasticamente a inflação galopante. A 
dificuldade do equilíbrio fiscal finda o seu governo e, 
em seu lugar, surge Fernando Henrique Cardoso com 
o papel de equilibrar a economia do País. Ele convive 
com a dificuldade do equilíbrio fiscal e privatiza boa 
parte do patrimônio nacional. Nesse gesto, sobra ape-
nas o equilíbrio da moeda, o Real.

Desse período, vem Luiz Inácio Lula da Silva, 
o primeiro operário na história do País e o primeiro 
Presidente da República oriundo das classes menos 
abastadas desde Marechal Deodoro da Fonseca até 
então. Foram quase 120 anos da República brasilei-
ra para que pudéssemos conviver com a experiência 
de uma pessoa de origem popular na presidência do 
nosso País.

Foram mais de 53 milhões de votos. O desafio 
de conciliar a consolidação da democracia brasileira, 
o equilíbrio fiscal das contas do nosso País e o de-
senvolvimento.

Na agenda atual do Presidente está a concerta-
ção nacional, o fortalecimento das instituições de Es-
tados e da República, o fortalecimento das agremia-
ções partidárias, o fortalecimento da nossa economia 
e, principalmente, a distribuição de renda. Esses são 
os pressupostos de um período próximo que havere-
mos de viver.

Sobre essa questão da concertação nacional, 
devo lembrar matéria que já está em discussão, ainda 
que de forma muito tímida, pelo Congresso Nacional, 
pela imprensa e pelas instituições democráticas do 
nosso País.
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O conceito de concertação nasceu na Espanha, 
após a ditadura de Francisco Franco. A idéia era que 
os partidos se unissem para aprovar propostas co-
muns e, dessa forma, ajudar o País a sair dos graves 
problemas que enfrentava, principalmente o atraso 
econômico.

No Chile, a idéia de concertación estava rela-
cionada à união de vários partidos de esquerda e de 
centro na escolha de candidatos ao governo comum 
(escolhido pelos filiados) e na formação de bloco par-
lamentar, o que facilitou a governabilidade. Essa con-
certación chilena está agora, com a posse de Michelle 
Bachelet, no seu quarto mandato seguido.

Concertação no Brasil.
No Brasil, além de uma agenda de reformas, 

ainda não está bem claro até onde iria a concertação. 
Mas algumas idéias parecem ter aceitação em vários 
setores também da Oposição, que, dependendo do re-
sultado do 2º turno, pode vir a ser Situação no próximo 
ano. Na pauta estariam, pelo menos, a reforma políti-
ca, o fim da reeleição, as mudanças na elaboração do 
Orçamento da União e também muitos pontos sobre 
a nossa economia. Essa agenda mínima é importante 
para a imagem do Congresso Nacional.

O jornal Folha de S.Paulo, que publicou recen-
temente matéria sobre o tema, disse: “Entre os que, 
mesmo na oposição, defendem abertamente a neces-
sidade de entendimento para a votação de algumas 
matérias está o senador Marco Maciel (PFL – PE): 
‘Desejo que a próxima legislatura já se instale com o 
compromisso de fazer essas reformas. Penso que en-
tre a diplomação dos eleitos e a sua posse devamos 
estabelecer no Congresso um calendário de discussão 
e votação das matérias alusivas ao aperfeiçoamento 
institucional’” – palavras do Senador Marco Maciel, 
reproduzidas pelo jornal Folha de S.Paulo.

O Senador Jefferson Péres, que também forma 
opinião no Senado, concorda com o que vem sendo 
chamado de concertação e faz uma ressalva que con-
sidero sensata: “que fique claro: a concertação se faria 
sem adesismo, em torno de uma agenda mínima, com 
os partidos de oposição pactuantes fora do governo 
e exercendo seu papel crítico.” Para ele, isso aliviaria 
a “atmosfera política carregada e envenenada, com 
tempestades em seu bojo”.

Essas são as palavras de alguns Senadores, Srª 
Presidente, sobre o que deve marcar a postura de um 
novo Governo. Ou o País caminha nessa direção, ou 
ainda haveremos de conviver com algumas turbulên-
cias tão prejudiciais ao futuro do nosso País.

Observem V. Exªs que, de 1889 a 2006, só muito 
recentemente o nosso País conseguiu conviver e respi-
rar aliviado com a tolerância da democracia. Na verdade, 

a democracia tem um preço, e o preço foi este: houve 
muitas revoltas; muitas pessoas foram barbaramente 
assassinadas, outras perderam seus direitos políticos 
ou foram deportadas do nosso País, tendo sido o exí-
lio marcante no período militar; a economia do País, 
sempre em altas controvérsias e abalos sísmicos pro-
vocados também pela incerteza da economia mundial. 
E agora, nosso País aponta para um mar de felicidade 
futura, que haverá de ser muito breve.

Srª Presidente, já encerrarei.
Ouvi as palavras do Presidente da República na 

reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico 
e Social. É preciso chamar a atenção do nosso País 
para superar as dificuldades do entendimento político, 
pelo menos em alguns pontos. A discussão dos pontos 
de interesse nacional tem que ser suprapartidária, fora 
das paixões e da visão ideologizada do Parlamento, 
da imprensa, de todos os intelectuais.

Nesse ínterim, é bom lembrar aqui o que se viu 
em reportagem da TV Globo sobre a experiência da 
Suécia e demais países escandinavos, onde alguns 
assuntos que dizem respeito ao interesse nacional se-
quer passam pelo debate, porque é coisa tão comum 
que o Parlamento vota sem discussão. O que entra em 
discussão são apenas os aperfeiçoamentos do dia-a-
dia de sua comunidade. São esses os desejos com 
que haveremos de conviver no futuro.

Portanto, o País deve caminhar para manter um 
controle inflacionário, para ter um taxa de juros muito 
baixa, para atingir um crescimento econômico acima 
de seis pontos, e caminhar, acima de tudo, para que 
tenhamos, entre ricos e pobres, uma distribuição de 
renda justa, de acordo com os desejos de todos.

Finalizo, Srª Presidente, dizendo que todas as 
pessoas querem paz neste País, todas as pessoas 
querem ter direito à renda. Mas é preciso que todas as 
pessoas também tenham acesso ao conhecimento.

Portanto, apelo para que, passado o dia 29 de 
outubro e escolhido o novo Presidente da República 
– espero que seja o Presidente Lula –, tragamos o 
debate civilizado ao Congresso Nacional para que 
as instituições do nosso Estado brasileiro, no afã da 
intransigente defesa da nossa democracia, apontem 
para que, neste novo período até o ano de 2022, te-
nhamos a harmonia de poder dizer que o Brasil é e 
será, indiscutivelmente, um País líder na experiência da 
solidariedade entre os povos, do desenvolvimento, da 
democracia interna e, acima de tudo, líder nas melho-
res experiências, podendo exportá-las para qualquer 
região do mundo.

Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
E muito obrigado pela tolerância.
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A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Sibá Machado.

Senador Marco Maciel, desculpe-me. V. Exª é o 
próximo inscrito, mas, como nós estamos intercalando 
os oradores, e o Senador Jonas Pinheiro está inscrito 
para uma comunicação inadiável por cinco minutos, 
eu gostaria de conceder a palavra a S. Exª.

Concedo, então, a palavra ao Senador Jonas Pi-
nheiro para uma comunicação inadiável. Logo a seguir, 
terá a palavra o Senador Marco Maciel pelo tempo que 
entender necessário.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Por 
economia de tempo, Srª Presidente, vou falar aqui 
mesmo da bancada.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, 18 
de outubro de 2006, o engenheiro agrônomo Alysson 
Paulinelli, Ministro da Agricultura no Governo do General 
Ernesto Geisel, está recebendo o Prêmio Mundial da 
Alimentação, outorgado pelo Departamento de Esta-
do dos Estados Unidos da América. O objetivo dessa 
premiação é apresentar ao mundo o reconhecimento 
do Governo americano ao valoroso trabalho de alguns 
cidadãos na área da alimentação em favor de toda a 
humanidade. Assim, nada mais justo que o ex-Ministro 
Alysson Paulinelli ser lembrado e ser agraciado com 
tal premiação internacional.

Todos nós brasileiros, principalmente todos nós 
que lidamos com a agropecuária, conhecemos de per-
to a atuação do ex-Ministro Alysson Paulinelli à frente 
do Ministério da Agricultura e, depois, como Deputado 
Federal, como Presidente da Companhia de Promo-
ção Agrícola – Campo, como Presidente da CNA e em 
trabalhos muitíssimos abalizados de assessoria e de 
consultoria a empresas ligadas ao setor agropecuário 
e ao agronegócio, sempre em prol do desenvolvimento 
agrário do País. Entretanto, alguns fatos foram muito 
marcantes no trabalho de Alysson Paulinelli e gostarí-
amos de aqui destacar a instalação da Embrater, em-
presa de extensão rural, e da Embrapa, empresa de 
pesquisa que, até nos dias atuais, é um dos principais 
agentes de desenvolvimento da agricultura brasileira; 
a criação e o desenvolvimento do Proálcool, para o 
qual o Ministério da Agricultura contribuiu com estudos 
técnicos sobre todas as possibilidades para que fosse 
viável aquele empreendimento, o qual, ainda hoje, é 
considerado o maior e melhor programa de energia 
limpa da história mundial; e, acima de tudo, a atuação 
pessoal e incansável daquele ministro em favor do uso 
das terras do cerrado brasileiro, com a sua conquista 
para a agricultura.

Com tantos feitos grandiosos, o Departamento 
de Estado dos Estados Unidos, em muito boa hora, 

homenageia-o pelo pioneirismo de seus trabalhos de 
pesquisa científica e de apoio às políticas de adoção 
de novos cultivos agrícolas no cerrado e de outras 
atividades de excelentes resultados econômicos para 
a região.

De acordo com o presidente do comitê de pre-
miação, Sr. Norman Borlaug, “o desenvolvimento do 
cerrado é uma das maiores conquistas da agricultura 
do século XX”. Sem querer desmerecer a avaliação do 
Sr. Borlaug, eu acredito que os benefícios gerados pela 
soja e pelos demais cultivos no cerrado brasileiro não 
se restringirão ao século XX, mas perdurarão ainda 
pelas próximas gerações, por muitos e muitos anos.

Assim, esse prêmio de reconhecimento inter-
nacional ao trabalho do ex-Ministro Alysson Paulinelli 
é muito justo e muito oportuno, merecendo a nossa 
solidariedade.

Por isso, expresso desta tribuna o meu apreço 
àquele grande Ministro de Agricultura que o Brasil teve, 
com quem tive a honra de trabalhar nos meus tempos 
de extensionista rural em Mato Grosso.

Ao Dr. Alysson Paulinelli, portanto, os meus cum-
primentos e as minhas homenagens pelo merecido 
prêmio.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 

– AL) – Obrigado a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel 

pelo tempo que entender necessário para proferir seu 
discurso.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Srª 
Presidente, eminente Senadora Heloísa Helena, que 
representa o Estado das Alagoas na Casa da Federa-
ção, o Senado Federal, Srªs e Srs. Senadores, estamos 
próximos do dia 29 de outubro, quando o povo brasilei-
ro se manifestará, em segundo turno, com relação às 
eleições presidenciais e também para os Governos de 
dez Unidades da Federação ficaram dependendo de 
escolher seu próximo Governador de Estado. 

É o momento, portanto, de o eleitor brasileiro, 
politizado, consciente e conseqüente, começar a fa-
zer uma nova reflexão sobre as eleições presidenciais, 
sobretudo porque são fundamentais para que o País 
volte a crescer a taxas mais altas e possa consolidar 
suas instituições realizando as desejadas reformas 
políticas. Estamos diante de um duplo desafio: de um 
lado, compete ao Congresso votar as reformas políti-
cas, sua primeira tarefa na próxima legislatura, a 53ª 
Legislatura, e, de outra parte, enorme tarefa vai caber 
ao novo Presidente da República, eleito no dia 29 de 
outubro. 
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Acho, portanto, conveniente, neste momento, 
tecer algumas considerações sobre o programa de 
governo do candidato do PSDB/PFL, o nosso candi-
dato Geraldo Alckmin, que tem como companheiro de 
a Vice-Presidente da República o nordestino Senador 
José Jorge, da representação do meu Estado no Sena-
do Federal, um excelente executivo e legislador, como 
se pode comprovar pelas proposições que apresen-
tou nesta Casa e por sucessivas intervenções como 
Relator de matérias complexas, como, por exemplo, a 
da reforma do Judiciário, da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, e também por sua ativa participação no 
plenário e nas comissões especializadas.

É importante pôr uma luz sobre os programas 
dos candidatos. E o candidato Geraldo Alckmin tem 
um programa, a meu ver muito bem tecido, muito bem 
construído, plano para um novo quadriênio que se arti-
cula de forma muito consistente em todos os campos 
da atividade humana.

Sabemos, Srª Presidente e Srs. Senadores, que o 
Brasil enfrenta o grave desafio de voltar a crescer. Este 
ano, o Brasil, praticamente, é o “lanterninha” na Améri-
ca Latina, só vai crescer mais do que o Haiti, que não 
é um bom exemplo, pois esse país viveu uma grande 
crise interna e teve suas instituições quase destruídas 
por uma verdadeira guerra civil e, conseqüentemente, 
tem índices de crescimento comprometidos.

Convém salientar que não é melhor nossa ex-
pectativa de desenvolvimento para o próximo ano. As 
agências que trabalham com o tema fazem um rela-
tório muito pessimista com relação ao Brasil. É lógico 
que, entre os emergentes, vamos ficar numa posição 
muito desvantajosa, já que a China deve crescer 9% e 
a Índia mais de 8%. Na América Latina, a expectativa 
é de que o Brasil só cresça mais do que o Equador, o 
que mostra estar nosso desempenho insuficiente.

Daí a importância da eleição de uma nova pro-
posta no dia 29 de outubro, porque, quando se vota 
em alguém, vota-se antes num programa. Ao votarmos 
em Geraldo Alckmin e José Jorge, estamos elegendo 
não apenas num novo Presidente da República e num 
novo Vice-Presidente da República, mas num novo pro-
grama para o País. Buscamos, por esse caminho, dar 
um novo destino ao País, fazendo com que se possa 
consolidar nossas instituições democráticas e criar 
clima para que cresça a taxas mais altas, algo que, a 
meu ver, não pode sofrer adiamento. Para isso, insisto, 
as reformas políticas são essenciais. 

Srª Presidente, o Brasil é um país que convive 
com grandes desigualdades econômicas. Essas dis-
paridades são abissais, sobretudo quando cotejamos 
as taxas de crescimento do Nordeste com as do Sul e 
do Sudeste. Também convivemos com desigualdades 

sociais não menos importantes que ficam evidentes, 
por exemplo, na questão do desemprego, do acesso 
à educação e da prestação do serviço de saúde. O 
Brasil também é um país que tem a caracterizá-lo uma 
enorme diversidade cultural.

Essa diversidade cultural é um fato positivo, por-
que constituímos um país que se integrou, e é natural 
que as diferentes regiões tenham suas peculiaridades, 
suas características. Não se pode deixar de reconhecer 
que essa diversidade cultural está a exigir o apoio dos 
entes públicos, sobretudo do Governo Federal, que é o 
responsável pela gestão das políticas públicas voltadas 
para um aggiornamento cultural da Nação brasileira.

O candidato Geraldo Alckmin, na sua proposta, 
diz, com muita propriedade:

“O Brasil venceu duas batalhas decisivas na dé-
cada passada: a da consolidação da democracia” – e 
o exemplo que podemos tomar é o da Constituição de 
1988 – “e a da estabilidade econômica” – e o exemplo 
que podemos citar é o Plano Real, seguramente o mais 
bem tecido programa de estabilização econômica que 
o País conheceu.

“O grande desafio” – acrescenta o candidato 
Geraldo Alckmin – “que temos pela frente hoje é o do 
desenvolvimento.

Nos últimos quase quatro anos – e cito, mais uma 
vez, o programa do candidato Geraldo Alckmin –, não 
só aumentou a distância que nos separa dos países 
altamente desenvolvidos, como estamos crescendo 
menos do que quase todas as nações em desenvolvi-
mento. E, o que é pior, muito menos do que poderíamos 
e precisaríamos para dar empregos e oportunidades 
aos nossos filhos.”

Vários países que, na década de 1950, eram po-
bres deram salto muito significativo no espaço de uma 
geração. Ele lembra o caso da China e da Índia, que 
estão caminhando a passos largos no sentido de um 
crescimento cada vez mais significativo.

“Por que” – pergunta o candidato a Presidente 
Geraldo Alckmin – “estaríamos condenados a ser re-
tardatários nessa corrida”? E oferece um novo modelo 
de desenvolvimento: “A batalha do desenvolvimen-
to se trava em várias frentes. Para vencê-la, o Brasil 
precisa crescer mais e de maneira mais equilibrada, 
incluindo os mais pobres e diminuindo as desigualda-
des regionais”.

Diz ainda: “Crescimento econômico se faz com 
investimento. Investir ao mesmo tempo nas pessoas e 
na infra-estrutura do País é o fio da meada que vamos 
puxar para tirar a economia da estagnação”.

Louvo-me nessa afirmação do programa do Pre-
sidente Alckmin para me referir à questão nordestina. 
Ele citou muito bem que, além das desigualdades com 
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as quais o País se defronta, uma é muito visível, a 
questão Nordeste, porque o nível de vida do nordes-
tino está muito abaixo do nível de vida dos da região 
mais afluente, no Sul-Sudeste.

É preciso, Srª Presidente, ultrapassar, superar 
esse fosso, esse gap que ainda marca os processos 
de crescimento do Nordeste vis-à-vis do crescimento 
do Sul-Sudeste.

Para esse fim, o candidato a Presidente Geraldo 
Alckmin oferece sugestões de um programa que ve-
nha a criar condições de o Nordeste crescer a taxas 
mais altas.

Em rápidas palavras, Srª Presidente, lembro que 
sua primeira proposta é a recriação da Sudene. Diz ele: 
“A nova Sudene, vinculada diretamente à Presidência 
da República”.

Nobre Senador Mão Santa, a Sudene quando 
foi criada pelo Presidente Juscelino Kubitschek, era 
um instituto vinculado diretamente à Presidência da 
República. Celso Furtado, seu primeiro Superinten-
dente, despachava pessoalmente com o Presidente 
da República.

O que propõe o Presidente Alckmin? Que a Su-
dene volte a ser criada e vinculada, como o foi no pas-
sado, diretamente à Presidência da República. Será 
a agência responsável pelo planejamento estratégico 
e pela coordenação das políticas de desenvolvimen-
to da região. Será também responsável para definir a 
aplicação dos recursos orçamentários e promover um 
correto processo de implementação de políticas e pro-
jetos estruturantes de caráter regional, atuando de for-
ma complementar e em parceria com os Estados, que 
podem contribuir muito no esforço concentrado com a 
União para reduzir as taxas de pobreza do Nordeste e 
criar condições para um crescimento mais homogêneo 
e conseqüentemente mais integrado do País.

Srª Presidente, o Presidente Geraldo Alckmin, 
além de propor a recriação da Sudene, no seu progra-
ma prevê a criação de um mecanismo para fazer com 
que possamos começar a reduzir a distância que nos 
separa do Sul-Sudeste.

Trata-se da criação de uma regra do orçamento 
adicional, de um mecanismo explícito de direcionamen-
to dos investimentos federais para a região. Pela regra 
do orçamento adicional – como ele assim a denominou 
–, o Nordeste receberá um adicional orçamentário vin-
culado à dimensão do desequilíbrio regional medido 
pelo IDR, Índice de Desenvolvimento Regional. Com 
isso, vamos ter dotações orçamentárias em proporção 
maior, criando condições para que, de forma acentu-
ada, o Nordeste venha a crescer a taxas mais altas, 
dando assim um salto para o futuro.

Além disso, o candidato fez incluir no seu progra-
ma de governo o Fundo Constitucional de Financia-
mento do Nordeste, FNE, direcionado prioritariamente 
para o financiamento de empreendimentos privados, 
e manter o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, 
FDNE, resgatado para a sua função original de ser o 
instrumento financeiro a partir do qual a nova Sudene 
implementará projetos estruturantes para a região.

Ainda no programa está prevista a criação de 
dois novos mecanismos: o Fundo de Capital de Risco 
do Nordeste, FRN, para apoiar empresas inovadoras, 
porque o grande desafio com o qual nos deparamos, 
Srªs e Srs. Senadores, é a questão de melhorar tam-
bém a educação, a ciência e a tecnologia no Nordeste, 
porque isso é hoje fundamental para dar mais com-
petitividade à região. Esse Fundo vai apoiar empresas 
que venham agregar tecnologia aos empreendimentos 
e criar condições para um crescimento não somente 
sustentado, mas mais célere na região.

O outro mecanismo proposto é o Fundo Garanti-
dor de Parcerias Público-Privadas, as famosas PPPs, 
voltado especificamente para o Nordeste. Como sabe-
mos, pela regra aprovada na recente lei que criou as 
PPPs, as regiões mais beneficiadas serão as de maior 
dinamismo econômico. Conseqüentemente, o Nordes-
te não terá a mesma condição dos Estados mais ricos 
para a criação dessas Parcerias Público-Privadas. Com 
a criação desse Fundo, abre-se espaço para que o 
Nordeste venha a crescer a taxas mais altas, dispon-
do, assim, de novos e consistentes mecanismos de 
alavancamento da economia regional.

É lógico que o programa prevê ações no campo 
da infra-estrutura física, da infra-estrutura econômica, e 
também no campo da infra-estrutura social, por exem-
plo, garantindo a universalização do acesso à água 
para consumo humano, saneamento, comunicação e 
energia elétrica. Estão previstas também ações volta-
das para melhorar a questão ambiental, a prestação 
de serviços de educação e saúde, enfim, para o de-
senvolvimento da região, obviamente, criando condi-
ções para executar a construção de ferrovias, como a 
Transnordestina, melhorar os nossos portos, a malha 
viária no Nordeste, inclusive as rodovias, que preci-
sam, muitas delas, de duplicação e outras tantas de 
recuperação, de restauração. Com tudo isso, portanto, 
abre-se um novo clima para o Nordeste.

Srª Presidente, estamos otimistas com relação 
às mudanças que o País poderá vir a conhecer com a 
eleição dos candidatos Geraldo Alckmin à Presidência 
da República, e o Senador José Jorge a Vice-Presiden-
te. Acredito que, a partir daí, vamos ter um verdadeiro 
projeto de desenvolvimento. 
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Concluiria meu pronunciamento lembrando que 
quem definiu bem desenvolvimento como um conceito 
em toda a sua inteireza foi um dos primeiros Secretá-
rios-Gerais da ONU – que faleceu, aliás, de maneira 
trágica em um acidente de avião em território africano 
–, que se chamava Dag Hammarskjöld. Num trabalho 
intitulado “Desenvolvimento e Cooperação Internacio-
nal”, ele diz:

“O desenvolvimento é um todo; é um processo 
cultural, integral, rico em valores; abarca o meio am-
biente natural, as relações sociais, a educação, a pro-
dução, o consumo e o bem-estar. A diversidade das 
formas de desenvolvimento corresponde à especifici-
dade das situações culturais ou naturais; não existe 
uma fórmula universal”.

Prossigo citando o ex-Secretário-Geral da 
ONU:

“O desenvolvimento é endógeno; brota das entra-
nhas de cada sociedade, ao definir soberanamente sua 
visão de futuro, em cooperação com sociedades que 
compartem seus problemas e suas aspirações”.

É o caso do Nordeste, pois o Nordeste possui as 
suas especificidades. Aliás, o Brasil é um País carac-
terizado por ser uma nação quase continental em que, 
conseqüentemente, cada região exibe, ostenta, suas 
especificidades, que constituem sua riqueza.

Ao mesmo tempo, diz o Secretário-Geral da 
ONU: 

“A comunidade internacional como um 
todo tem a responsabilidade de garantir as 
condições para um desenvolvimento autode-
pendente de cada sociedade, fazendo dispo-
nível para todos os frutos da experiência dos 
outros e ajudando aqueles entre seus membros 
que tenham necessidade. Essa é a essência 
mesma de uma nova ordem internacional e 
a justificação para uma reforma do sistema 
Nações Unidas”. 

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

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Ouço o 
nobre Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Mar-
co Maciel, sem dúvida, V. Exª é um dos homens mais 
experientes desta Casa, um orgulho do Nordeste, 
tem um currículo brilhante que traz aqui para o País, 
V. Exª que já governou este Brasil mais dias do que 
Jânio Quadros – o Senador Sibá Machado está aqui 
e falou do Jânio Quadros. Se somarmos os dias em 
que V. Exª assumiu a Presidência, em oito anos como 
Vice-Presidente da República, veremos que governou 
mais do que Jânio Quadros. Então, ninguém está mais 

credenciado do que V. Exª para orientar o nordestino. 
Quis Deus que fosse hoje, 18 de outubro, que é o Dia 
do Médico! V. Exª traz o programa de um médico can-
didato a Presidente da República, Geraldo Alckmin. V. 
Exª tem as credenciais de visão para apontar o melhor 
para o nosso Nordeste. Mas eu diria que o Geraldo 
Alckmin as preenche. A definição de saúde, Senador 
Marco Maciel, na Organização Mundial de Saúde, diz 
que “saúde não é apenas ausência de doença ou de 
enfermidade; é o mais completo bem-estar físico, men-
tal e social”. Daí ser comum que o médico, que bus-
ca a saúde, se dedique à política, porque bem-estar 
social significa dizer combater a miséria e a fome. É 
muito comum ele deixar a sua profissão, mas funda-
mentar-se nela e nos princípios de ética. É uma pro-
fissão abençoada; contém o juramento de Hipócrates. 
Ela sai na frente, porque o juramento de Hipócrates 
é um código de ética, de deontologia médica. Então, 
para onde vamos, levamos nossa formação profissio-
nal. Daí Juscelino Kubitschek ter dado certo; daí, no 
seu Pernambuco, Nilo Coelho, com o programa mais 
bem-sucedido, sem dúvida alguma, que é a Petroli-
na que V. Exª governou. Por que deu certo Petrolina? 
Porque, antes de a tecnologia chegar lá, o homem foi 
edificado. Além das escolas técnicas em Petrolina, há, 
na Bahia, a Faculdade de Agronomia. Se Petrolina deu 
certo foi porque, antes de chegar a tecnologia, chegou 
o homem, com sabedoria, com conhecimento técni-
co. Há mais de três décadas, dos dois mil agrônomos 
que há por lá, 90% foram formados na Universidade 
de Juazeiro, na Bahia. É isso tudo o que credencia o 
Geraldo Alckmin, como Juscelino, como Nilo Coelho, 
um dos extraordinários homens de visão política e de 
desenvolvimento. Agora, o Geraldo Alckmin aparece 
como um prêmio a nós brasileiros neste momento de 
dificuldade, porque hoje ele é o único que detém – sei 
que V. Exª tem um currículo exuberante – aquilo que é 
mais importante: a hierarquia do saber político. Ele foi 
Vereador – vereador é um Senador Municipal, próximo 
–, Deputado Estadual, Prefeito, Deputado Federal. O 
Lula não foi nem Vereador, nem Deputado Estadual. 
Foi Deputado Federal. Mas que vergonha a sua pre-
sença no Congresso! Compare os dois aqui no Con-
gresso. Os dois foram deputados federais. O Código 
de Defesa do Consumidor foi de autoria do Alckmin, 
e o SUS foi uma inspiração e imaginação dele nas 
comissões. Compare. Senador Marco Maciel, ele foi 
Vice-Governador, mas não foi de qualquer um. Mes-
mo respeitando V. Exª, que foi Vice de Fernando Hen-
rique Cardoso – conheci todos os políticos deste País 
e conheço –, nenhum se compara à virtude moral, ao 
conhecimento, ao estoicismo e ao espírito público de 
Mário Covas. Neste Parlamento, foi cassado, lutando 
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pelas liberdades democráticas. Voltou como Prefeito 
da cidade de São Paulo e depois foi eleito Governa-
dor do Estado. Tanto o é que ele traduz o maior da 
sabedoria, que diz que o máximo que se pode tirar de 
uma vida é: você nasce chorando, e os outros sorriem; 
quando sai da vida, você pode sair sorrindo e deixar 
os outros chorando. No País, não houve um enterro 
tão delirante, com tanta saudade, e o povo chorando 
a perda de Mário Covas. Fui Governador na mesma 
época de Mário Covas. Com todo o respeito a Fernan-
do Henrique Cardoso – que era Presidente, e V. Exª, 
Vice –, Mário Covas, politicamente, era mais forte que 
ele. Vou lhe citar só um fato que a História tem de co-
nhecer. Quando havia reunião de Governadores, todos 
diziam que, se Mário Covas fosse, eles iriam. Depois 
da morte de Mário Covas, nunca mais houve reunião 
de Governadores no Brasil. Está escrito no Livro de 
Deus que árvore boa dá bons frutos. Geraldo Alckmin 
é o fruto, é o filho político de Mário Covas. Deus não 
abandonaria o Brasil. Deus nos apresenta provações 
e tribulações para nos testar. Quando houve o dilúvio, 
Ele foi buscar Noé; para combater Golias, Ele colocou 
Davi; para o povo escravo, Moisés. Para o Brasil, com 
este mar de corrupção, Ele nos aponta Geraldo Alck-
min, Presidente decente.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Nobre 
Senador Mão Santa, agradeço o aparte de V. Exª, so-
bretudo as palavras proferidas sobre homens públicos 
brasileiros, mencionando a trajetória política do nosso 
candidato à Presidência da República, Geraldo Alckmin, 
que tem como companheiro de chapa nosso colega 
Senador José Jorge.

O exemplo de Petrolina, que foi objeto também 
de seu aparte, referente ao Submédio São Francisco 
– Petrolina, Juazeiro –, é bem a prova da capacidade 
de resposta do nordestino, desde que lhe sejam da-
dos instrumentos mínimos essenciais para que pos-
sa promover a reversão de uma área difícil, posto que 
caracterizada pela recorrência da seca. Petrolina e 
Juazeiro são bem o exemplo daquilo que pode ser o 
nordeste do futuro. 

Quero, a propósito, relembrar um episódio que tive 
a oportunidade de viver. Certa feita, visitou o Brasil o 
então Presidente do BID, Enrique Iglesias, que presidiu 
o BID durante quatorze anos, se não estou equivoca-
do. Levei-o à região do Submédio São Francisco. Ao 
retornar, ele comentou que, tendo integrado a Cepal 
durante muito tempo, entendia, com base nos estudos 
feitos pelos especialistas da Cepal, que a questão nor-
destina era insolúvel, posto que já teríamos chegado 
ao nível do subdesenvolvimento. Segundo ele, é mui-
to difícil retirar uma região do subdesenvolvimento. É 
lógico que há regiões a desenvolver – a Amazônia é 

uma região, por exemplo, a desenvolver –, mas uma 
coisa é uma região a desenvolver; outra é uma região 
que já tem todas as características definidas de uma 
região subdesenvolvida. A conclusão a que chegou 
quando voltou, depois de um dia e meio em Petrolina 
e na região, foi a consciência de que aquela regra da 
Cepal não era válida e que a Região Nordeste era ca-
paz de dar uma resposta de crescer a determinadas 
taxas, como está ocorrendo. Para isso, também não 
faltou o apoio, obviamente, do Governo Federal e dos 
Governos Estaduais, não só com infra-estrutura física e 
econômica, mas também com infra-estrutura social. 

Já que V. Exª falou na Escola de Agronomia de 
Juazeiro, eu gostaria de dizer que, quando fui Ministro 
da Educação, tive oportunidade de iniciar a primeira 
escola agrotécnica industrial de Petrolina. Fui sucedido 
pelo Senador Jorge Bornhausen, que iniciou a cons-
trução de uma escola técnica agrícola. Depois, como 
Vice-Presidente da República, ajudei no esforço do 
Deputado Federal Osvaldo Coelho na criação da Uni-
vasf, que é a primeira universidade do semi-árido. Até 
então, não havia nenhuma universidade federal com 
sede no semi-árido. A Univasf tem a sede em Petroli-
na, mas terá um campus na Bahia e também no seu 
Estado, na região de São Raimundo Nonato. Trata-se 
de uma universidade mais voltada para as necessida-
des estaduais e regionais e que certamente vai ajudar 
a identificar os problemas e as formas de resolvê-los, 
sobretudo porque, no Nordeste, além da questão do 
semi-árido, há a questão da caatinga, bioma que só 
existe no Nordeste. Não há no mundo nada que se ca-
racterize com as especificidades da caatinga nordestina. 
É lógico que alguém poderá compará-la com as sava-
nas da África, dizendo que os dois biomas guardam 
algumas semelhanças, mas não é a mesma coisa. 

Temos também que preservar esse bioma. E essa 
universidade pode contribuir – e muito – para que isso 
tudo se materialize. 

Acompanhei a tramitação do projeto de lei de 
criação da Univasf, junto com o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, que, em três ou quatro oportuni-
dades, fez questão de interromper seus despachos 
para tratar da tramitação dessa matéria no Congres-
so Nacional.

Finalmente, tive também a oportunidade de de-
signar o reitor pro tempore que foi o reitor instala-
dor, se assim posso dizer, da universidade que então 
nascia. 

Por isso, concordando com as observações de V. 
Exª, expresso a minha convicção e, mais do que isso, 
a minha certeza de que, uma vez eleito Presidente 
da República Geraldo Alckmin, tendo a seu lado um 
nordestino, o Senador José Jorge, teremos condições 
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de realizar essa proposta que ele apresenta para o 
Nordeste. 

O programa de Geraldo Alckmin é completo, apre-
senta mais de 200 páginas, abarca a universalidade 
dos problemas do Brasil, mas confere um papel desta-
cado às duas regiões problemas: o Nordeste, a nossa 
região, e a região amazônica, que também precisa de 
estímulos para seu pleno desenvolvimento. 

Srª Presidente, agradeço a V. Exª o tempo que 
me destinou.

Era o que tinha dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Marco Maciel, 
que foi extremamente paciente, como o estão sendo 
os Senadores Alvaro Dias e Mão Santa, a minha que-
rida combativa comadre Senadora Patrícia Saboya 
Gomes, o Senador Magno Malta. Todo mundo vai fa-
lar. Eu, estando na Presidência, permito que todo o 
mundo fale.

Concedo a palavra, para uma comunicação inadi-
ável, ao Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senadora Patrí-
cia Saboya, hoje é um dia muito importante e eu não 
poderia, Senador Mão Santa, deixar de vir à tribuna 
desta Casa. Hoje é o Dia do Médico. Sabemos que há 
milhões de médicos neste País que exercem a medi-
cina como sacerdócio. Conheço centenas e centenas 
de sacerdotes da medicina. 

Eu lembro que, na minha infância, na minha ado-
lescência e até na juventude, no interior, médico era 
gente rica. Depois, por causa da desvalorização da re-
muneração, do piso salarial, de uma série de fatores, 
o médico, principalmente aquele que está no serviço 
público, passou a ganhar muito pouco. Hoje, para viver 
de modo digno, ele tem de dar cinco, seis plantões.

Quem lida com a vida humana merece todas as 
homenagens do mundo. Quem lida com a dor humana 
merece todas as homenagens do mundo. 

Falo da classe médica como um todo, porque, 
se fosse fazer uma lista, poderia cometer erros, Se-
nador Sibá Machado, poderia deixar de citar nomes 
importantes. Não é que a classe médica seja o supra-
sumo da sociedade, porque em todas as classes e em 
todas as áreas existem os bons e os maus. Onde há 
uma infinidade de sacerdotes, há também um número 
significativo de mercenários, aqueles que deixam as 
pessoas morrer na fila, aqueles que tentam iludir as 
pessoas, ludibriá-las, tomar-lhes o dinheiro, fazendo, 
por exemplo, uma cirurgia em uma área em que não 
têm conhecimento, haja vista o que acontece, de vez 
em quando, na cirurgia plástica.

O objetivo da minha vinda a esta tribuna é falar 
da importância deste dia. Senadora Heloísa Helena, eu 
estava ouvindo o pronunciamento do Senador Romeu 
Tuma, que dizia estar feliz porque V. Exª tinha acaba-
do de lhe dar um ensinamento da Bíblia, dizendo que 
Lucas era médico. Realmente, São Lucas era médico. 
Quem conhece os Evangelhos e lê o de Lucas sabe 
exatamente o que estou dizendo quando falo do exer-
cício sacerdotal da medicina. O Senador Romeu Tuma, 
que é muito emotivo, falava dos quatro filhos que Deus 
lhe deu e que um deles é médico, especialista na área 
de dor. Então, ele sabe, de fato, o que é a dor, o que 
é lidar com a dor do ser humano.

Lembro-me de que um médico muito novinho, 
em Belo Horizonte, me deixou extremamente irritado. 
Minha mãe, aos 57 anos, foi levada a Belo Horizonte 
para fazer uma punção no cérebro e saiu chorando 
daquele exame – que só era feito em Belo Horizonte, 
Senador Mão Santa, Senadora Heloísa Helena –, por-
que acho que ouviu o que eles haviam dito lá dentro, 
e ela já não falava mais. Aquele médico chegou perto 
de mim e disse: ”Olha cidadão, a sua mãe tem uma 
sobrevida de 6 meses”. Bateu no meu ombro e des-
ceu. Fiquei irritado com aquilo e saí acompanhando-
o e dizendo: “Você é louco, rapaz. Você não pode me 
dar uma notícia dessa maneira e dessa forma e sair 
andando de costas para mim. Saí louco atrás dele e 
ele não me deu atenção.

Liguei para o médico amigo dele que o havia in-
dicado. Esse médico amigo falou para mim: “Magno, 
ele tem que dar esse tipo de notícia todo dia, sobre 
gente como a sua mãe, que tem câncer terminal. Se 
ele não falasse isso para você e se retirasse, ele se 
envolveria emocionalmente com você e já teria mor-
rido. Não estaria mais no exercício da profissão. Ele 
me ligou antes de você dizendo da dor de ter lhe dado 
essa notícia. Falou tudo que você falou e disse que 
saiu sem olhar para trás, para que não se envolvesse 
emocionalmente com você. Ele faz 10 punções dessas 
e descobre pessoas com câncer terminal. Se não der 
a notícia e sair, ele morre junto”.

Então, é um exercício sacerdotal que muitas ve-
zes não entendemos. Conheço médicos que passam 
a noite acordados, médicos familiares que dormem 
na casa do paciente, do lado da cama, e que lhe es-
tendem a mão. Sei que quando falo desse assunto, a 
cabeça dos telespectadores do Brasil inteiro começa 
a viajar, cada um lembrando a história de um médico 
de família. E normalmente essas histórias são mais 
positivas do que negativas.

Então, quero abraçar a classe médica, abraçan-
do os médicos companheiros nossos, o Senador Tião 
Viana, o Senador Antonio Carlos Magalhães, o Sena-
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dor Mozarildo Cavalcanti, e essa figura impoluta que 
é o Senador Mão Santa, que tem esse nome porque 
é um médico cirurgião. E contam os mais antigos do 
Piauí que realmente, das cirurgias de Mão Santa, o 
povo saía dizendo exatamente isso que lhe deu esse 
apelido, que lhe rendeu esse nome. Tenho relaciona-
mento com pessoas da sua região, do seu Estado, 
que o conhecem profundamente desde a sua adoles-
cência e juventude e que dizem que esse foi o apelido 
mais bem empregado que se deu a alguém pela sua 
sensibilidade como médico e a sua capacidade como 
médico-cirurgião.

Por isso, Senador Mão Santa, eu sou seu fã, fã 
dos seus discursos e da sua maneira de falar. O Se-
nador Mão Santa é um poeta de cordel. Um homem 
com muito conhecimento, um intelectual debochado, 
que sabe unir sua capacidade poética de cordel com 
seu deboche e sua intelectualidade e fazer um discurso 
diferente de todo mundo. E, por saber que é um médico 
abnegado, eu de tantas formas já o homenageei hoje. 
No seu dia, como médico, receba o meu abraço, porque 
foi exatamente como médico que V. Exª se notabilizou 
no Piauí e não são poucas as pessoas que o amam e 
não são poucas as famílias que lhe são gratas.

Portanto, receba o meu abraço e o meu respeito, 
e, homenageando V. Exª, homenageio todos os que 
fazem vida pública e que são oriundos da medicina. 
Nosso querido Senador Augusto Botelho, que nasceu 
lá em Vitória, no Espírito Santo, quero abraçá-lo tam-
bém. Quero abraçar o nosso querido Papaléo Paes, 
que também é médico. Tenho um companheiro no Es-
pírito Santo que faz vida pública, grande prefeito de 
uma cidade da serra, um médico psiquiatra, Sérgio 
Vidigal, que eu quero também cumprimentar. Eu não 
posso citar todos, mas eu gostaria de mandar um abra-
ço muito forte para o pessoal do Hospital São Camilo, 
de Aracruz, na pessoa do meu amigo, Dr. Xisto, um 
sacerdote da medicina, um amigo abnegado. 

Há 25 anos, Senadora Heloísa Helena, eu tiro 
drogados das ruas, pego bêbados nas calçadas, pego 
andarilhos nas estradas, ponho sujos no meu carro e 
eu mesmo dou banho, limpo-lhes as unhas e levo ao 
médico. E, como nós não dispomos – nós não dispo-
mos –, são esses médicos amigos, abnegados, que 
os recebem, que os examinam, que os tratam e de-
pois devolvem essas pessoas para mim, para que eu 
possa lhes tratar o caráter. E, ao longo da minha vida, 
faço um investimento em vida, porque é dar valor à 
vida investir sua própria vida na vida dos outros. Não 
há saída, não há recuperação, não há caráter forma-
do, se não há investimento de vida. Esses médicos 
abnegados têm compreendido este ministério sacer-
dotal que Deus me deu, Senadora Patrícia, ao longo 

da minha vida, de tirar, de crianças a velhos, das ruas, 
das cadeias, dos guetos e devolver-lhes a vida. Cito o 
Dr. Cristóvão Oliveira Dias, nosso superior evangélico 
de Cachoeiro de Itapemirim – eu gostaria de citar to-
dos, tão perto lá da nossa instituição. Mas tem lá o Dr. 
Rogério Glória e, abraçando o Dr. Rogério Glória, eu 
abraço todo mundo. 

Esse, desde o princípio, é médico dos mais com-
petentes deste País, um dos mais competentes e pre-
parados em cirurgia bariátrica, um dos poucos – aliás, 
acho que é o único – que faz esse tipo de intervenção 
hoje no País sem que a pessoa tenha obesidade mór-
bida. Isso lá em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito 
Santo, um Estado pequeno. Temos muito orgulho de 
Rogério Glória, esse homem abnegado, um homem 
de Deus, sensível à causa dos menos favorecidos. E, 
através dele, eu abraço todo o corpo médico do Hos-
pital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.

Da Santa Casa, Senador Mão Santa, eu gosta-
ria de me referir a três médicos: Dr. Francisco Mário, 
um neurologista – e aqui estou abraçando todos eles; 
Dr. Vicente; e Dr. José Maria. Sabe por quê, Senadora 
Heloísa Helena? Eu trouxe minha mãe, Dona Dadá, do 
interior da Bahia, Senadora Patrícia. Minha irmã tinha 
dito: “Olha, manda buscar minha mãe, porque minha 
mãe está sentindo fortes dores de cabeça e está com 
um lado paralisado.” Eu era Vereador em Cachoeiro. 
Era uma época em que eu era um imortal: não tinha 
onde cair morto. Eu mandei trazer minha mãe e a levei 
para a Santa Casa de Cachoeiro. Estes três médicos 
– Dr. Vicente, Dr. José Maria e Dr. Francisco Mário – 
assumiram a minha mãe como se fosse a mãe deles. 
Minha mãe faleceu, com câncer no cérebro, com 57 
anos de idade. Mas a dedicação desses três médicos 
à minha mãe é que me fez esperar essa tarde inteira 
para me pronunciar no Dia do Médico, porque o mé-
dico, juntamente com todo o pessoal da área hospi-
talar, enfermeiras, enfermeiros, atendentes, pessoal 
da lavanderia, enfim, aquela família fica em torno de 
nossos entes queridos quando esses deles preci-
sam. Hoje não é o Dia do Enfermeiro, mas a nossa 
querida Heloísa Helena é enfermeira, e eu aproveito 
para homenageá-la. Parece que o médico é o único 
profissional que consegue penetrar na nossa dor, pa-
rece que é o único profissional que consegue captar 
a nossa dor, conviver com a nossa dor. E, se a gente 
ou um ente querido qualquer passar mais de uma se-
mana no hospital, é como se ele se tornasse a nossa 
própria família.

Por isso, Senador Mão Santa, por esses três mé-
dicos terem abraçado minha mãe, Dona Dadá, de quem 
Deus tirou a vida aos 57 anos de idade, mulher que 
viveu tão somente para amar a Deus e à sua família, 
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abraço o corpo médico da Santa Casa de Cachoeira de 
Itapemirim. Abraço ainda o Dr. Marcos Silveira, amigo, 
muito jovem ainda, que tem sido companheiro nosso 
do Projeto Vem Viver.

Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PFL – PI) – Senador Magno 

Malta, estou até emocionado, vou citar aqui um médi-
co que vai emocionar a Heloísa Helena. “Se és capaz 
de tremer de indignação diante de uma injustiça que 
ocorra em qualquer lugar do mundo, és então um com-
panheiro”. Che Guevara, médico. Quero lhe dizer que 
estou tremendo de indignação quando vejo a hipocrisia 
de alguns quererem julgá-lo. Olha, nesses 180 anos 
de Senado, testemunho aqui, por esses quatro anos 
de vivência, e já conhecia a sua luta, a sua história, já 
conhecia a santidade da sua mãe, Dadá, que está no 
céu, os princípios cristãos que V. Exª vive e propaga. 
Então, quero lhe dizer que trememos de indignação 
quando vemos que querem meter o seu nome com pi-
lantras da política brasileira, entre os sanguessugas. 
Então, que aquela frase, aquela inspiração de Che 
Guevara valha para justificar momentos como este 
de V. Exª. Todos nós trememos de indignação quando 
ainda falam nisso. V. Exª, pelo seu passado, pela sua 
presença e pelo seu futuro, sem dúvida nenhuma, enri-
quece a política. Hoje, Dia do Médico, aquela inspiração 
do médico Che Guevara foi para nos solidarizarmos a 
um homem como V. Exª, que representa a grandeza e 
sobretudo é um cristão que propaga. Inúmeras vezes, 
tive de buscá-lo para me orientar e entender passagens 
da Bíblia, o Evangelho, como V. Exª acaba de falar tão 
bem, vivendo o Evangelho, citando-nos o exemplo que 
foi Lucas, o Patrono de todos nós, médicos.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Obri-
gado, Senador Mão Santa, pelo seu aparte, que in-
corporo ao meu pronunciamento. Fico honrado e feliz 
com as suas palavras.

Senadora Heloísa Helena, esse é um assunto 
que Deus já tirou do meu coração, e eu tão-somente 
oro por essas pessoas. Como a Bíblia diz: “Orai pelos 
que vos perseguem, orai pelos que vos maldizem, orai 
pelos vossos inimigos”, aqueles que são gratuitos. Eu 
tenho orado; meu coração não tem nada, está com-
pletamente em paz. 

Há 25 anos tiramos drogados das ruas e bêba-
dos das calçadas. Se, de fato, eu tivesse qualquer en-
volvimento com essa história de ambulâncias, a nos-
sa instituição seria a primeira a ter uma ambulância. 
Lá, o nosso pessoal vai para o Hospital de Rio Novo, 
a sete quilômetros da nossa instituição. Quero abra-
çar o corpo médico, as enfermeiras daquele pequeno 
hospital que nos atende, levado no mesmo carro em 

que pegamos verduras na Ceasa, para sustentá-los, 
para fazer a sopa.

Quero agradecer a V. Exª. Minhas mãos, meu co-
ração são absolutamente limpos. Não bebi dessa água 
suja. Não sujei minha mão nessa lama. Estou em paz. 
É como se fosse uma coisa passada na minha vida.

Eu gostaria de abraçar a todos. Gostaria de citar 
todos os hospitais, principalmente os filantrópicos, a 
Santa Casa de Vitória, o Hospital Infantil de Cachoeiro, 
o Hospital Infantil de Vitória, o Hospital Evangélico, as 
instituições de caridade que lidam com doentes, desde 
Muqui a Ponto Belo, Colatina, Linhares, Aracruz, Vitória, 
nossa capital, Vila Velha, Guriri, os balneários todos, 
Marataízes, Piúma, Guarapari, Santa Tereza, as terras 
de montanha, onde o povo faz um trabalho tão bonito, 
Ibatiba, todo esse Estado maravilhoso, Bom Jesus do 
Norte. Queria aproveitar para, em Barra do São Fran-
cisco, abraçar um médico anestesista, grande amigo, 
Dr. Paulo, homem benevolente e misericordioso, que 
faz da medicina um sacerdócio. São tantos nomes que 
me vêm à mente, mas tenho medo de citar alguns e 
de me esquecer de outros. Que todos se sintam abra-
çados no seu dia. 

No Hospital de Santa Rita, que é o hospital on-
cológico de Vitória, onde minha mãe esteve internada 
por quase cinco meses, quero abraçar todo o corpo 
médico desse hospital; abraçar o corpo médico de todos 
os hospitais públicos do meu Estado e dos hospitais 
particulares; os médicos militantes, aqueles que dão 
vinte plantões por mês para poder garantir a sobrevi-
vência da sua família, unicamente porque escolheram 
a profissão como sacerdócio. Todos se sintam abraça-
dos neste momento.

Gostaria ainda de abraçar um médico amigo, 
Dr. Roberto, especialista em microcirurgia, um grande 
cirurgião plástico, dos mais respeitados de São José 
dos Campos. Um jovem, muito jovem ainda, Senadora 
Heloísa Helena, competente, professor universitário 
dos mais preparados, e músico, meu colega. Não sou 
médico, e ele não é Senador, mas somos colegas por-
que somos músicos. Quero abraçar esse amigo com-
petente, que ama a música como eu e que deve ter 
uma sensibilidade dobrada, pelo fato de ser médico e 
ainda ser músico. Por isso é um médico tão respeitado 
na área de cirurgia plástica. Meu amigo, receba o meu 
abraço, o meu carinho, o meu respeito à sua família, 
que assiste à TV Senado neste momento.

Antes de citar o último nome que gostaria, que-
ro abraçar o Hélio Moraes. Não sei se V. Exª conhece, 
Senadora Heloísa Helena. (Pausa.) 

Hélio Moraes é irmão da Senadora Heloísa He-
lena, Senador Mão Santa; médico em Alagoas, abne-
gado. Médico em Palmeira dos Índios?
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A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Também, porque é um homem trabalhador, 
dá plantão...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – É tudo 
que acabei de falar aqui.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Exatamente, poderia viver pendurado no ga-
binete da irmã, da Senadora, mas vive correndo ris-
co de vida, se arrastando nas estradas esburacadas 
entre Alagoas e Pernambuco. Passou no concurso do 
Governo do Estado de Pernambuco, já foi chamado. 
Essas coisas maravilhosas de famílias dignas que V. 
Exª conhece muito bem.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Que-
ro abraçá-lo e também abraçar a D. Helena. Conhece 
D. Helena?

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – D. Helena, a senhora minha mãe, dá muito 
trabalho...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Da-
qui a pouco, ela liga no seu celular. Quero abraçar D. 
Helena. 

Estou citando pessoas que conheço. 
Tenho um tio, o Pastor Manoel Nascimento, que 

é pastor em Palmeira dos Índios. É o homem que me 
recuperou quando eu tinha 17 anos e que convive 
com a sua família e conhece o Dr. Hélio Moraes e o 
trabalho que o seu irmão faz. Então, abraço o seu ir-
mão e, assim, abraço os médicos todos, que são parte 
da família dos meus amigos, que estão ouvindo meu 
pronunciamento neste momento.

Há um médico querido, um amigo, pai de uma 
das melhores amigas da minha filha, a Dani. Ele é meu 
amigo, e não estou conseguindo lembrar o nome dele. 
Já falei muitas frases e muitas coisas, fui lá e voltei, mas 
tudo tentando lembrar o nome dele. Carlos Augusto! 
Lembrei. Ele é de Mantena, Barra de São Francisco. Se 
não falasse o nome do Carlos Augusto, certamente as 
minhas duas filhas me crucificariam em casa, porque 
ele é pai da Dani, a melhor amiga. Ele é um homem 
abnegado também.

Senadora Heloísa Helena, por volta do meio-dia, 
chegou o corpo do médico Huederfidel Viana, 45 anos, 
anestesista de Cachoeiro de Itapemirim, morto no aci-
dente com o avião da Gol, e foi sepultado às 15 horas; 
foi ele quem me anestesiou na minha última cirurgia. 
O reconhecimento do seu corpo foi feito por meio de 
exame de DNA. 

Encerro meu pronunciamento abraçando a fa-
mília enlutada e a família médica enlutada do Espírito 
Santo. 

De forma muito especial, abraço os médicos do 
sul do Estado e, de forma mais especial ainda, de Ca-

choeiro de Itapemirim, pedindo perdão àqueles que 
não tive como citar os nomes, contudo registrando 
o quanto os respeito, o quanto são valiosos e impor-
tantes para a vida da sociedade, do nosso Estado, do 
País e para a minha vida de cidadão. Eu agradeço a 
todos vocês.

Recebam o meu abraço neste dia, e que Deus 
os guarde.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Amém! Agradeço a V. Exª.

A Presidência comunica que o Presidente Re-
nan Calheiros convocou Sessão Solene do Congresso 
Nacional, a se realizar no dia 9 de novembro próximo, 
quinta-feira, às 16 horas, no plenário do Senado Fe-
deral, destinada a recepcionar o Exmº Sr. Presidente 
da República do Peru, Alan García.

Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, como 
Líder da Minoria, pelo tempo que entender necessário 
ao seu pronunciamento, contando com a generosida-
de santa do Senador Mão Santa, que daqui a pouco 
usará da palavra, e à nossa querida Senadora Patrícia 
Saboya Gomes.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – 

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

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

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Alvaro Dias.

Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Mag-
no Malta para um breve registro em complementação 
ao seu pronunciamento.

Em seguida, concederei a palavra ao Senador 
Mão Santa e à Senadora Patrícia Saboya Gomes.

Tem a palavra o nobre Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, serei rápido para não atrapalhar o 
Senador Mão Santa, que é o próximo orador e está, 
abnegadamente, esperando há bastante tempo.

No meu pronunciamento, eu disse que citaria 
poucos nomes, com medo de deixar outros nomes im-
portantes. Senadora Heloísa Helena, eu me esqueci 
de citar justamente o Dr. Paulo Said e sua equipe.

O Brasil inteiro sabe que sou lesionado de me-
dula. Tenho uma lesão e fui operado pela equipe do 
Dr. Paulo Said. Sou um paralítico que anda. Esse ho-
mem, juntamente com sua equipe, foi o instrumento 
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de Deus na minha vida. Por estar de pé aqui, eu não 
poderia me esquecer de citá-lo neste dia, porque ele 
esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha 
vida. Inclusive, ele faz o prefácio do meu livro intitulado 
“E agora, Doutor?”

Srª Presidente, Srs. Senadores, eu entrei no hos-
pital para fazer uma cirurgia simples e saí paralítico do 
centro cirúrgico, mas fui levantado por um milagre de 
Deus. O Dr. Said faz o prefácio do livro atestando a 
gravidade do meu problema. Fiquei de pé por um mi-
lagre de Deus na minha vida. Por isso, quero abraçar 
o Dr. Paulo Said e toda sua equipe.

E quero, também, fazer um registro de gratidão 
ao abnegado médico Dr. Aloysio Campos da Paz, que 
tão bem dirige a Rede Sarah. O Brasil tem orgulho 
desse médico e somos devedores da capacidade e 
da abnegação dele.

Presto esta homenagem em nome de todas as 
famílias deste País que são atendidas no Sarah, que 
é um orgulho para nós, porque é uma rede hospitalar 
de Primeiro Mundo que impõe respeito ao mundo in-
teiro por aquilo que produz, tendo à frente um homem 
da capacidade administrativa e da capacidade médica 
do Dr. Campos da Paz.

Espero em Deus que não tenha esquecido de 
mais nada e voltar aqui.

Obrigado, Senadora Heloísa Helena, Presidente 
desta sessão.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Lembrando V. Exª de mais alguma coisa, pode 
voltar ao plenário que a palavra lhe será concedida 
para serem feitas as novas inclusões ao seu pronun-
ciamento.

Concedo a palavra, com muito carinho, ao nosso 
querido Senador Mão Santa, pelo tempo que entender 
necessário ao seu pronunciamento, antes da nossa 
querida Senadora Patrícia Saboya, que já se encontra 
há muito tempo na Casa.

Tem a palavra o Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora 
Heloísa Helena, que preside esta sessão, no dia 18 de 
outubro, Dia do Médico, Senadoras e Senadores pre-
sentes na Casa, brasileiras e brasileiros aqui presen-
tes e que nos assistem pelo sistema de comunicação 
do Senado, eu não poderia deixar de prestar a minha 
homenagem no Dia do Médico.

Médicos, enfermeiras, paramédicos, fisioterapeu-
tas, – isso foi o progresso da humanidade – todos for-
mamos uma equipe de saúde. Ninguém precisa buscar 
em Florence Nightingale ou em Anna Nery o exemplo 
de uma grande enfermeira, pois aqui mesmo temos 

uma, a Senadora Heloísa Helena, que, com muita gran-
deza, representa a categoria nesta Casa.

Então, não se presta homenagem apenas no 
momento do sofrimento, da dor e das dificuldades, 
quando são lembrados os médicos e as enfermeiras. 
Hoje, Magno Malta, pessoa de coração grandioso, foi 
o primeiro a falar.

Aos médicos, o nosso respeito e a nossa admi-
ração.

No Senado, há vários médicos. Senadora He-
loísa Helena, no primeiro Senado da República, só 
havia dois médicos e vinte e tantos da área jurídica. 
Desde então, eles fazem leis boas para eles mesmos. 
Agora, o número de representantes da saúde é maior. 
Há V. Exª, que representa a enfermagem, e uns seis 
médicos, traduzindo essa sensibilidade política que 
trazemos a esta Casa.

Senador Magno Malta, está escrito no livro de 
Deus que, sob os céus, há tempo determinado para 
cada propósito. Há tempo de falar, há tempo de ca-
lar, há tempo de sorrir, há tempo chorar, há tempo de 
plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer e de 
morrer. O tempo agora é de reflexões e de eleições. 
Temos de falar disso.

Senador Magno Malta, temo ser acusado por 
meus filhos e netos por este momento pior por que 
atravessa o Brasil. Nunca atravessamos uma faixa 
tão negra. Nunca estivemos tão afogados num mar de 
corrupção. Não se tem mais noção do pecado. Sena-
dor Magno Malta, perdeu-se a noção do que é pecado 
mortal e venial.

Pouco freqüentei CPI neste Congresso, porque 
me decepcionei. Numa reunião, ouvi o depoimento de 
um membro dessa organização criminosa que é o PT. 
Apresentaram um cheque, Senadora Heloísa Helena, 
de R$ 400 mil. Quando indagaram ao depoente – que 
faz parte dessa quadrilha, dessa organização crimi-
nosa que dirige o País, o PT – se ele lembrava para 
quem tinha emitido o cheque, ele disse que não, que 
só prestava atenção em cheques com valor acima de 
R$ 500 mil, que aquilo era insignificante, que ele podia 
ter dado de gorjeta, de Natal a um amigo.

São esses os valores de hoje cuja noção se 
perdeu.

Operário do meu Brasil, trabalhador de vergo-
nha, ele disse que só olhava cheques acima de R$ 
500 mil!

Senador Magno Malta, num ano, o trabalhador 
de vergonha ganha R$ 4 mil; em cem anos, R$ 400 
mil. Ainda não dá para ele olhar o cheque. Eles consi-
deram só acima de R$ 500 mil. Eles estão levando na 
brincadeira o R$ 1,7 milhão. Não é nada R$ 1,7 milhão 
para esse PT, que assalta um “Banco Rural”.
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Senador Magno Malta, nunca gostei nem de pas-
sar pela calçada de banco.

A Senadora Heloísa Helena diz que eles são 
gigolôs.

Atentai bem: quando eu via Banco Rural, imagina-
va uma igreja. Está aí um banco sério, um banco para o 
trabalhador rural. É um banco para dar sementes, para 
dar trator, para dar capital, Senadora Heloísa Helena, 
ao homem do campo, ao homem da roça.

Qual o quê! Esses pilantras do PT tiraram R$ 
50 milhões e compraram Deputados. São esses aí do 
mensalão.

A pesquisa saiu. Qual a credibilidade do políti-
co? Entre cem, só cinco acreditam em políticos. Que 
desgraça é essa? Foi a isso que chegamos? Nunca 
dantes – está aí Rui Barbosa – viu-se um negócio des-
se. Então, é isso. Está todo mundo estarrecido, todo 
mundo contaminado.

Isso, Senador Magno Malta, é pior do que Aids, 
é pior do que gripe. Contaminou. Nós já estamos imu-
nizados. Este é o País em que vivemos.

Neste momento, temos que lutar, temos que nos 
salvar. Estamos aqui. Já era para ter terminado. Como 
Cristo dizia: “Em verdade, em verdade vos digo”.

É o que quero dizer, Senador Magno Malta. Creio 
que Deus não ia abandonar este Brasil. Então, colocou 
uma pessoa para fazermos uma reflexão. Vamos com-
parar. Vamos comparar o candidato Geraldo Alckmin 
ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Comparem! 
Educação, ética, responsabilidade, amizades.

Diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Eu 
votei no “Lula paz e amor”, mas eu lá sabia dessas más 
companhias! Eu lá sabia dessa gangue! Não foi o Se-
nador Mão Santa, não foi a Senadora Heloísa Helena, 
não. Foi o Procurador-Geral, nomeado por eles, quem 
disse que havia 40 bandidos indiciados por ele.

Existe honestidade, existe ética, existe decência 
– por isso estamos aqui. Não é somente esse mar de 
lama da corrupção.

Recebemos muitos e-mails. Num deles, há uma 
pergunta sobre Boris Casoy. Senador Magno Malta, V. 
Exª teve conhecimento de Boris Casoy? Eu o conhe-
ço pessoalmente. Eu governava o Piauí e o levei para 
ver o Delta. Diariamente, quem não ouvia “isso é uma 
vergonha”? Cadê o Boris Casoy? Somente porque di-
zia que era uma vergonha foi afastado e proibido de 
levar a verdade.

Está aqui um artigo dele – não o vou ler todo –, de 
2,5 páginas, publicado na Folha de S.Paulo, intitulado 
“É uma vergonha”, que passo a ler: “Jamais o Brasil 
assistiu a tamanho descalabro de um Governo”.

Vejam que é um homem com uma vida jornalísti-
ca de investigação, de comentários, de comparações, 

ímpar. “Jamais o Brasil assistiu a tamanho descalabro 
de um Governo”. Isso é claro. Que diagnóstico é esse, 
brasileiro, brasileira? Jamais! Não vou ler todo o artigo. 
Procurem o artigo “É uma vergonha”, de Boris Casoy, 
publicado na Folha de S.Paulo.

Pincei apenas algumas frases:

As razões legais para o processo de im-
peachment gritam no artigo 85 da Constituição, 
que versa sobre os crimes de responsabilidade 
do Presidente. Basta ler os seguintes motivos 
constantes da Carta Magna para que o Con-
gresso promova o processo de impeachment 
de Lula: atentar contra o livre exercício do 
Poder Legislativo, contra o livre exercício dos 
direitos individuais ou contra a probidade da 
administração.

O jornalista justifica, pedindo o impeachment do 
Presidente Lula. Brasileiro e brasileira, vocês devem 
fazer justiça! A justiça está aí. Vi a pesquisa.

Ô, Marco Aurélio, salve essa Justiça! V. Exª, que 
fez uma declaração de justiça, que tem uma bela es-
posa jurista, salve este País!

Há aquela bela declaração: isso deve ser escla-
recido, Heloísa Helena, antes do dia 29.

Brasileiro e brasileira, sabem o que significa R$1,7 
milhão?

Você que trabalha e que tem vergonha, em um 
ano, ganha R$4 mil; em cem anos de trabalho, recebe-
rá R$400 mil; em 200 anos, R$800 mil; em 300 anos, 
R$1,2 milhão! Não chega ao valor desse dinheiro aí 
que eles estão levando na brincadeira. Para ganhar 
R$1,75 milhão você trabalhador e trabalhadora pre-
cisariam trabalhar 450 anos! Esse dinheiro aí que 
ninguém sabe de onde veio. Veio do Presidente Lula, 
ele é o responsável. Veio do PT! Ele é o pai do PT, é o 
responsável. O filhote dele é o PT. Esse dinheiro veio 
do PT; o responsável é o Presidente da República, o 
PT é filho dele. É uma vergonha. É o artigo dele.

Outro artigo interessando: Arnaldo Jabor, símbolo 
da cultura, do preparo, do nacionalismo, da verdade, 
da comunicação. Título: “Será possível que ninguém se 
toca?” Olha o que ele diz, Heloísa Helena, atentai bem, 
gravai! Arnaldo Jabor, quem não vê? O amor à Pátria, 
a responsabilidade! Buscou pelo estudo a sabedoria 
que ele leva para o País. Um artigo de duas páginas: 
“Será possível que ninguém se toca?” 

Heloísa Helena, destaquei três linhas:
O ladrão tradicional roubava em causa própria e 

se escondia pelos cantos. Os ladrões deste Governo 
roubam de testa erguida, como em uma ação revolu-
cionária. Fingem-se de democratas para apodrecer a 
democracia por dentro.
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Atentai, brasileira! Um brasileiro, amante do sa-
ber, do conhecimento, da investigação. Vou repetir: “O 
ladrão tradicional roubava em causa própria e se es-
condia pelos cantos. Os ladrões deste Governo roubam 
de testa erguida, como em uma ação revolucionária. 
Fingem-se de democratas para apodrecer a democra-
cia por dentro”. Esse é o quadro. 

Senadora Heloísa Helena, recebemos muitos e-
mails e recebi este, jocoso. É como o Senador Magno 
Malta disse, que parece de cordel. Mas, gostei, jocoso! 
Ouça, Heloísa Helena: “Virei a casaca. Lula para Pre-
sidente: para Presidente Bernardes ou para Presidente 
Venceslau. Presídios de segurança máxima já!”

Recebi um que atesta que a voz rouca é a voz 
das ruas. Eles mandam porque sabem que temos co-
ragem de ler aqui. Senadora Heloísa Helena, ele cita 
100 razões para fugirmos do reinado do PT, do Gover-
no do PT como o diabo tem medo da cruz e foge da 
cruz. Ele cita aqui: “Descontentamento dos brasileiros. 
Prezado Senador Mão Santa, tenho muito respeito e 
admiração pela coragem de V. Exª em combater a cor-
rupção no Brasil. Parabéns por seus sábios interesses 
(...) Encaminho abaixo...”

Ele cita 100 itens que já foram discutidos aqui 
e os quais Heloísa Helena tem todos na cabeça. Ele 
cita 100. Pincei 20 para memorizar neste momento de 
reflexão em que aproveitamos o milagre da democra-
cia, que é o patrimônio maior da humanidade e que 
oferece alternância no poder.

– A menor taxa de crescimento. É verdade. Foi 
2,2%, a segunda menor das Américas. Só ganhou do 
Haiti, que está em guerra civil. Taxa de crescimento 
menor do que todos os países emergentes e metade 
da média mundial. São 27 países emergentes e es-
tamos em último lugar. Isso tudo é mídia, enganação. 
Quando há crescimento há emprego, oportunidade de 
renda e felicidade.

– Lucro dos bancos. Disso, a Heloísa Helena gos-
ta! Em três anos do Governo Lula, 44,12 bilhões. Dão 
um dinheirinho, pouquinho, para esse Bolsa-Família e 
pensam que deram muita coisa. Deram para os ban-
queiros mais do que todo o lucro de bancos em oito 
anos do Governo Fernando Henrique Cardoso: 35,9 
bilhões. Esse já passou. 

Então não é PT, é PB, partido dos banqueiros. 
Quem trabalha está humilhado. A dívida interna su-
perou R$1 trilhão! Superou, aumentou! É mentira! A 
maior taxa de juros real do planeta! Por isso, a festa 
dos bancos. Quantas e quantas vezes Heloísa repu-
diou isto, a festa dos banqueiros? É PB, não aquele 
PT que o atraiu, que o seduziu; agora é PB, partido 
dos banqueiros. 

– A carga tributária cresceu em mais de 3% do 
PIB, sufocando as despesas! Explosão de gastos pú-
blicos. Em toda a história, em 506 anos, não tivemos 
mais de 16 Ministros por governo; hoje são quase 40! 
Trinta mil cargos comissionados para os vadios, para 
os traquinas, para os malandros que não estudaram 
do PT; trinta mil aí.

– A safra agrícola em toneladas de grãos redu-
ziu-se em 2004 e 2005. Ele foi derrotado em todos os 
Estados cuja base econômica é a agricultura.

Lá no Piauí, na região de Uruçuí, “capital da 
soja”: “A maior praga da agricultura é Lula!” Está aí, 
tudo cresceu. Tudo.

– Os gastos suntuosos do Palácio do Planalto 
dispararam, dobrando em relação ao período de Fer-
nando Henrique Cardoso. Os cartões corporativos da 
Presidência fazem a festa do Presidente e sua en-
tourage.

Senadora Heloísa Helena, está certo? Lá para 
o Piauí tem 59,09 desse Bolsa-Família. Atentai bem! 
São 95: 50 mais 15 reais por cada um de três filhos: 
então dá 45; mais 50, dá 95. 

Heloísa Helena, atentai bem! Quanto é o cartão 
corporativo dele? E quanto ele dá para um pobre neces-
sitado que deveria ter um emprego de salário mínimo 
decente que dá dignidade? Um emprego...

O Fagner, lá no Nordeste, canta uma música 
com letra de Gonzaguinha – cadê a Patrícia, que é fã 
do Fagner? Chama a Patrícia, que ela sabe. Ela vai 
cantar aqui. Ele diz que o menino guerreiro precisa de 
um remanso, de um carinho. Ele tem o seu sonho. Se 
se castra o seu sonho... O seu sonho é a sua vida. O 
seu sonho é o trabalho. Se se castra o trabalho, ele 
morre, ele mata, ele não pode ser feliz.

Então, ele devia ter dado o trabalho, e não deu; 
deu essas bolsas. Heloísa Helena, enquanto ele dá es-
sas bolsas de R$95, dá de milhões e milhões à patota 
que tem direito aos cartões corporativos da Presidência. 
É uma caixa preta, Heloísa Helena, ninguém sabe. En-
quanto ele dá ao irmão necessitado R$95, aos bandidos 
do PT, à corriola do Palácio e dos Ministérios, ele dá 
um cartão do crédito corporativo, que eles estouram, 
e é uma caixa-preta, toda dele. Ele já mandou até um 
Decreto para o Tribunal de Contas da União, dizendo 
que não pode mostrar a verdade dos números.

Olhai esse Governo que dá R$95. Merece. Deve-
ria dar um emprego, com salário que leve à dignidade. 
Isso, sim. O trabalho é mencionado no Livro de Deus: 
“Comerás o pão com o suor do teu rosto”. Essa é uma 
mensagem de Deus para os governantes propiciarem 
trabalho. Aí, ele dá. Mas eu quero é saber dos cartões 
corporativos da Presidência. Enquanto ele dá R$95, 
dá cartões de dez milhões, de vinte milhões. Não tem 
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limite. Isso é uma caixa-preta. Ninguém sabe. Se nós 
do Senado não sabemos... Mandou um Decreto para 
o Tribunal de Contas da União não saber quanto é 
essa imoralidade. Todos eles, toda a gangue, toda a 
organização criminosa do PT tem esses cartões cor-
porativos. Não existem só no Palácio, mas também 
nos Ministérios; estão indo para os Estados. Essa é 
a diferença.

A febre aftosa, Senadora Heloisa Helena, voltou. 
Está aí. No Brasil, no Piauí não se pode vender gado. O 
boi vale quinhentos, mas só pagam duzentos, porque 
ele só pode ser vendido internamente. A febre aftosa 
voltou porque eles não vacinaram o gado.

O investimento nas estradas chegou ao nível mí-
nimo, levando à chamada operação tapa-buracos, a 
maior enganação e o maior programa de contratação 
de empresas sem licitação. Antes, governo nenhum 
contratou empresas sem licitação. Os empregos cria-
dos estão longe, muito longe, da quantidade prometida 
na campanha de 2002: dez milhões.

Brasileiros e brasileiras que vão votar, estão em-
pregados? Votem no Presidente. Não está? O desem-
pregado vai votar? 

Trabalhar é obrigação. “Comerás o pão com o suor 
do teu rosto”. Essa é uma mensagem de Deus para 
propiciar emprego a todos. Por isso, os faraós faziam 
aquelas pirâmides, Heloisa Helena. Era para dar em-
prego. Eram as frentes de trabalho para dar emprego, 
e esse é o desemprego.

Os gastos com publicidade em dois meses de 
2006 cresceram 60%. Quero saber se cresceu 60% o 
orçamento para a saúde, o orçamento para a educação. 
A criminalidade cresceu assustadoramente.

Atentai bem, Senador Arthur Virgilio: Norberto 
Bobbio disse que o mínimo que se tem de exigir de 
um governo é a segurança à vida, à liberdade e à pro-
priedade. É o mínimo. O sábio teórico da democracia 
assim falava. Quem é que se sente seguro neste País 
quanto à vida, quanto à liberdade e quanto à sua pro-
priedade? Ele está usando o Programa Bolsa-Família 
– Bolsa-Escola do ex-Presidente Fernando Henrique 
– unicamente como campanha política. 

O Presidente da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB), Cardeal Dom Geraldo Majella 
Agnelo, afirmou que “o Bolsa-Família é um programa 
assistencialista, quem está com fome deve receber o 
seu alimento, mas não ficar assim sendo estimulado 
a não fazer nada, ganhando R$60, R$80 ou R$90 por 
mês. Dê trabalho a todos”. Esse é o representante de 
Deus em nossa Igreja. 

O Presidente pensa que é o maior estadista do 
mundo e anda por aí no “Aerolula”. Não sabe nada do 
que está acontecendo no seu Governo e nem mesmo 

no PT. Senador Arthur Virgílio, apelidaram o nosso can-
didato de chuchu, mas sabe, Senadora Heloísa Helena, 
qual é o apelido do Lula? Jamanta. Mas, Heloisa Hele-
na, ele não sabe, não viu, não vê e não responde. 

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL.) – O Jamanta é muito bonzinho. Não dá para 
compará-lo com gente safada.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Realmente, 
o Jamanta é tão bonzinho, tão carinhoso e tão puro...

O Presidente fecha os olhos para as invasões 
brutais. 

E a correção das aposentadorias dos nossos ve-
lhinhos? Garfaram, pinçaram. Aquela Medida Provisória 
funesta, a 286, contra a qual nos rebelamos, contra a 
qual Heloisa Helena, mulher brava e corajosa, lutou e 
passou a ser perseguida.

Aqui, eu disse que três coisas a gente só faz uma 
vez na vida: nascer, morrer e votar no PT. O tão festejado 
Fome Zero nunca saiu do papel. Com sua mirabolante 
política externa, o Presidente conseguiu fazer o Brasil 
ser humilhado até pela Bolívia, no caso do gás.

Heloísa Helena, ele quis um assento na ONU; 
não conseguiu; no BMC, não conseguiu representan-
te; nem no BID... Mas acho que ele vai conseguir uma 
vitória, Heloisa Helena. Acho que o Lulinha vai ganhar 
o Prêmio Nobel de Economia, porque, de repente, ele 
que era biólogo, que tinha uma empresa de comunica-
ção fajuta, de repente, torna-se sócio de uma multina-
cional e tem US$5 milhões como capital. Então, acho 
que ele vai conseguir para o Lulinha o Prêmio Nobel 
de Economia, o Nobel, porque não conheço feito igual. 
Ele era biólogo, foi para um sistema de comunicação 
fajuto – não foi esse o termo usado para o dossiê? – 
e, de repente, é sócio de uma empresa multinacional 
com 5 milhões de dólares ou 15 milhões de reais. Lula 
não conseguiu lugar na ONU, não conseguiu no BMC, 
não conseguiu no BID, mas o Lulinha vai conseguir o 
prêmio de economia mundial. Um biólogo fajuto de co-
municação tornou-se empresário e tem 5 milhões de 
dólares. Vai ganhar ainda, estou antecipando. Ele é um 
“sucesso” empresarial visto em todo o mundo. Ele vai 
ganhar o Prêmio Nobel como empresário. 

Os Deputados mensaleiros continuam recebendo 
a proteção do PT, são perdoados no Congresso, e o 
silêncio do Presidente aumenta. 

Senadora Patrícia Saboya, permita-me, decla-
mei aqui o poema Guerreiro Menino, do Gonzagui-
nha, cantado pelo Fagner, que diz que o homem tem 
um sonho, seu sonho é o trabalho e a sua vida. Se se 
castra seu sonho.... 

Os Deputados mensaleiros, Senadora Patrícia 
Saboya Gomes...
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Atentai bem: o homem dos dólares na cueca foi 
eleito. Olha onde nós estamos! Olha esse embotamen-
to moral! Luiz Pontes, líder, homem de moral – sou vi-
zinho do Ceará. Conheço a história. Homem de bem. 
Senador da República, Secretário de Governo, Patrícia, 
não conseguiu se eleger. Ele não tinha dólar na cueca! 
Ele não era do PT! E o homem do dólar na cueca foi 
eleito, como todos os vigaristas.

É por isso que só 5% das brasileiras e dos bra-
sileiros acreditam em político, e o pai dessa desgra-
ceira, dessa desmoralização foi o Lula. Ele é o pai do 
dinheiro.

Por que a Polícia Federal não algema? Ela não 
algemou o Jader Barbalho que está com eles? Por que 
ela não algema esses bichinhos? Porque é o bichão. O 
dinheiro era do candidato Lula, era da família do Lula. 
Ela não é essa Polícia Federal? Por que não algema? 
Não algemou o Sr. Jader Barbalho para o País? Não 
algemou uma mulher, a da Daslu? O Cícero Lucena, 
que é Senador hoje? Por que não algema nenhum? 
Porque foi do Lula. O dinheiro é de candidato, e é do 
PT. Ele é que pai do PT! Cadê a Polícia Federal? Está 
todo o Brasil esperando, Polícia Federal. Tanto tempo. 
Ridículo não se descobrir... Se fosse uma galinha que 
um pobre tivesse roubado, o pobre estava algemado, 
estava preso. E da gangue da organização crimino-
sa? Ninguém! 

Os Deputados mensaleiros continuam recebendo 
a proteção do PT. São perdoados no Congresso. E o 
silêncio do Presidente aumenta a impunidade.

São estas as minhas últimas palavras: Deus não 
iria abandonar seu povo. 

Compare os candidatos.
Acredito que o saber é importante. Acho que tem 

de acabar essa história de que, embora nunca tenha 
lido um livro, sabe mais do que o que leu. Não! Não 
sabe. Foi Presidente? Foi. Eu votei. Foi. Já foi. Já o co-
nhecemos. Tem a alternância no poder. Vamos mudar. 
Não é possível! Pior do que está, não é possível! Per-
deu-se a noção da decência, da dignidade, da ética, 
da vergonha e da honestidade. 

Cadê? Onde há alguém do PT aqui? Eles sabiam 
que eu iria dizer isso, mas eles estão envergonhados 
de defender. Mostre com as câmeras! Cadê alguém 
do PT? Eles sabiam que eu vinha aqui. 

Sou do Piauí. Amanhã é o dia do Piauí. Lá, em 
uma batalha sangrenta, expulsamos os portugueses, 
porque havia a derrama, aquela pela qual Tiradentes 
foi enforcado. A derrama era um imposto. Teve a no-
vela Quinto dos Infernos, Senadora Heloísa Helena. 
Se o cidadão tinha cinco quilos de ouro, um era do 

português; se tinha cinco vacas, uma era do portu-
guês; se tinha cinco bodes, um era do português. Era 
um quinto. Agora é uma banda do PT de impostos e 
de juros. Colocamos, em guerra sangrenta, os portu-
gueses para fora. Eles foram para o Maranhão. Nós 
os expulsamos.

Eles sabiam que eu viria aqui. Deveria estar o PT 
aqui para contestar. De cem, em respeito ao público, 
só li vinte, mas meditem. Vamos utilizar a beleza da 
democracia: alternância do poder. 

Ó Lula, paz e amor. Vai ficar na boa. Ele já tem 
uma aposentadoria, Senadora Heloísa Helena, e vai 
ganhar outra. Presidente da República tem uma apo-
sentaria boa, que foi criada depois do Governo de Café 
Filho, que era honesto. Já houve, Senadora Patrícia, 
Presidentes honestos.

Getúlio passou 15 anos e saiu sem ter uma ge-
ladeira na casa e na fazenda dele. Café Filho, do Rio 
Grande do Norte, estava passando dificuldades de-
pois de ser Presidente, como Vice-Presidente eleito. 
Assim, aprovaram uma lei aqui para dar pensão aos 
ex-Presidentes. E Lula vai ganhar, vai ganhar. Aí vai 
passear com Dona Marisa, vai contar. Viver. Ele não 
gosta? E vamos, por um Brasil decente, votar em Ge-
raldo Alckmin.

Primeiro, Geraldo Alckmin é médico. Hoje é o 
Dia do Médico. Sua vitória será o grande prêmio, o 
grande presente que o Brasil dará à classe médica. 
Estou orgulhoso porque, de acordo com as pesquisas, 
a classe médica é uma das mais acreditadas. Só 5% 
dos brasileiros acreditam no político.

Lembrem-se de Juscelino Kubitschek, primeiro 
Presidente médico. Segundo, Geraldo Alckmin, mais 
experimentado. Como ele, aprendeu o juramento de 
Hipócrates, o Código de Deontologia Médica. Verea-
dor, Deputado Estadual, Prefeito, Deputado Federal. 
Cadê o PT? Tragam o que Lula fez e o que Alckmin fez. 
Projeto de lei do consumidor, Geraldo Alckmin; SUS, 
Geraldo Alckmin. Vice-Governador e Governador, dis-
cípulo do homem que teve mais ética e decência nes-
te País, Mário Covas. Por um País decente, Geraldo 
Alckmin Presidente.

Muito obrigado, Heloísa Helena.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 

– AL) – Agradeço a V. Exª o importante pronunciamen-
to, Senador Mão Santa.

Enquanto minha querida e grande Senadora Pa-
trícia Saboya Gomes chega à tribuna, informo que há, 
sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecen-
do a redação final do Projeto de Lei de Conversão nº 
21, de 2006 (Medida Provisória nº 303, de 2006).

É lido o seguinte:
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PARECER Nº 1.174, DE 2006 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei de 
Conversão nº  21, de 2006 (Medida Provi-
sória nº  303, de 2006).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei de Conversão nº  21, de 2006 (Me-
dida Provisória nº 303, de 2006), que dispõe sobre 
o parcelamento de débitos com a Secretaria da Re-
ceita Federal, com a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional e com o Instituto Nacional do Seguro Social 
nas condições que especifica e altera a legislação tri-
butária federal.

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de outubro de 
2006. – Renan Calheiros, Presidente – Efraim Morais,  
Relator – Tião Viana – Serys Slhessarenko.

ANEXO AO PARECER Nº 1.174, DE 2006

Redação final do Projeto de Lei de 
Conversão nº  21, de 2006 (Medida Provi-
sória nº  303, de 2006).

Dispõe sobre parcelamento de débitos 
com a Secretaria da Receita Federal, com 
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
e com o Instituto Nacional do Seguro So-
cial nas condições que especifica e altera 
a legislação tributária federal.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Parcelamento de Débitos

Art. 1º Os débitos de pessoas jurídicas com a 
Secretaria da Receita Federal (SRF), com a Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com o 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e os dé-
bitos relativos à Taxa de Fiscalização cobrada pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), instituída 
pela Lei nº 7.940, de 20 de dezembro de 1989, com 
vencimento até 28 de fevereiro de 2003, poderão ser, 
excepcionalmente, parcelados em até 130 (cento e 
trinta) prestações mensais e sucessivas, na forma e 
condições previstas nesta Lei.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se à totalida-
de dos débitos da pessoa jurídica, ressalvado exclu-
sivamente o disposto no inciso II do § 3º deste artigo, 
constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa 
da União ou do INSS, mesmo que discutidos judicial-
mente em ação proposta pelo sujeito passivo ou em 
fase de execução fiscal já ajuizada, inclusive aos débi-
tos que tenham sido objeto de parcelamento anterior, 

não integralmente quitado, ainda que cancelado por 
falta de pagamento.

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

§ 3º O parcelamento de que trata este artigo:
I – aplica-se, também, à totalidade dos débitos 

apurados segundo o Sistema Integrado de Pagamen-
to de Impostos e Contribuições das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), inclusive os 
tributos e contribuições administrados por outros Ór-
gãos Federais, entidades ou arrecadados mediante 
convênios;

II – somente alcançará débitos que sejam objeto 
de impugnação ou recurso no âmbito administrativo ou 
de ação ou recurso judicial, no caso de o sujeito pas-
sivo desistir expressamente e de forma irrevogável da 
impugnação ou recurso interposto, ou da ação judicial 
proposta, e, cumulativamente, renunciar a quaisquer 
alegações de direito sobre as quais se fundam os re-
feridos processos administrativos e ações judiciais;

III – a inclusão dos débitos de que trata o inciso 
II, fica condicionada à comprovação de que a pessoa 
jurídica protocolou requerimento de extinção do pro-
cesso com resolução do mérito, nos termos do inciso 
v do art. 269 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 
Código de Processo Civil (CPC).

§ 4º Havendo ação judicial proposta pela pessoa 
jurídica, o valor da verba de sucumbência, decorren-
te da extinção do processo para fins de inclusão dos 
respectivos débitos no parcelamento previsto no caput 
deste artigo, será de 1% (um por cento), do valor do 
débito consolidado, desde que o juízo não estabeleça 
outro montante.

§ 5º o parcelamento da verba de sucumbência 
de que trata o § 4º deste artigo deverá ser requerido 
pela pessoa jurídica perante a PGFN ou a Secretaria 
da Receita Previdenciária (SRP), conforme o caso, 
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que 
transitar em julgado a sentença de extinção do pro-
cesso, podendo ser concedido em até 60 (sessenta) 
prestações mensais e sucessivas acrescidas de juros 
correspondentes à variação mensal da Taxa de Juros 
de Longo Prazo (TJLP), a partir da data do deferimento 
até o mês do pagamento, observado o valor mínimo 
de R$50,00 (cinqüenta reais) por parcela.

§ 6º A opção pelo parcelamento de que trata 
este artigo importa confissão de dívida irrevogável e 
irretratável da totalidade dos débitos existentes em 
nome da pessoa jurídica na condição de contribuinte 
ou responsável, configura confissão extrajudicial nos 
termos dos arts. 348, 353 e 354 do CPC e sujeita a 
pessoa jurídica à aceitação plena e irretratável de to-
das as condições estabelecidas nesta Lei.
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§ 7º Relativamente aos pedidos de compensa-
ção apresentados pelo contribuinte até 29 de junho 
de 2006, pendentes de apreciação pela autoridade 
administrativa, os débitos que deixarem de ser com-
pensados em decorrência do indeferimento, total ou 
parcial, do pedido, poderão ser, no prazo de 30 (trin-
ta) dias, a critério do contribuinte, liquidados mediante 
pagamento ou incluidos no parcelamento de que trata 
esta Lei e parcelados pelo número de prestações que 
então remanescer, observadas as disposições dos arts. 
1º, 8º e 9º desta Lei para determinação do número de 
parcelas remanescentes.

CAPÍTULO II 
Vedações ao Parcelamento

Art. 2º O parcelamento de que trata o art. 1º desta 
Lei não se aplica a débitos:

I – relativos a impostos e contribuições retidos 
na fonte ou descontados de terceiros e não recolhidos 
à Fazenda Nacional ou ao INSS, salvo se objeto de 
parcelamentos anteriores;

II – de valores recebidos pelos agentes arreca-
dadores não recolhidos aos cofres públicos; e

III – relativos ao Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural (ITR).

Parágrafo único. Os débitos de que trata este 
artigo deverão ser pagos no prazo de 30 (trinta) dias 
contado da data de opção ou, havendo decisão judicial 
suspendendo sua exigibilidade, da data em que tran-
sitar em julgado a decisão que a reformar.

CAPÍTULO III 
Requerimento do Parcelamento 

e Consolidação dos Débitos

Art. 3º O parcelamento dos débitos de que trata o 
art. 1º desta Lei deverá ser requerido até 60 (sessen-
ta) dias após a publicação desta Lei na forma definida 
pela SRF e pela PGFN, conjuntamente, pela SRF, ou 
pela CVM.

§ lº Os débitos incluidos no parcelamento serão 
objeto de consolidação no mês do requerimento:

I – pela SRF e PGFN de forma conjunta;
II – pela SRP relativamente aos débitos com o 

INSS, inclusive os inscritos em dívida ativa;
III – pela CVM, inclusive os inscritos em dívida 

ativa.
§ 2º O valor mínimo de cada prestação, em rela-

ção aos débitos consolidados na forma dos incisos do 
§ 1º deste artigo, não poderá ser inferior a:

I – R$100,00 (cem reais), para as microempresas 
optantes pelo Simples;

II – R$200,00 (duzentos reais), para as empresas 
de pequeno porte optantes pelo Simples;

III – R$2.000,00 (dois mil reais), para as demais 
pessoas jurídicas.

§ 3º O valor de cada prestação, inclusive aque-
le de que trata o § 2º deste artigo, será acrescido de 
juros correspondentes à variação mensal da TJLP, a 
partir do mês subseqüente ao da consolidação, até o 
mês do pagamento.

§ 4º O parcelamento requerido nas condições de 
que trata este artigo:

I – reger-se-á, subsidiariamente, relativamente 
aos débitos com:

a) a SRF, a PGFN e a CVM, pelas dis-
posições da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 
2002; e

b) o INSS, pelas disposições da Lei nº 

8.212, de 24 de julho de 1991;

II – independerá de apresentação de garantia ou 
de arrolamento de bens, mantidos aqueles decorren-
tes de débitos transferidos de outras modalidades de 
parcelamento ou de execução fiscal;

III – no caso de débito inscrito em Dívida Ativa 
da União ou do INSS ou da CVM, abrangerá inclusive 
os encargos legais devidos;

IV – fica condicionado ao pagamento da primeira 
prestação até o último dia útil do mês do requerimento 
do parcelamento.

§ 5º Não produzirá efeitos o requerimento de 
parcelamento formulado sem o correspondente paga-
mento tempestivo da primeira prestação.

§ 6º Até a disponibilização das informações so-
bre a consolidação dos débitos objeto de pedido de 
parcelamento, o devedor fica obrigado a pagar, a cada 
mês, prestação em valor não inferior ao estipulado nos 
§§ 2º e 3º deste artigo.

§ 7º Para fins da consolidação referida no § 1º 
deste artigo, os valores correspondentes à multa, de 
mora ou de ofício, serão reduzidos em 50% (cinqüen-
ta por cento).

§ 8º A redução prevista no § 7º deste artigo não 
será cumulativa com qualquer outra redução admitida 
em lei e será aplicada somente em relação aos saldos 
devedores dos débitos.

§ 9º Na hipótese de anterior concessão de redu-
ção de multa em percentual diverso de 50% (cinqüenta 
por cento), prevalecerá o percentual referido no § 7º 
deste artigo, aplicado sobre o valor original da multa.

CAPÍTULO IV 
Parcelamentos Anteriormente Concedidos

Art. 4º Os débitos incluídos no Programa de Recu-
peração Fiscal (REFIS), de que trata a Lei nº 9.964, de 
10 de abril de 2000; no Parcelamento Especial (Paes), 
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de que trata a Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003; e 
nos parcelamentos de que tratam os arts. 10 a 15 da 
Lei nº 10.522, de 2002, o art. 2º da Medida Provisória 
nº 75, de 24 de outubro de 2002, e o art. 10 da Lei nº 
10.925, de 23 de julho de 2004, poderão, a critério da 
pessoa jurídica, ser parcelados nas condições previs-
tas no art. 1º desta Lei, admitida a transferência dos 
débitos remanescentes dos impostos, contribuições 
e outras exações.

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, 
a pessoa jurídica deverá requerer ao órgão competen-
te a desistência irrevogável e irretratável dos parcela-
mentos concedidos.

§ 2º A desistência dos parcelamentos anterior-
mente concedidos, inclusive aqueles referidos no ca-
put deste artigo, implicará:

I – sua imediata rescisão, considerando-se a pes-
soa jurídica optante como notificada da extinção dos 
referidos parcelamentos, dispensada qualquer outra 
formalidade, inclusive o disposto no caput do art. 5º 
da Lei nº 9.964, de 2000, e no art. 12 da Lei nº 11.033, 
de 21 de dezembro de 2004;

II – restabelecimento, em relação ao montante 
do crédito confessado e ainda não pago, dos acrésci-
mos legais na forma da legislação aplicável á época 
da ocorrência dos respectivos fatos geradores;

III – exigibilidade imediata da totalidade do crédito 
confessado e ainda não pago e automática execução 
da garantia prestada, quando existente, no caso em 
que o débito não for pago ou incluído nos parcelamen-
tos de que tratam os arts. 1º e 8º desta Lei.

§ 3º A transferência de débitos de que trata o 
caput deste artigo deverá observar o disposto no art. 
2º desta Lei.

Art. 5º A inclusão nos parcelamentos previstos 
nos arts. 1º e 8º desta Lei de débitos que caracterizam 
causa de exclusão no âmbito do Refis ou do Paes não 
obsta a instalação de procedimento de exclusão fun-
damentado na existência desses débitos.

§ 1º A exclusão de pessoa jurídica do Refis 
ou do Paes, ocorrida após findo o prazo para ade-
são aos parcelamentos previstos nesta Lei, impede 
a transferência dos débitos consolidados naqueles 
parcelamentos para a consolidação de que trata o 
art. 1º desta Lei.

§ 2º Não incidem na hipótese prevista no caput 
e no § 1º deste artigo as pessoas jurídicas que reque-
rerem a desistência dos parcelamentos anteriormente 
concedidos na forma do art. 4º desta Lei.

Art. 6º A pessoa jurídica que possui ação judi-
cial em curso, requerendo o restabelecimento de sua 
opção ou a sua reinclusão no Refis ou no Paes, para 
fazer jus à inclusão dos débitos abrangidos pelos re-

feridos parcelamentos nos parcelamentos de que trata 
esta Lei, deverá desistir da respectiva ação judicial e 
renunciar a qualquer alegação de direito sobre o qual 
se funda a referida ação, protocolando requerimento 
de extinção do processo com resolução do mérito, nos 
termos do inciso V do art. 269 do CPC, até 90 (noven-
ta) dias após a publicação desta Lei.

CAPÍTULO V 
Rescisão do Parcelamento

Art. 7º O parcelamento de que trata o art. 1º desta 
Lei será rescindido quando:

I – verificada a inadimplência do sujeito passivo 
por 6 (seis) meses consecutivos ou alternados, rela-
tivamente às prestações mensais ou a quaisquer dos 
impostos, contribuições ou exações de competência 
dos órgãos referidos no caput do art. 3º desta Lei, in-
clusive os com vencimento posterior a 28 de fevereiro 
de 2003;

II – constatado, por lançamento de oficio, débito 
correspondente a tributo ou contribuição abrangido 
pelo parcelamento e nele não incluído, salvo se inte-
gralmente pago no prazo de 30 (trinta) dias, contado 
da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na 
esfera administrativa ou judicial;

III – verificado o descumprimento do disposto no 
parágrafo único do art. 2º desta Lei.

§ 1º A rescisão referida no caput deste artigo 
implicará a remessa do débito para a inscrição em 
dívida ativa ou o prosseguimento da execução, con-
forme o caso.

§ 2º A rescisão do parcelamento independerá de 
notificação prévia e implicará exigibilidade imediata da 
totalidade do crédito confessado e ainda não pago e 
automática execução da garantia prestada, quando 
existente, restabelecendo-se, em relação ao montante 
não pago, os acréscimos legais na forma da legisla-
ção aplicável à época da ocorrência dos respectivos 
fatos geradores.

§ 3º A ocorrência das hipóteses de rescisão de 
que trata este artigo não exclui a aplicação do disposto 
no § 2º do art. 13 da Lei nº 10.522, de 2002.

§ 4º Será dada ciência ao sujeito passivo do ato 
que rescindir o parcelamento de que trata o art. 1º 
desta Lei mediante publicação no Diário Oficial da 
União - DOU.

§ 5º Fica dispensada a publicação de que tra-
ta o § 4º deste artigo nos casos em que for dada 
ciência ao sujeito passivo nos termos do art. 23 do 
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, alterado 
pelo art. 113 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro 
de 2005.
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CAPÍTULO VI 
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 8º Os débitos de pessoas jurídicas com ven-
cimento entre 1º de março de 2003 e 31 de julho de 
2006 poderão ser, excepcionalmente, parcelados em 
até 120 (cento e vinte) prestações mensais e sucessi-
vas, observando-se, relativamente aos débitos com:

I – a SRF, a PGFN ou a CVM, o disposto nos arts. 
10 a 14 da Lei nº 10.522, de 2002; e

II – o INSS, o disposto no art. 38 da Lei nº 8.212, 
de 1991.

§ 1º O parcelamento dos débitos de que trata o 
caput deste artigo deverá ser requerido até 60 (ses-
senta) dias após a publicação desta Lei, na forma de-
finida pela SRF, pela PGFN, pela SRP ou pela CVM, 
no âmbito de suas respectivas competências.

§ 2º Ao parcelamento de que trata este artigo 
aplica-se o disposto no inciso I do § 3º do art. 1º e no 
art. 4º desta Lei.

Art. 9º Alternativamente ao parcelamento de que 
trata o art. 1º desta Lei, os débitos de pessoas jurídicas 
com a SRF, a PGFN, o INSS ou a CVM com vencimento 
até 28 de fevereiro de 2003 poderão ser parcelados, 
excepcionalmente, no âmbito de cada órgão, na forma 
e condições previstas neste artigo.

§ 1º A opção pelo parcelamento deverá ser efe-
tuada até 60 (sessenta) dias após a publicação da Lei, 
com as seguintes reduções:

I – 30% (trinta por cento) sobre o valor consolidado 
dos juros de mora incorridos até o mês do pagamento 
da primeira parcela; e

II – 80% (oitenta por cento) sobre o valor das 
multas de mora e de ofício.

§ 2º O débito consolidado, com as reduções de 
que trata o § 1º deste artigo, poderá set parcelado em 
até 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, sendo 
que o valor de cada prestação será acrescido de juros 
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais 
até o mês anterior ao do pagamento.

§ 3º O parcelamento de que trata este artigo:
I – deverá ser requerido na forma definida pela 

SRF, pela PGFN, pela SRP ou pela CVM, no âmbito 
de suas respectivas competências; e

II – reger-se-á, relativamente aos débitos com:

a) a SRF, a PGFN ou a CVM, no que 
couber, pelo disposto nos arts. 10 a 14 da Lei 
nº 10.522, de 2002; e

b) o INSS, pelo disposto no art. 38 da Lei 
nº 8.212, de 1991.

§ 4º As reduções de que trata este artigo não 
são cumulativas com outras reduções previstas em 

lei e serão aplicadas somente em relação aos saldos 
devedores dos débitos.

§ 5º Na hipótese de anterior concessão de re-
dução de multa e de juros de mora em percentuais 
diversos dos estabelecidos neste artigo, prevalecerão 
os percentuais referidos no § 1º deste artigo, aplicados 
sobre os respectivos valores originais.

§ 6º Ao pagamento e ao parcelamento de que 
trata este artigo aplica-se, no que couber, o disposto 
nos §§ 1º a 6º do art. 1º e nos arts. 4º e 6º desta Lei.

§ 7º Para fazer jus aos benefíceios previstos 
neste artigo, a pessoa jurídica optante pelo Refis ou 
Paes, de que tratam a Lei nº 9.964, de 2000, e a Lei 
nº 10.684, de 2003, deverá requerer o desligamento 
dos respectivos parcelamentos.

§ 8º Fica dispensado o recolhimento dos juros 
e das multas, nos percentuais a seguir indicados, na 
liquidação dos débitos junto à SRF, à PGFN, ao INSS 
e à CVM, inclusive os parcelados, vencidos até 31 de 
julho de 2006, desde que o valor do débito, atualizado 
nos termos da legislação vigente, seja integralmente 
recolhido, em moeda corrente e em parcela única:

I – até 31 de dezembro de 2006, com redução 
de 100% (cem por cento) do valor das multas e 50% 
(cinqüenta por cento) do valor dos juros, calculados 
até a data do recolhimento;

II – até 31 de janeiro de 2007, com redução de 
90% (noventa por cento) do valor das multas e 50% 
(cinqüenta por cento) do valor dos juros, calculados 
até a data do recolhimento;

III – até 28 de fevereiro de 2007, com redução 
de 80% (oitenta por cento) do valor das multas e 50% 
(cinqüenta por cento) do valor dos juros, calculados 
até a data do recolhimento;

IV – até 30 de março de 2007, com redução de 
70% (setenta por cento) do valor das multas e 50% 
(cinqüenta por cento) do valor dos juros, calculados 
até a data do recolhimento.

Art. 10. Aos parcelamentos de que trata esta Lei 
não se aplica o disposto no § 2º do art. 6º da Lei nº 
9.317, de 5 de dezembro de 1996, no § 1º do art. 3º 
da Lei nº 9.964, de 2000, no parágrafo único do art. 
14 da Lei nº 10.522, de 2002, e no § 10 do art. 1º e no 
art. 11 da Lei nº 10.684, de 2003.

Art. 11. No caso da existência de parcelamentos 
simultâneos, a exclusão ou a rescisão em qualquer um 
deles constitui hipótese de exclusão ou rescisão dos 
demais parcelamentos concedidos à pessoa jurídica, 
inclusive dos parcelamentos de que trata esta Lei.

Art. 12. A pessoa jurídica que tenha débitos ins-
critos em Dívida Ativa da União ou do INSS cuja exi-
gibilidade não esteja suspensa não será excluída do 
Simples durante o prazo para requerer os parcelamen-
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tos a que se refere esta Lei, salvo se incorrer em pelo 
menos uma das outras situações excludentes cons-
tantes do art. 9º da Lei nº  9.317, de 1996.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo 
não impede a exclusão de ofício do Simples motivada 
por débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do INSS 
decorrente da rescisão de parcelamento concedido na 
forma desta Lei.

Art. 13. Os depósitos existentes vinculados aos 
débitos a serem parcelados nos termos desta Lei serão 
automaticamente convertidos em renda da União ou 
da Seguridade Social, ou do INSS ou da CVM, con-
forme o caso, concedendo-se o parcelamento sobre 
o saldo remanescente.

Art. 14. As pessoas jurídicas que optarem pelos 
parcelamentos de que tratam os arts. 1º e 8º desta Lei 
não poderão, enquanto vinculados a esses, parcelar 
quaisquer outros débitos com a SRF, a PGFN, o INSS 
ou a CVM.

Parágrafo único. Após o desligamento da pes-
soa jurídica dos parcelamentos de que trata esta Lei, 
poderão os débitos excluídos desses parcelamentos 
ser reparcelados, conforme o disposto no § 2º do art. 
13 da Lei nº 10.522, de 2002.

Art. 15. A SRF, a PGFN, a SRP, a CVM e o Comitê 
Gestor do Refis expedirão, no âmbito de suas respec-
tivas competências, os atos necessários à execução 
desta Lei, inclusive quanto à forma e prazo para con-
fissão dos débitos a serem parcelados.

Art. 16. O contribuinte que aderir ao parcelamento 
deverá firmar termo de confissão e consolidação total 
da dívida que, após consolidada, implicará a respectiva 
inscrição dos valores em Dívida Ativa da União ou do 
INSS, conforme a natureza do débito.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no art. 
9º da Lei nº 10.684, de 2003, os créditos tributários 
consolidados no termo de confissão que estiverem, 
antes da adesão, inscritos em Dívida Ativa da União 
ou do INSS, mesmo que em fase de execução já ajui-
zada, terão sua inscrição cancelada e substituída pela 
nova inscrição com valores consolidados, devendo ser 
extintos as respectivas execuções fiscais e processos 
administrativos em curso.

Art. 17. As empresas inscritas no Refis e no Paes, 
mesmo que ainda não homologada sua opção, poderão 
antecipar o pagamento dos respectivos débitos conso-
lidados, segundo o seu valor presente, calculado com 
base na projeção das parcelas vincendas, desconta-
das cada uma pela taxa de juros de que trata o § 4º do 
art. 39 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
vigente no mês imediatamente anterior ao da opção 
pelo pagamento antecipado, capitalizada mensalmente 
até o vencimento das respectivas parcelas.

§ 1º A projeção das parcelas vincendas tomará 
por base as respectivas regras do programa ou do 
parcelamento, adotando-se:

I – valores das parcelas baseados na média 
aritmética dos valores mensais devidos nos 12 (doze) 
últimos meses;

II – taxa de juros vigente no mês imediatamente 
anterior ao da opção pelo pagamento antecipado.

§ 2º O prazo total da projeção a ser considerado 
para o cálculo do valor presente não poderá exceder 
35 (trinta e cinco) anos, devendo o saldo devedor, se 
existente naquela data, ser considerado integralmente 
na última parcela.

§ 3º Para efeito do disposto no caput deste aiigo, 
as pessoas jurídicas que apresentem qualquer espécie 
de pleito judicial contestando atos da administração 
federal previstos no Refis e no Paes deverão desistir 
da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer ale-
gação de direito sobre o qual se finda a referida ação 
judicial, hipótese em que não haverá condenação em 
honorários, protocolando requerimento de extinção 
do processo com resolução de mérito, nos termos do 
inciso V do art. 269 do CPC.

§ 4º A antecipação do pagamento por parte da 
pessoa jurídica, nos termos do disposto no caput des-
te artigo, deverá ser realizada antes da desistência do 
pleito judicial referido no § 3º e juntado o respectivo 
comprovante aos autos.

§ 5º O resultado apurado quando do pagamento 
de que trata o caput deste artigo será registrado como 
reserva de capital, aplicando-se tratamento tributário 
idêntico ao previsto no § 2º do art. 38 do Decreto-Lei 
nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com a redação 
dada pelo inciso VIII do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.730, 
de 17 de dezembro de 1979, inclusive no que se refere 
à apuração da base de cálculo da contribuição social 
sobre o lucro líquido.

§ 6º O valor do débito apurado de acordo com 
o disposto no caput deste artigo poderá ser liquida-
do total ou parcialmente, mediante compensação de 
créditos próprios, relativos a tributos e contribuições 
administrados pela SRF e pelo INSS.

CAPÍTULO VII 
Alterações na Legislação Tributária Federal

Art. 18. O parágrafo único do art. 9º da Lei nº 
9.779, de 19 de janeiro de 1999, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 9º  ..................................................
Parágrafo único. O imposto a que se re-

fere este artigo será recolhido até o último dia 
útil do 1º (primeiro) decêndio do mês subse-
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qüente ao de apuração dos referidos juros e 
comissões.” (NR)

Art. 19. O art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de de-
zembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofi-
cio, serão aplicadas as seguintes multas:

I – de 75% (setenta e cinco por cento) 
sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos 
casos de falta de pagamento ou recolhimento, 
de falta de declaração e nos de declaração 
inexata;

II – de 50% (cinqüenta por cento), exigi-
da isoladamente, sobre o valor do pagamento 
mensal:

a) na forma do art. 8º da Lei nº 7.713, de 
22 de dezembro de 1988, que deixar de ser 
efetuado, ainda que não tenha sido apurado 
imposto a pagar na declaração de ajuste, no 
caso de pessoa física;

b) na forma do art. 2º desta Lei, que 
deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido 
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo ne-
gativa para a contribuição social sobre o lucro 
líquido, no ano-calendário correspondente, no 
caso de pessoa jurídica.

§ 1º O percentual de multa de que trata 
o inciso I do caput deste artigo será duplica-
do nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 
da Lei nº 4.502, de 1964, independentemente 
de outras penalidades administrativas ou cri-
minais cabíveis.

§ 2º Os percentuais de multa a que se 
referem o inciso I do caput e o § 1º deste ar-
tigo serão aumentados de metade, nos casos 
de não atendimento pelo sujeito passivo, no 
prazo marcado, de intimação para:

I – prestar esclarecimentos;
II – apresentar os arquivos ou sistemas 

de que tratam os arts. 11 e 12 da Lei nº 8.218, 
de 29 de agosto de 1991;

III – apresentar a documentação técnica 
de que trata o art. 38 desta Lei.

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

Art. 20. O art. 80 da Lei nº 4.502, de 30 de no-
vembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 80. A falta de lançamento do valor, 
total ou parcial, do imposto sobre produtos 
industrializados na respectiva nota fiscal ou a 
falta de recolhimento do imposto lançado su-

jeitará o contribuinte à multa de oficio de 75% 
(setenta e cinco por cento) do valor do imposto 
que deixou de ser lançado ou recolhido.

§ 1º No mesmo percentual de multa incorrem:
 ..............................................................
 § 6º O percentual de multa a que se re-

fere o caput deste artigo, independentemente 
de outras penalidades administrativas ou cri-
minais cabíveis, será:

I – aumentado de metade, ocorrendo 
apenas uma circunstância agravante, exceto 
a reincidência específica;

II – duplicado, ocorrendo reincidência 
específica ou mais de uma circunstância agra-
vante, e nos casos previstos nos arts. 71, 72 
e 73 desta Lei.

§ 7º Os percentuais de multa a que se 
referem o caput e o § 6º deste artigo serão 
aumentados de metade, nos casos de não 
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo 
marcado, de intimação para prestar esclare-
cimentos.

§ 8º A multa de que trata este artigo 
será exigida:

I – juntamente com o imposto, quando 
esse não houver sido lançado nem recolhi-
do;

II – isoladamente, nos demais casos.
§ 9º Aplica-se à multa de que trata este 

artigo o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 44 da Lei 
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.” (NR)

Art. 21. O art. 41 da Lei nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação, re-
vogando-se os §§ 2º e 3º:

“Art. 41. Ficam incluídos no campo de 
incidência do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI), tributados à alíquota de 30% 
(trinta por cento), os produtos relacionados na 
subposição 2401.20 da Tipi.

 ..............................................................
§ 2º (Revogado).
§ 3º (Revogado).” (NR)

Art. 22. O ai. 12 da Lei n0 11.051, de 29 de de-
zembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 12. Não se considera industrializa-
ção a operação de que resultem os produtos 
relacionados na subposição 2401.20 da Tipi, 
quando exercida por produtor rural pessoa 
física.” (NR)

OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL528     



32514 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006

Art. 23. O art. 3º do Decreto-Lei nº 1.593, de 21 
de dezembro de 1977, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 3º Nas operações realizadas no 
mercado interno, o tabaco em folha total ou 
parcialmente destalado somente poderá ser 
remetido a estabelecimento industrial de cha-
rutos, cigarros, cigarrilhas ou de fumo desfiado, 
picado, migado, em pó, em rolo ou em corda, 
admitida, ainda, a sua comercialização entre 
estabelecimentos que exerçam a atividade 
de beneficiamento e acondicionamento por 
enfardamento.” (NR)

Art. 24. A competência para cobrar, fiscalizar e 
efetuar o lançamento do crédito tributário, no período 
de 1º de abril a 14 de junho de 2005, relativo à Taxa de 
Fiscalização e Controle da Previdência Complementar 
(TAFIC), instituída pela Medida Provisória nº 233, de 30 
de dezembro de 2004, é da Secretaria de Previdência 
Complementar do Ministério da Previdência Social.

Parágrafo único. O lançamento do crédito tributário 
relativo à Tafic será de competência do Auditor-Fiscal 
da Previdência Social em exercício na Secretaria de 
Previdência Complementar.

Art. 25. A Fazenda Nacional poderá celebrar 
convênios com entidades públicas e privadas para a 
divulgação de informações previstas nos incisos II e III 
do § 3º do art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN).

Art. 26. Compete aos Procuradores da Fazenda 
Nacional a representação judicial na cobrança de cré-
ditos de qualquer natureza inscritos em Dívida Ativa 
da União.

Art. 27. O inciso XX do art. 10 da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 10.  ................................................
 ..............................................................
 XX – as receitas decorrentes da execu-

ção por administração, empreitada ou subem-
preitada, de obras de construção civil, até 31 
de dezembro de 2008;

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

CAPÍTULO VIII 
Disposições Finais

Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 29. São revogados o art. 69 da Lei nº 4.502, 
de 30 de novembro de 1964, os arts. 45 e 46 da Lei nº 

9.430, de 27 de dezembro de 1996, e os §§ 2º e 3º do 
art. 41 da Lei nº 10.865, de 10 de abril de 2004.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Nos termos do § 1º do art. 288 do Regimento 
Interno, submeto ao Plenário a redação final.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação, a redação final.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.063, DE 2006

Sr. Presidente,
Tendo sido designado por Vossa Excelência para 

participar, como representante do Senado Federal, do 
XI Congresso da Basic Income Earth Network – BIEN, 
que se realizará entre os dias 2 e 4 de novembro, e 
discutirá o tema “Universalism Strengthens Develop-
ment – O Universalismo Fortalece o Desenvolvimen-
to”, requeiro nos termos do artigo 40 do Regimento 
Interno do Senado Federal a necessária autorização 
para o desempenho da referida missão. Cabe ressaltar 
que na ocasião estarei debatendo sobre “A Transição 
do Programa Bolsa Família para a Renda Básica de 
Cidadania no Brasil”.

Comunico que estarei ausente do país, em Cape 
Town, na África do Sul, entre os dias 31 de outubro a 
5 de novembro.

O convite para evento encontra-se anexo.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 2006. – Se-

nador Eduardo Matarazzo Suplicy.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – A Presidência defere o requerimento do Se-
nador Eduardo Suplicy, nos termos do art. 41 do Re-
gimento Interno, em virtude de a próxima sessão de-
liberativa ordinária estar prevista para o dia 7 de no-
vembro próximo.

Concedo a palavra a V. Exª, minha querida com-
panheira de tantas lutas, Senadora Patrícia Saboya 
Gomes, pelo tempo que entender necessário ao seu 
pronunciamento.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB 
– CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Obrigada, Senadora Heloísa Helena, que 
preside esta sessão e que concede a oportunidade a 
cada um de nós que esteja hoje neste plenário de dizer 
aquilo que pensa no tempo que achar conveniente. É 
uma alegria muito grande, Senador Mão Santa, ter a 
Senadora Heloísa Helena na Presidência da sessão, 
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porque é a oportunidade que temos de falar sobre as-
suntos que são tão relevantes para o País.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Aqui nunca hou-
ve tanta beleza com a Senadora Heloísa Helena na 
Presidência e com V. Exª na tribuna.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB 
– CE) – Srª Presidente, antes de começar a falar sobre 
o motivo que me trouxe a esta tribuna, eu queria fazer 
uma homenagem. Depois das eleições, eu não tinha 
tido a oportunidade de me pronunciar aqui. Eu queria 
render uma homenagem à forma como V. Exª se de-
dicou e se engajou nesta disputa política eleitoral tão 
difícil, com situações tão diversas, que lhe colocaram, 
em muitos momentos, em posições de humilhação e 
de constrangimento. No entanto, V. Exª, como é do seu 
feitio, da sua personalidade e do seu caráter, levantou 
a cabeça e foi à frente, mostrando ao Brasil a espe-
rança que podemos ter.

V. Exª, como candidata à Presidência, mostrou 
para os brasileiros, principalmente para as mulheres, a 
importância da sua luta, da sua determinação, da sua 
coragem e da sua fortaleza, que impressionam todo o 
Brasil. Eu vi como a Senadora Heloísa Helena, que foi 
ao meu Estado por duas ou três vezes, deslocava-se, 
às vezes de ônibus, para o interior, indo a dois, três, 
quatro, cinco Municípios no mesmo dia, com um sa-
crifício enorme, mas sem perder a postura. Seu rosto 
demonstra a esperança e a força do povo brasileiro.

Portanto, Senadora Heloísa Helena, os sete mi-
lhões de votos que V. Exª teve, com certeza, represen-
tam a esperança, a vontade de que este País cresça e 
se desenvolva, a vontade que todos nós temos de que 
este País seja mais justo e igualitário, de que todos os 
homens e mulheres de boa-fé realmente tenham um 
lugar, uma terra, um canto para viver com dignidade. 
E foi V. Exª quem conseguiu esses votos, mesmo dis-
pondo de menos de um minuto na televisão, mesmo 
sem jato particular, sem estrutura, sem militância, sem 
nada pago na sua campanha, com uma campanha 
publicitária a mais simples possível, que conseguiu to-
car os corações de todos nós, brasileiros, inclusive o 
meu, que deposita em V. Exª a esperança, o carinho, a 
fraternidade, a generosidade de que o povo brasileiro 
tanto necessita, que o povo tanto deseja e que viu em 
V. Exª durante estas eleições.

Todos nós, brasileiros, principalmente nós, mu-
lheres, pudemos observar o carinho das crianças, dos 
jovens para com V. Exª, por onde andava, o que re-
presentou e representa essa luta. Isso aqui foi apenas 
um momento. A luta continua, e muitas coisas ainda 
precisam ser feitas.

Tenha em mim uma admiradora, uma pessoa que 
a respeita muito, que a admira e que sabe que tudo o 

que sai da sua boca vem do coração e da alma. É disto 
que precisamos na política brasileira: de pessoas que 
falem com o coração aquilo que sonham, aquilo em 
que acreditam, sem medo de atingir a quem quer que 
seja. V. Exª tem essa coragem e determinação, que, 
para nós, é motivo de muito orgulho e estímulo para 
continuarmos no Senado lutando por aquilo em que 
também acredito. Terei sempre, no meu coração, na 
minha cabeça, a admiração de uma pessoa que será 
para o resto da minha vida, eu tenho certeza.

Parabéns por toda essa luta.
Senadora Heloísa Helena, venho também aqui 

hoje falar um pouco sobre um relatório. No último dia 11 
de outubro, a Organização das Nações Unidas (ONU) 
divulgou um estudo inédito – que eu mostrava agora 
há pouco a V. Exª – sobre a questão da violência pra-
ticada contra crianças e adolescentes em todo o Pla-
neta. O relatório foi coordenado pelo brasileiro Paulo 
Sérgio Pinheiro, um dos maiores e mais respeitados 
especialistas sobre esse tema no mundo.

O documento apresenta uma visão global sobre 
a violência contra a criança e propõe uma série de 
ações a serem adotadas pelos países para prevenir e 
combater esse problema. Coletadas em processo par-
ticipativo que incluiu consultas regionais, sub-regionais 
e nacionais, reuniões temáticas com especialistas, vi-
sitas de campo, entrevistas com as próprias crianças, 
as informações apresentadas pelo estudo da ONU são 
contundentes, são impactantes, são revoltantes e, en-
fim, um motivo de tristeza para todos nós.

Espero que todos os brasileiros que assistem, 
neste momento, à TV Senado compreendam o porquê 
dessa minha obstinação, dessa minha eventual intran-
sigência quando vou falar do assunto ligado à criança 
e ao adolescente. É que as mazelas que o mundo tem 
aprontado para os nossos filhos, para as nossas filhas 
tem sido algo tão terrível que é preciso repartir todos 
os dias, se for preciso, com a nossa Nação, para que 
a população entenda, para que a sociedade entenda, 
para que os Governos acordem para esse mal, para 
essa chaga, para essa doença que tem contaminado 
o nosso País e outros países e principalmente as re-
giões, como sempre, mais pobres do nosso País e do 
mundo. A violência contra as crianças está nas ruas, 
na escola e até mesmo no lugar onde elas deveriam se 
sentir mais seguras, que é o lar, a sua própria casa.

Entre todas as formas de violência, a mais difícil 
de ser combatida é a violência doméstica, que englo-
ba desde os supostamente educativos castigos físi-
cos até o abuso sexual. Isso porque a sociedade, de 
modo geral, não quer interferir naquilo que acontece 
entre quatro paredes. É a aplicação da velha máxima 
de que, “em briga de marido e mulher, não se mete 
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e colher”. Na grande maioria das vezes, as crianças 
têm medo de denunciar seus algozes, nesses casos, 
os próprios familiares. Muitas vezes, as crianças se-
quer entendem o que está acontecendo. Isso é muito 
comum, por exemplo, nas situações de abuso sexual, 
pois a criança ainda não tem maturidade emocional 
para distinguir o afeto construtivo e natural daquele 
que faz mal a ela, que a violenta, que deixa marcas 
profundas no seu corpo e na sua alma, prejudicando-
a para o resto da vida.

Os estudos, Senador Mão Santa, apontam que 
94% dos casos de abuso sexual acontece na casa 
dessas crianças. Geralmente é cometido pelo pai, 
pelo padrasto, por um avô, por alguém da família que 
convive com essa criança e que a seduz. As crianças 
são tão pequenas quando começa o abuso sexual que 
sequer o conseguem distinguir no carinho de um pai, 
que é uma coisa tão natural, porque as crianças vêem 
os pais beijando seus filhos e acham que é normal, até 
que esse carinho passa a ser uma sedução e acaba 
vitimando essa criança.

O primeiro estudo global sobre violência contra as 
crianças quer promover uma grande virada em todo o 
mundo, o fim de qualquer justificativa dos adultos para 
praticar violência contra meninos e meninas, seja ela 
fruto de tradições e culturas, seja ela camuflada como 
forma de disciplina.

Segundo o documento, nenhum tipo de violência 
contra crianças é justificável. Todas as formas de vio-
lência devem e podem ser prevenidas. O estudo faz um 
apelo a todos os governantes do mundo e à sociedade 
de modo geral. Diz o relatório da ONU:

As crianças devem ser protegidas con-
tra a violência urgentemente. Elas têm sofrido 
atos de violência por parte de adultos como 
não eram registradas há séculos. Agora que 
a escala, o impacto de todas as formas de 
violência contra as crianças está se tornando 
mais conhecida, as crianças devem ter meios 
de prevenção e proteção aos quais têm um 
direito não reconhecido.

Senadora Heloísa Helena, Srªs e Srs. Senadores, 
o relatório da ONU mostra como o cenário de violên-
cia contra crianças é grave em todo o mundo. É muito 
importante agora que compreendamos esse número, 
porque eu, que milito nessa área da criança e do ado-
lescente praticamente a minha vida toda, fiquei com-
pletamente estarrecida com esse relatório da ONU, da 
Organização Mundial da Saúde.

Segundo estimativas da Organização Mundial 
de Saúde, 150 milhões de meninas e 73 milhões de 
meninos menores de 18 anos foram forçados a man-

ter relações sexuais ou sofreram outras formas de 
violência sexual que os envolveram com contato físi-
co em 2002.

Pasmem, Srs. Senadores: são 150 milhões de 
meninas e 73 milhões de meninos! É a população do 
nosso País! E essa chaga, essa doença continua. E o 
que mais me revolta é que parece que, quanto mais 
falamos para os governos, menos eles acreditam que 
isso seja verdade. Alguns colegas nossos Senadores, 
de boa-fé mesmo, muitas vezes, quando eu falava aqui 
na CPMI da Exploração Sexual, perguntavam a mim: 
“Senadora, será que V. Exª não está exagerando? São 
crianças assim, desse tamanho, que estão fazendo sexo 
nas ruas do País em troca de um prato de comida ou de 
R$0,50?” Como vi, no Vale do Jequitinhonha, crianças 
se vendendo por R$0,50 na boléia de um caminhão; 
como vi, no Rio de Janeiro, faixa oferecendo meninas 
a R$1,99; como vi no meu Estado, o Ceará, turista ho-
landês dizendo que é muito fácil fazer sexo com uma 
menina no Ceará, porque basta dar um prato de comida; 
como vi em Recife, no calçadão, na praia, uma criança 
com cinco anos de idade, com chupeta, com bico na 
boca, fazendo sexo oral com turistas estrangeiros, que, 
em vez de virem ao nosso País para aproveitar as nos-
sas belezas, o nosso litoral, as nossas serras, a nossa 
paisagem, a nossa cultura, o nosso artesanato, o nosso 
povo, vêm para cá para explorar sexualmente.

E acabamos por ter de pensar numa coisa que é 
muito grave: a nossa conivência com esse tipo de coi-
sa, porque, a partir do momento em que nos calamos, 
a partir do momento em que não lutamos contra esse 
tipo de mazela, isso se vai proliferando cada vez mais, 
porque é o que querem esses criminosos, que continu-
am soltos, livres, passeando pelas mesmas ruas que 
passearam no passado, quando violentaram as me-
ninas. Eles continuam livres, vivendo nas suas casas. 
Alguns foram condenados e hoje estão soltos.

Mas as crianças tiveram a coragem de enfrentar 
o medo, a vergonha, o preconceito, na frente de vá-
rios Senadores e Deputados que nunca tinham visto 
na vida, e denunciar o que tinha acontecido com elas 
para evitar que outros meninos e meninas pudessem 
também ser vítimas dessa violência terrível.

Ouço com muito prazer o Senador Leomar Quin-
tanilha.

O Sr. Leomar Quintanilha (PCdoB – TO) – Se-
nadora Patrícia Saboya Gomes, ouvimos estarrecidos 
os números que V. Exª traz a esta Casa, realçando a 
violência contra a infância e a adolescência no mundo 
inteiro. E é mais lamentável ainda que o Brasil contri-
bua de forma expressiva para esses números que são 
alcançados hoje pela ONU. É lamentável que aqui es-
tejamos vendo os sucessivos governos gastando mui-
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to dinheiro com repressão, com aparato policial, com 
aumento de cadeias, superlotando nossas cadeias, 
sem se preocuparem em combater esse problema da 
violência lá na raiz, atacando a causa. Ecoa ainda em 
meus ouvidos uma manifestação insistente do nosso 
colega Senador Cristovam Buarque, que elencou vá-
rios problemas enfrentados pela população brasileira 
que têm como raiz a educação. Seguramente essa 
questão da violência cometida contra as mulheres e 
as crianças tem também vínculos com a educação, 
com a despreocupação que o País tem com a edu-
cação de qualidade dos nossos cidadãos. Aliás, seria 
importante que os governos tivessem a preocupação 
de fazer investimentos maciços no indivíduo, no cida-
dão, exatamente na sua fase de formação.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB 
– CE) – É claro.

O Sr. Leomar Quintanilha (PCdoB – TO) – Desde 
a criança na creche, como V. Exª falou, passando pela 
adolescência, amparando-a até a juventude. Aí, sim, 
o cidadão estaria formado e preparado para o enfren-
tamento dos desafios. Iriam cometer ilícitos, violência, 
crimes, por exceção à regra. Não o que vemos hoje: um 
amontoado de pessoas que, abandonadas à própria 
sorte, às vezes, não encontram alternativa de sobrevi-
vência senão os descaminhos da vida. Portanto, ouço-a 
com muita atenção. Louvo V. Exª pelo pronunciamento 
que traz e me associo a essas preocupações. Espero 
que possamos dar, a partir desta Casa, uma contri-
buição para que o Brasil, nosso querido País, tão rico, 
tão belo, com pessoas tão maravilhosas e esperanço-
sas, possa ter um futuro mais digno, mais promissor, 
exatamente quando os governos entenderem que a 
educação é a grande alavanca de desenvolvimento 
de qualquer povo, de qualquer nação.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB 
– CE) – Muito obrigada, Senador Leomar. Concordo 
plenamente com V. Exª e também faço minhas as suas 
palavras, no sentido do que tem apregoado o Senador 
Cristovam e outras Senadoras e Senadores, que é lutar 
nesta Casa para uma educação de qualidade, porque, 
infelizmente, no nosso País, há uma educação de faz-
de-conta. Tenho a oportunidade de visitar as escolas 
públicas; lamento muito a condição das crianças que 
estão nessas escolas. Como se, a uma criança, bas-
tasse colocá-la em uma sala de aula. Nós sabemos 
– quem tem filho sabe, e eu já disse isto aqui – como 
os jovens, principalmente os adolescentes, dão trabalho 
para ir a uma escola. Eles querem gazear aula, querem 
matar aula, querem fazer isso, querem fazer aquilo, 
em uma escola boa que tem laboratório, Internet, vo-
leibol, futebol, basquetebol, curso de inglês, curso de 
teatro, tudo do bom e do melhor. Imaginem então uma 

criança, filha de um trabalhador, filha de uma dona de 
casa humilde, que precisa ir à escola, que vai à esco-
la, como se sentar num banco escolar bastasse para 
a formação, o que não acontece.

No Brasil, costumamos ver e ouvir as velhas esta-
tísticas, como se atrás desses números, atrás dessas 
estatísticas, não existissem seres humanos, pessoas, 
crianças que têm fome, que têm sede de aprender e 
de conhecer o mundo, de poder colocar em prática 
todos os seus sonhos. Qualquer criança ou qualquer 
jovem, de qualquer lugar deste planeta, tem os mes-
mos sonhos. Mas acabam sendo – como diz tão bem 
a Senadora Heloísa Helena – cooptados pelo crime 
organizado, pelo desmantelo da exploração sexual, 
pelo desmantelo do crime organizado, de crianças 
pegando em armas, de crianças vendendo e usando 
drogas, de crianças que ficam grávidas precocemente, 
de crianças, enfim, que estão vendo suas vidas sen-
do destruídas enquanto muitos ainda estão de braços 
cruzados ou de venda nos olhos.

É impressionante como a questão da exploração 
sexual é um exemplo disso. Quando a exploração se-
xual não acontecia nos metros quadrados mais caros 
deste País, quando era escondida, as pessoas não se 
importavam. Mas quando começou a ir para a Vieira 
Souto, quando começou a ir para a Beira-Mar, na minha 
cidade, Fortaleza, quando começou a ir para a Avenida 
Paulista, quando começou a ir para os lugares mais 
caros deste País, aí parece que a sociedade acordou 
e se chocou com o que vê. Não considero que as pes-
soas tenham má vontade ou que não tenham coração. 
Sei que vivemos num mundo em que, às vezes, não 
damos conta nem da nossa própria casa.

Fica difícil olhar para o outro, para mais outro, para 
quem está sofrendo. Mas, infelizmente, se continuarmos 
com essa mesma visão, com essa venda nos olhos, o 
destino dessas crianças vai ser cada vez mais cruel.

Por isso, faço este pronunciamento para tentar 
alertar as pessoas e, principalmente, os governos para 
o que está acontecendo.

A nossa CPI, Senador, que pude presidir, tra-
balhou um ano, visitou 22 Estados, recebeu mais de 
800 denúncias. Indiciamos mais de 200 pessoas, en-
caminhamos à Polícia Federal, ao Ministério Público, 
ao Ministério da Justiça, a todas as Secretarias de Se-
gurança Pública deste País, de cada um dos Estados, 
e ninguém fez nada. Essas pessoas continuam livres. 
Ninguém fez nada, ninguém investigou, ninguém foi a 
fundo. Trabalhei, sofri, dediquei-me, fiquei doente com 
essa CPI, e até hoje nada foi feito.

Há dois anos votamos aqui no Senado, por una-
nimidade, os projetos da CPI que modificam o Código 
Penal Brasileiro, e estão na Câmara há mais de um 
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ano, com todos os apelos que já pudemos fazer, com 
a assinatura de todos os líderes. Mas os projetos que 
interessam às nossas crianças, que seriam uma res-
posta a essas famílias, continuam lá parados, como se 
não fossem prioridade. Como se votar um projeto para 
tapar um buraco de uma estrada fosse mais importan-
te do que salvar a vida de uma criança que está solta, 
abandonada, por essas ruas escuras do nosso País.

Ainda de acordo com os dados da OMS, entre 
100 e 140 milhões de meninas e mulheres do mundo 
sofreram alguma forma de mutilação genital. Estimativas 
do Unicef, publicadas em 2005, sugerem que na África 
Subsaariana, Egito e Sudão, três milhões de meninas 
e mulheres são submetidas à mutilação genital anual-
mente – três milhões de meninas e mulheres!

Conforme dados da OIT, Organização Internacional 
do Trabalho, 218 milhões de crianças participaram, em 
2004, de esquemas de trabalho infantil, das quais nada 
menos do que 126 milhões em atividades perigosas.

Outro dado extremamente preocupante publica-
do no relatório é o de que, segundo a OMS, a taxa de 
homicídios de crianças, em 2002, foi duas vezes mais 
alta em países de baixa renda do que nas nações mais 
desenvolvidas – comprovando o que V. Exª acaba de 
dizer. E a taxa de homicídio é mais alta entre os ado-
lescentes, principalmente entre os meninos com idade 
entre 15 a 17 anos.

Espero, Senadora Heloísa Helena, que em breve 
possamos discutir nesta Casa um tema muito polêmico, 
mas que precisamos enfrentar: a questão da redução 
da idade penal. No Congresso, tramitam mais de trinta 
projetos, dos mais variados tipos, que pretendem redu-
zir a idade penal. Como se não tivéssemos uma dívida 
enorme com esses jovens. Como se a forma de pagar 
essa dívida fosse puni-los novamente, colocá-los para 
fazer o “mestrado” em criminalidade, para cometer cri-
mes. É isso que se oferece. Penso que esse assunto 
precisa ser discutido e encarado de frente.

Sei que a população, ansiosa por decisões, por so-
luções em relação à violência e à insegurança, procura, 
de boa-fé, saídas mais curtas para enfrentar o problema 
da violência. Porém, estudos já mostram claramente que 
as crianças são mil vezes mais vítimas dos crimes do 
que praticantes. Apenas 0,3% dos jovens praticam os 
crimes, e pensamos que os colocar na cadeia vai resol-
ver o problema da insegurança e da violência, como se 
eles fossem os responsáveis por isso.

O estudo do especialista Paulo Sérgio Pinheiro 
mostra também que determinados grupos de crianças 
estão mais vulneráveis à violência, tais como as porta-
doras de deficiências, as das minorias e pertencentes a 
grupos marginalizados, os meninos e meninas de rua, 
as que estão em conflito com a lei e as refugiadas.

Outros fatores determinantes para a escalada da 
violência, segundo o relatório, são as crescentes desi-
gualdades de renda, os efeitos perversos do fenômeno 
da globalização, a migração, a urbanização desenfreada 
e desorganizada, as ameaças à saúde e os conflitos ar-
mados. A superação desses desafios, diz o documento, 
ajudar-nos-á a eliminar a violência contra as crianças.

Assim como mostra o triste quadro da violência 
generalizada contra as crianças em todo o mundo, o 
estudo aponta alguns caminhos para que os diversos 
segmentos da sociedade possam trabalhar, conjunta-
mente, para combater essa mazela. Esse enfrentamento 
passa, por exemplo, pelo fortalecimento das competên-
cias familiares. Uma família coesa, no sentido de ser 
equilibrada, evidentemente, é uma fonte poderosa de 
proteção contra a violência em qualquer ambiente.

Quando falo em família equilibrada, não estou 
querendo usar aqui nenhuma idéia moralista em rela-
ção às famílias que se divorciam, aos pais separados 
– até porque sou divorciada. Não é esse o problema 
que relato aqui, mas a questão de a família ser o porto 
seguro dessas crianças, o ambiente em que elas se 
sintam seguras, protegidas e que saibam que ali, ao 
lado de sua mãe, de seu pai ou de quem cuida delas, 
terão a proteção necessária.

Nesse sentido, medidas simples são bem-vindas, 
como, por exemplo, o estímulo ao fortalecimento do 
vínculo afetivo entre pais e filhos, tal como estamos 
propondo no projeto que amplia a licença-maternidade 
de quatro para seis meses, e as condições necessá-
rias para que pais e mães possam trabalhar – essa 
foi uma luta da Senadora Heloísa Helena, por meio de 
uma emenda à Constituição – com tranqüilidade, com 
a oferta de creches e pré-escola de qualidade para to-
das as crianças brasileiras.

Ouço com atenção o Senador Leomar Quinta-
nilha.

O Sr. Leomar Quintanilha (PCdoB – TO) – Sena-
dora, permita-me intervir mais uma vez neste brilhante 
pronunciamento com que V. Exª nos brinda neste co-
meço de noite. Quando V. Exª fala na importância dos 
cuidados que a família tem com o cidadão na sua fase 
primeira, ou mais especificamente com a criança, vêm-
me à lembrança as dificuldades que o nosso País en-
frenta nesse particular. Experimentamos um fenômeno 
social muito forte neste País nos últimos 50 anos, mas 
que ainda não foi suficiente para nos estimular a fazer 
uma avaliação, um exame, um estudo mais profundo 
de suas conseqüências. Refiro-me ao êxodo rural. Há 
exatos 50 anos, mais de 70% da população brasileira 
moravam no campo. Hoje, com a migração para a ci-
dade, apenas 18% moram no campo; o restante da po-
pulação veio para a cidade. Essa população mudou do 
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campo para a cidade exatamente pela desassistência 
e pelo abandono em que vivia no campo, inclusive na 
questão da educação. Pessoas desqualificadas vieram 
para as cidades, tiveram de se ajustar a um novo cenário 
de vida e tiveram de trabalhar. Muitas mães de família, 
abandonadas pelos maridos, têm de trabalhar e deixam 
suas crianças em casa, sem o carinho da mãe, sem a 
proteção da mãe, sem a proteção da família. Às vezes, 
as mães deixam três, quatro, cinco crianças sendo cui-
dadas pela mais velha, de cinco ou seis anos de idade. 
Avalie V. Exª os riscos que essas crianças correm em 
casa na ausência das mães.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB 
– CE) – São muitos.

O Sr. Leomar Quintanilha (PCdoB – TO) – Tenho 
conhecimento de tragédias que ocorreram. Há mães 
que deixam os filhos amarrados. Se acontecer alguma 
coisa com a mãe lá fora e ela não puder retornar, como 
ficarão essas crianças fechadas, trancadas e abando-
nadas dentro de casa? Esse cenário se multiplica neste 
País em uma quantidade de que poucas pessoas têm 
conhecimento. A iniciativa da Senadora Heloísa Helena 
foi muito importante. A creche é fundamental em todas 
as sociedades, em todas as comunidades, porque a 
criança, na sua idade tenra, na sua fase primeira de 
formação, precisa efetivamente de amor, de carinho 
e de educação adequada, mas só vai encontrar isso 
na escola, na creche. Às vezes, ela não encontra isso 
em casa, porque muitas vezes a mãe é acuada pelas 
pressões da vida. Ela passa o dia fora e, quando re-
torna, desconta o estresse que teve lá fora nas suas 
crianças. É muito importante realmente que tenhamos 
essa preocupação com a formação do cidadão na sua 
fase de formação.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB 
– CE) – Desde o ventre, Senador.

O Sr. Leomar Quintanilha (PCdoB – TO) – Exa-
tamente. Desde o ventre. Teremos sucesso, sim, neste 
País, quando nossos governantes enxergarem esse 
tipo de situação e entenderem – volto a lembrar nosso 
querido professor e Senador Cristovam Buarque – que 
a educação realmente não é a panacéia, o remédio 
para todos os males, mas efetivamente é o principal 
instrumento de que uma sociedade dispõe para liber-
tar-se e construir seu cidadão. Muito obrigado.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB 
– CE) – Obrigada, Senador, mais uma vez, por sua 
contribuição. Compartilho novamente todas as suas 
palavras.

Essa foi uma luta que todo o Senado travou em 
função da credibilidade da Senadora Heloísa Helena, 
mas, acima de tudo, também da crença da necessida-
de de que esse é um dever nosso.

Quando o Fundeb foi encaminhado a esta Casa, 
não estavam incluídas as crianças de zero a três anos 
de idade. Essa foi uma luta muito forte do Congresso 
Nacional, de Parlamentares, principalmente aqueles 
que compõem a Frente Parlamentar pelos Direitos 
das Crianças, que mostram, claramente, ao Governo 
que estaríamos cometendo um crime se deixássemos, 
mais uma vez, de fora aquelas crianças que mais pre-
cisam. São as menores, que não têm vez, que não têm 
voz, que não sabem falar, que não podem vir aqui se 
manifestar, subir a rampa do Palácio do Planalto para 
reivindicar o que desejam e querem. Elas precisam de 
nós, da nossa voz e do nosso coração nessa luta.

Falarei agora exatamente sobre a educação, que, 
aliás, deve exercer, como diz o próprio documento, pa-
pel fundamental nessa luta. O estudo da ONU sugere 
que as escolas adotem currículos eficazes, que apóiem 
o desenvolvimento de atitudes e comportamentos não 
violentos e não discriminatórios. A cultura da paz pode 
e deve ser disseminada não só no ambiente escolar, 
mas em toda a sociedade. É de extrema importância 
que a sociedade supere a arraigada visão que banali-
za e naturaliza a violência e os preconceitos de raça, 
gênero, etnia e condição social.

Por fim, Srª Presidente, no Brasil, especificamente, 
precisamos também concentrar esforços na redução 
das taxas de homicídios de crianças e adolescentes. 
Constatamos, no dia-a-dia das nossas cidades, que 
os meninos e meninas são as maiores vítimas dessa 
espécie de guerra civil que se instalou em nosso País. 
Segundo estudo do Unicef, apenas em 2000, foram 
cometidos, em média, 16 homicídios por dia contra 
crianças e adolescentes no Brasil. Dessas vítimas, 14 
tinham entre 15 e 18 anos. E, do total de mortos nes-
sa faixa etária, 70% eram negros. Esse é um cenário 
que não podemos mais aceitar. Temos que atacar as 
causas da violência e, ao mesmo tempo, melhorar – e 
muito – o nosso sistema de segurança pública.

Nossas crianças merecem receber da família, da 
sociedade e do Estado aquilo que está escrito em nos-
sa Constituição. E precisam viver livres, sem violência, 
com direito à felicidade, a brincar, a ser criança. É com 
isso que sonho, é o que quero, é o que desejo. Isso 
me deixa desanimada, eu diria, em alguns momentos, 
mas esse desânimo não me afasta da luta. Por que é 
tão difícil, Senadora Heloísa Helena, que os Governos 
entendam isso?

Por que é tão difícil, se os Governos adoram fazer 
contas, entenderem que, se investirem nessas crianças, 
teremos um Brasil muito melhor, muito mais rico, muito 
mais justo? São crianças que se formarão, são crianças 
que terão a chance de serem felizes, são crianças que 
vão poder crescer e criar suas famílias com dignidade. 
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Não consigo entender. É por isso que, às vezes, eu me 
decepciono tanto com as coisas. Falamos, explicamos, 
pedimos, choramos na tribuna para vermos se escu-
tam, se entendem. Por que as coisas não funcionam? 
Por que não se prioriza o que é mais importante na 
vida, que são os nossos filhos? Por quê?

Deixo essa pergunta para que todos possamos 
refletir sobre este assunto, que, para mim, é um dos 
mais graves e que merece todo o nosso coração, a 
nossa paixão, o nosso amor, a nossa vida, a nossa 
luta e a nossa voz.

Srª Presidente, Senadora Heloísa Helena, antes 
de encerrar, permita-me apenas conceder um aparte 
ao Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senadora Patrí-
cia Saboya Gomes, o Ceará sempre nos surpreendeu. 
O Ceará foi o primeiro Estado a libertar os escravos; 
agora manda uma Senadora brava que vai libertar 
os nossos jovens e as nossas crianças para a vida e 
para a felicidade. V. Exª tem muito mais competência 
e capacidade que eu com relação ao tema, pois se 
dedica com amor ao assunto. Nas minhas leituras, li 
algo, certa vez, sobre o Napoleão Bonaparte estadis-
ta, não o guerreiro. Ele ficou na história por ter feito o 
primeiro Código Civil. Fez também a primeira Constitui-
ção francesa, que ainda hoje é respeitada e admirada. 
Napoleão estava numa solenidade com governantes 
da França. Sua professora, que estava presente, no-
tou que ele estava entristecido. Napoleão extravasou 
dizendo que estava triste porque investia em educa-
ção, mas a França não melhorava, o povo continuava 
mal-educado. Referiu-se a esse drama social. Sua pro-
fessora, então, disse-lhe que deveria fazer uma escola 
de mães, mostrando que a mãe, como diz V. Exª, é a 
primeira escola, a primeira professora. V. Exª, então, 
dá esse exemplo. Além de grande Senadora, é a mãe 
que se preocupa com os seus e que se tornou uma 
mãezona. V. Exª está resguardando todos os filhos que 
estão ameaçados. Continue com sua bravura. V. Exª já 
fez muito e vai fazer muito mais para a felicidade dos 
nossos jovens.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB 
– CE) – Muito obrigada, Senador Mão Santa. Agrade-
ço-lhe pela generosidade, pelas palavras sempre tão 
gentis para com meu Estado, com meu povo e comi-
go mesma.

Fico muito grata por V. Exª ser uma pessoa que 
muito tem ajudado nesta luta. Quando pronuncio-me 
sobre esses temas, V. Exª sempre está presente, dizen-
do algo que realmente tem muito sentido e que deve 
ser o caminho que todos nós estamos buscando para 
podermos viver melhor.

Embora, às vezes, com tristeza, raiva e revolta, 
continuo com esta luta, que é minha, que está dentro 
de mim, que é minha missão aqui no Senado ou fora 
dele. Onde quer que eu esteja, esta luta vai estar sem-
pre muito forte dentro de mim.

Muito obrigada a todos.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 

– AL) – Quero saudá-la pelo pronunciamento, Senado-
ra Patrícia, enriquecido pelos apartes dos Senadores 
Leomar Quintanilha e Mão Santa.

Sabemos todos nós que, por mais que tenhamos 
que reconhecer o trabalho, a militância, a dedicação de 
tantos outros Parlamentares, no passado e no presen-
te, aqui no Congresso Nacional, em relação à causa da 
criança e do adolescente, a presença de V. Exª nesta 
Casa foi um marco na defesa das crianças e dos ado-
lescentes. Nenhum outro Parlamentar, nenhuma outra 
Parlamentar, por mais respeito que a gente tenha a tan-
tas lutas travadas, dedicou-se com tanta sensibilidade, 
competência, disciplina e determinação como V. Exª 
pela luta em defesa das nossas meninas e dos nossos 
meninos deste Brasil tão especial e tão carinhoso.

Portanto, nossa admiração, nosso respeito às lu-
tas de V. Exª, nesta Casa e em tantos outros lugares 
do Brasil, em defesa das nossas meninas e meninos, 
que, com certeza, um dia poderão escolher, como digo 
sempre, se serão cientistas ou bailarinas, engenheiras 
ou lavadoras de pratos, das coisas mais simples às 
mais sofisticadas, mas sem jamais serem condena-
das a vender o corpo por um prato de comida; a virar 
olheiro, avião, falcão do narcotráfico antes de ser co-
nhecido pelo nome, antes de poderem viver a vida em 
plenitude, de viver o amor em plenitude.

Receba, então, o nosso respeito e admiração 
por V. Exª, minha querida companheira Senadora Pa-
trícia.

Concedo a palavra ao Senador Leomar Quin-
tanilha, pelo tempo que entender necessário ao seu 
pronunciamento.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PC do B – TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srs. Senadores, quero apenas fazer 
um pequeno registro, já que hoje, dia 18 de outubro, 
é comemorado, no Brasil, o Dia do Médico.

Eu gostaria de fazer esta homenagem breve e 
modesta aos médicos do meu Estado de Tocantins 
e aos médicos do Brasil, homenageando o Senador 
Mão Santa, esse grande Senador, combativo Senador, 
amigo e companheiro de lutas e ideais nesta Casa, 
que construiu sua vida profissional nessa profissão 
nobilitante que é a Medicina.

Vivi minha vida no Estado do Tocantins, vizinho e, 
ao mesmo tempo, distante do Estado do Piauí, onde o 
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Senador Mão Santa desenvolveu sua atividade profis-
sional. Mas não preciso estar no Piauí ou por lá pas-
sar para saber que ele, a exemplo do que ocorre com 
muitos profissionais neste País, dedicou-se por inteiro 
àquela profissão que ele achou ser a mais ajustada 
aos seus interesses. Dedicou-se tão inteiramente, com 
sua inteligência, com seu trabalho, com sua solidarie-
dade ao ser humano e ao cidadão, que acabou sen-
do rebatizado, acabou tendo outro nome, pelo qual é 
conhecido no Brasil inteiro: Mão Santa.

Seguramente, essas mãos, para serem chama-
das de mãos santas, obraram milagres, porque a dor é 
perversa e a doença, muito mais. O cidadão que sofre 
com a doença e com a dor procura o médico para se 
ver aliviado desse sofrimento, muitas vezes pagando 
caro pela consulta, e sai do consultório quase que 
devendo um favor ao médico porque este lhe tirou um 
incômodo muito grande.

Essa profissão cai nos braços da população com 
uma alegria, com uma satisfação enorme, porque o 
médico é muito útil ao cidadão exatamente porque o 
livra da dor e do incômodo.

Ao ver, hoje, os avanços da ciência e da tecno-
logia procurando facilitar e aprimorar os trabalhos do 
médico, avanços que têm permitido e contribuído in-
clusive para a longevidade das pessoas no Brasil, sei 
que isso causa muita satisfação ao povo brasileiro. Se 
há distorções, se a saúde no País hoje não é de boa 
qualidade, a responsabilidade não é do médico, mas 
da gestão do sistema de saúde que vigora no Brasil.

Aliás, estamos vendo situações que causam 
espécie. Tenho visto Estados e Municípios gastando 
muito mais com gasolina e com ambulância do que 
com procedimento médico, principalmente nas cidades 
pequenas. A pessoa tem uma febre, aí ela vai numa 
ambulância para uma cidade maior; quebrou um dedo, 
bota numa ambulância e vai para uma cidade maior; 
vai ganhar neném, que não é nem doença, mas ela vai 
numa ambulância para uma cidade maior.

Qual é a garantia que o cidadão tem, morando 
numa cidade pequena, onde nasceu, onde tem suas 
raízes fincadas, onde tem suas ligações, onde tem sua 
vida estruturada, de ter ali os profissionais de saúde 
adequados para atender num momento de dificuldade, 
de dor, que é o da doença? E o que é pior, sem essa 
garantia, o doente, ao sair de sua pequena cidade para 
uma cidade maior, perde aquela situação de apoio que 
só a família pode dar num momento de doença, de dor 
e de dificuldade. Fica sem o apoio da família porque 
sai para uma cidade maior.

É engraçado, Senador Mão Santa, porque, quan-
do chega à cidade maior, a dificuldade de atendimento 
também é grande, pois há congestionamento. Ou seja, 

a demanda da cidade para o atendimento da sua pró-
pria população e para a população de outras cidades 
menores provoca esse congestionamento nas nossas 
instituições de saúde, fazendo com que a qualidade 
do serviço deixe muito a desejar.

A responsabilidade não é do médico, a culpa 
não é do médico.

Há outras distorções. Com esse esforço que foi feito 
por toda a sociedade brasileira para ampliar a expectativa 
de vida do brasileiro, com investimento em infra-estrutu-
ra, no combate a endemias, com abastecimento de água 
tratada, com melhoria da alimentação, com melhoria do 
atendimento à saúde, a expectativa de vida aumentou, 
mas há uma distorção muito grande: hoje nós temos 500 
geriatras para cerca de 17 milhões de idosos.

As mulheres resolveram, por conta própria, re-
duzir a sua fecundidade. O número de crianças por 
família hoje é muito menor do que há 20, 30 anos. No 
entanto, as universidades estão formando pediatras aos 
montes, que são os médicos especialistas para cuidar 
de crianças, e não há essa mesma preocupação em 
formar geriatras e outros profissionais da área de saú-
de para cuidar das pessoas mais idosas, cujo número 
cresce em progressão geométrica. A culpa neste caso 
também não é do médico; é do gestor, que deve estar 
atento a esse tipo de situação.

Outra questão muito importante, que sei do maior 
relevo, é a da medicina preventiva, que é mais barata, 
que evita a doença, que evita o sofrimento, que diminui o 
sofrimento, mas que deveria receber um volume maior de 
investimentos. Mas não, a medicina preventiva não tem o 
necessário cuidado. Há alguns programas importantes, 
como o Médico da Família, o Agente de Saúde, que ca-
minham nessa direção. Estou seguro de que poderemos 
ampliar muito mais, incrementando esses e outros pro-
gramas que pretendem prevenir e evitar as doenças em 
vez de se gastar muito mais com a atitude curativa.

Nesse particular, o médico pode dar a sua con-
tribuição, porque tem um conhecimento mais amplo e 
mais profundo dessas questões.

Sei que o médico é exatamente um profissional 
hoje muito importante, muito requerido e muito queri-
do na sociedade brasileira. Fico muito feliz em prestar 
esta modesta homenagem aos médicos do Tocantins, 
aos médicos do Brasil, homenageando um querido co-
lega, um grande homem público e, seguramente, um 
dos melhores médicos que o Piauí já experimentou, 
porque mudou o seu nome para Mão Santa exatamente 
pelos feitos, pelas realizações de grande profissional, 
de grande médico que é.

Ficam, então, os médicos do meu Tocantins, os 
médicos do meu Brasil homenageados em nome desse 
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grande cidadão, desse grande Senador, desse grande 
médico Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Muito obriga-
do.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Leomar Quinta-
nilha.

Sobre a mesa, requerimento do Senador Alvaro 
Dias, que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.064, DE 2006

Requer Voto de Desagravo à população 
do Estado de São Paulo, pelas agressões 
verbais que lhe foram dirigidas pelo Presi-
dente da República Federativa do Brasil.

Requeiro, nos termos do art. 223, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos Anais do Senado, Voto de Desagravo  população 
do Estado de São Paulo, agredida ontem, dia 17 de 
outubro de 2006, pelo Presidente da República Fede-
rativa do Brasil, Senhor Luz Inácio Lula da Silva, com 
expressões desairosas e que podem estimular a cizânia 
entre os brasileiros, ao dizer que “uma pequena parte 
da elite paulista odeia o resto do País”.

Requeiro, ademais, que esta moção seja levada 
ao conhecimento da Presidência da República e dos 
Presidentes da Câmara dos Deputados e do Supremo 
Tribunal Federal.

Justificação

Os gestos desastrados, de caso pensado, que o 
Presidente Lula vem adotando, não são compatíveis 
com o elevado cargo que ocupa, o de dirigente máximo 
do País. Ao contrário, exige, além de serenidade, muito 
comedimento em suas ações, gestos e principalmente 
palavras. Não é o que o Presidente Lula vem fazendo. 
Ontem, ele abriu seu destampatôrio em comício públi-
co, e dirigiu toda sua ira contra a população do Estado 
de São Paulo. Quer provocar dissensão no Brasil, um 
país uno, com a totalidade dos brasileiros sem qualquer 
preconceito regional. Menos o Presidente Lula. Embora 
deva sua formação política ao Estado de São Paulo, 
que o acolheu generosamente, como faz para com to-
dos os migrantes brasileiros. Em sua já preocupante 
sandice, Lula tem momentos em que se auto-intitula 
como superior a governantes, esses sim de grandeza 
invejável, como Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas. 
Ontem, ele repetiu essas tolices e, tomado pelo impulso 
que brota de sua alma, revelou pequenez, passando 
a insultar parcelas do povo brasileiro. Usou palavras 
inadequadas, que sugerem ao Senado da República 

imediato protesto, além de um pronto desagravo ao 
povo paulista, proposto neste requerimento.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2006. - 
Senador Alvaro Dias.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Não há mais oradores inscritos.

Os Srs. Senadores Antero Paes de Barros, Almei-
da Lima, Juvêncio da Fonseca, Flexa Ribeiro, Papaléo 
Paes, a Srª Senadora Lúcia Vânia, os Srs. Senadores 
Alvaro Dias e Marcos Guerra e a Srª Senadora Patrícia 
Saboya Gomes enviaram discursos à Mesa para serem 
publicados na forma do disposto no art. 203, combinado 
com o art. 210, inciso I e § 2º, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – 

MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs Senadores, ocupo a tribuna neste momento 
para registrar o artigo intitulado “Cerco à liberdade de 
imprensa”, de autoria do professor Carlos Alberto Di 
Franco, publicado no jornal O Estado de S. Paulo do 
último dia 11 de setembro do corrente.

O autor, em seu artigo, critica as tentativas frus-
tradas do governo Lula de tentar controlar a liberdade 
de imprensa no Brasil. Lembra que o governo enviou 
dois projetos antidemocráticos ao Congresso Nacional: 
o anteprojeto criando a Agência Nacional do Cinema 
e do Audiovisual – Ancinav, para controlar a produção 
cinematográfica, a programação e as concessões de 
emissoras de televisão, e o projeto que propunha a 
criação do Conselho Federal de Jornalismo, para fis-
calizar o exercício da profissão de jornalista e a ativi-
dade jornalística no País.

Além disso, o autor cita a última tentativa do go-
verno, que pretendia criar assembléias populares para 
revisão de concessões de rádio e televisão e a Secre-
taria de Democratização da Comunicação do Planalto. 
Segundo Di Franco, “As idéias, inspiradas no ideário 
autoritário de Hugo Chávez, mostram, mais uma vez 
e com clareza meridiana, o que se passa na cabeça, 
e não nos discursos, do presidente Lula”.

Sr. Presidente, solicito que o artigo acima citado 
seja considerado parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o segundo 
assunto é para registrar a matéria intitulada “PT pro-
põe recadastramento de concessões de rádio e TV”, 
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publicada no Jornal Folha de S.Paulo de vinte e oito 
de agosto do corrente.

A matéria destaca que a campanha de Lula es-
tabelece uma nova regulamentação para os meios de 
comunicação. O documento debatido pelo partido prevê 
o financiamento de jornais e revistas “independentes”, 
assim como uma legislação que assegure mais equi-
líbrio e proporção na cobertura.

O governo petista teve vários problemas com a 
imprensa. O Presidente Lula só concedeu uma única 
entrevista coletiva aberta aos meios de comunicação. 
Seus projetos para criar a Ancinav, a Agência Nacional 
do Audiovisual, e o Conselho Federal de Jornalismo, 

foram rejeitados, tanto pelo setor especializado como 
pela opinião pública. Além desses, vale a pena citar 
o episódio que envolveu o jornalista estrangeiro Larry 
Rohter, por pouco expulso do país por ter acusado o 
presidente de possíveis abusos alcoólicos.

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Se-
nado, requeiro que a matéria acima citada seja consi-
derada como parte integrante deste pronunciamento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, venho à tribuna neste momento para re-
gistrar a matéria intitulada “Investimento estrangeiro 
cai 17% no Brasil. E cresce 29% no mundo”, publica-
da no jornal O Estado de S. Paulo de 17 de outubro 
do corrente.

A matéria mostra que dados da Unctad – Confe-
rência das Nações Unidas para o Comércio e Desen-
volvimento – revelam que o investimento estrangeiro 

direto no Brasil caiu 17% entre 2004 e 2005, um dos 
piores desempenhos da América Latina.

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 ALMEIDA LIMA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs Senadores, ocupo a tribuna no dia de hoje para 
comentar a matéria intitulada “Para FHC , caso é gra-
víssimo e Lula terá de provar sua inocência”, publicada 
no jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de 21 
de setembro deste ano.

Segundo a matéria, o ex-presidente afirmou em 
Nova York, não acreditar na inocência de Lula; “Eu não 
posso acreditar que o presidente do meu país seja tão 
ingênuo”, afirmou FHC.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 

seja considerada como parte integrante deste pronun-

ciamento para que, assim, passe a constar dos Anais 

do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA 

EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Se-
nadores, ocupo a tribuna neste momento para comen-
tar a matéria intitulada “O terrorismo do PT”, publicada 
pela revista Veja de 18 de setembro de 2006.

Segundo a reportagem a campanha de Lula adota 
a tática de usar boatos para prejudicar o adversário.

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. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, venho à tribuna para comentar o artigo 
intitulado “O custo externo da corrupção”, publicado no 
jornal O Estado de S. Paulo em sua edição do último 
dia 29 de agosto do corrente.

O artigo discute pesquisa realizada pela consul-
toria Ernst & Young com executivos de vários países e 
que apontou que a percepção dos executivos consul-
tados é a de que houve retrocesso em relação à con-
duta ética no Brasil. Segundo o artigo, “O Brasil vem 
perdendo investimentos desde a denúncia do men-
salão, em meados do ano passado”. Ainda segundo 

o artigo, “Os bons resultados das contas externas do 
País, em parte assegurados pela entrada de capitais, 
seriam melhores se a corrupção não tivesse alcançado 
os níveis que atingiu”.

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Se-
nado, requeiro que o artigo acima citado seja conside-
rado como parte integrante deste pronunciamento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

OUTUBRO 2006 ANAIS DO SENADO FEDERAL544     



32530 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-
nhamento taquigráfico. ) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, volto à tribuna no dia de hoje para comentar 
a matéria intitulada “Agora e depois”, publicada pela 
revista Época em sua edição de 25/09/2006.

A reportagem destaca que de todas as crises do 
governo, nenhuma chegou tão perto do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva quanto a operação de fabricação 
e compra de um dossiê com denúncias contra o can-
didato favorito ao governo de São Paulo, José Serra, 
do PSDB. Dos sete petistas acusados de envolvimento 

direto ou indireto na operação, quatro são amigos há 
décadas do presidente. A reportagem deixa no ar uma 
pergunta: Ninguém contou pra ele?

Por fim, Sr. Presidente, requeiro que a matéria 
passe a integrar esse pronunciamento, a fim de que 
conste dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fa-
zer o registro da matéria intitulada “Líderes do PT na 
Câmara ganham cargos políticos”, publicada no jornal 
Folha de S.Paulo em sua edição de 14 de setembro 
do corrente.

A matéria destaca que o após as mudanças nos 
CNEs, Cargos de Natureza Especiais, as vagas na 
Câmara Federal aumentam para 133.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores,ocupo a Tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “Comitê de Lula mistu-
ra partido e governo”, publicada pelo jornal Folha de 
S.Paulo em sua edição de 22 de setembro de 2006.

A matéria destaca que a crise do dossiê mostra 
que o PT mantém inalterado o hábito de misturar as 
estruturas de partido, governos e campanhas, apesar 
das promessas de acabar com a prática.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MARCOS GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PSB – CE. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, em setembro último, o IBGE divul-
gou os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD) de 2005, que é, sem dúvida, 
uma importante radiografia da situação social do nos-
so País. O levantamento trouxe algumas boas notícias 
para os brasileiros, mas infelizmente revelou dados 
preocupantes em determinadas áreas, o que deve 
merecer de todos nós não só uma profunda reflexão 
como também a busca imediata de soluções criativas 
e ousadas para enfrentar tais mazelas – e este é um 
imenso desafio para o próximo governo.

Em primeiro lugar, gostaria de destacar, rapida-
mente, alguns avanços detectados pela PNAD. Embora 
ainda tímidos, devem ser motivo de esperança em dias 
melhores e combustível para a nossa luta cotidiana por 
mais qualidade de vida para a população brasileira. 
Segundo o IBGE, em 2005, o rendimento médio real 
do trabalhador brasileiro cresceu 4,6% em relação a 
2004. Trata-se da primeira alta desde 1996, muito em-
bora esse resultado ainda esteja 15,1% abaixo do re-
gistrado naquele ano. Mas é fundamental ressaltar que 
o aumento da remuneração foi mais significativo entre 
as pessoas de menor renda. Com isso, a distribuição 
de renda atingiu seu melhor resultado desde 1981. Em 
dez anos, o índice Gini, que mede justamente a distri-
buição de rendimento, teve queda de 7%. 

Outra significativa constatação da PNAD foi o 
aumento do nível de ocupação em 2005 – o mais alto 
desde 1996, apesar de ter ficado abaixo do patamar 
registrado na primeira metade da década de 1990. Em 
2005, tivemos cerca de 2,5 milhões de pessoas a mais 
com emprego e, nesse cenário, as mulheres saíram 
na frente. O nível de ocupação feminina aumentou de 
45,6% em 2004 para 46,4% em 2005, atingindo seu 
maior patamar desde 1992. Embora esse crescimento 
seja motivo de comemoração para todas nós, mulhe-
res, ainda ganhamos menos do que os homens. De 
acordo com a PNAD, em 2005, o rendimento médio 
mensal das trabalhadoras representava 71,2% do ga-
nho dos homens. Entre as boas novas trazidas pela 
pesquisa do IBGE, vale ainda destacar o aumento do 
número de brasileiros com acesso a computador e a 
telefone celular.

Outra boa notícia veio pelo estudo recente da 
Fundação Getúlio Vargas, mostrando que houve di-
minuição da pobreza e da desigualdade social nos 
últimos anos. Isso fez com que o Brasil cumprisse a 

primeira das oito metas do milênio definidas pela ONU 
na metade do prazo. Ficou estabelecido em 1990 que 
a extrema pobreza em cada país deveria ser reduzida 
pela metade dentro de 25 anos, ou seja, até 2015.

Em 2005, a extrema pobreza no Brasil atingiu 
o nível mais baixo da história, alcançando 5,32% da 
população. Em 1992, a miséria atingia 11,76% dos 
brasileiros. A pesquisa da FGV também mostrou que 
a parcela de pobres, que era de 28% em 2003, caiu 
para 22,7% em 2005, sendo a menor desde 1992. 

Ainda segundo a Fundação, o governo Lula tirou 
da miséria cerca de 12 milhões de brasileiros. Mas ain-
da continuamos com o triste número de 42 milhões de 
brasileiros vivendo em situação de pobreza no País. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria 
imensamente de me concentrar, aqui, apenas nos 
avanços conquistados pelo Brasil nos últimos anos. 
No entanto, a realidade para a grande maioria do povo 
brasileiro ainda continua extremamente dura, marca-
da por dificuldades e carências de toda espécie. E a 
PNAD também evidenciou essa triste face do nosso 
País. Entre os índices que mais me preocuparam es-
tão os relativos ao trabalho infantil. 

De acordo com a PNAD, em 2005 o trabalho in-
fantil voltou a crescer no Brasil depois de 13 anos em 
ritmo de redução, o que, obviamente, acendeu uma 
luz amarela para todos nós que estamos nessa luta 
há tanto tempo. De 2004 para 2005, cerca de 202 mil 
crianças de 5 a 14 anos passaram a trabalhar no País, 
ocasionando um aumento de 10,3% do indicador nes-
sa faixa etária. 

Para os especialistas, esse fenômeno pode atra-
palhar a meta de erradicar as piores formas de explo-
ração da mão-de-obra de crianças e adolescentes, 
com a qual o Brasil se comprometeu ao ratificar, no 
ano 2000, a Convenção 182 da Organização Interna-
cional do Trabalho, a OIT. Vale lembrar que o Brasil se 
tornou referência mundial no combate ao trabalho in-
fantil justamente por estar conseguindo, desde 1992, 
reduzir os índices de exploração da mão-de-obra de 
crianças e adolescentes em decorrência da intensa 
mobilização da sociedade civil e também por conta 
da adoção de estratégias acertadas, como o PETI e 
outros programas de transferência de renda.

Segundo a PNAD, o aumento de 10,3% no nú-
mero de crianças ocupadas de 5 a 14 anos de idade 
foi influenciado principalmente pela crise no setor agrí-
cola. Isso porque mais famílias precisaram recorrer à 
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mão-de-obra de seus filhos para ajudá-las a aumentar 
a produção no campo.

Tal constatação é um desafio para todas as pes-
soas empenhadas em melhorar as condições de vida 
das nossas crianças e adolescentes. Os dados da 
PNAD revelam, mais uma vez, que o enfrentamento 
de problemas como o trabalho infantil não é uma tarefa 
simples. Pelo contrário. Trata-se de uma missão com-
plexa, que deve envolver vários atores, da sociedade 
e do Poder Público, em diversas áreas. 

Precisamos urgentemente rever as estratégias 
governamentais de combate à questão, como o PETI e 
o Bolsa-Família e melhorar os mecanismos de integra-
ção dos dois programas, bem como seu instrumento de 
fiscalização. O PETI, por exemplo, necessita de amplia-
ção e de uma revisão em sua focalização. Atualmente, 
sabemos que o programa beneficia aproximadamente 1 
milhão de crianças. No entanto, o número de meninos 
e meninas entre cinco e 15 anos que estão trabalhando 
hoje no Brasil chega a cerca de 2,7 milhões.

Sabemos ainda que não adianta apenas incluir 
essas crianças em programas como o PETI. Preci-
samos agregar ao PETI e a outros programas, como 
o próprio Bolsa-Família, estratégias de geração de 
emprego e renda para suas famílias, oferecendo fer-
ramentas concretas para que elas possam viver com 
mais dignidade.

A escola que essas crianças freqüentam, bem 
como as atividades extracurriculares previstas pelo 
PETI na chamada Jornada Ampliada, também devem 
ser mais atraentes, criativas e realmente de boa qua-
lidade, o que, infelizmente, ainda não está acontecen-
do. Precisamos também melhorar os mecanismos de 
fiscalização do trabalho infantil em todo o País, tanto 
na área urbana quanto na rural, e investir em campa-
nhas educativas sobre essa questão, pois ainda hoje 
existem pessoas no Brasil que consideram normal a 
exploração da mão-de-obra de crianças e adolescentes. 
É fundamental que todos entendam que toda criança 
tem direito a brincar e a estudar. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, embora a 
PNAD tenha registrado que o Brasil vem obtendo im-
portantes conquistas no campo educacional, como a 
universalização do ensino fundamental e o aumento da 
escolarização entre as crianças de cinco e seis anos, 
vemos que não avançamos quase nada em ações 
como a ampliação do acesso dos jovens à escola e o 
combate ao analfabetismo.

Pelo segundo ano consecutivo, a PNAD mostra 
que há um pequeno aumento no número de brasileiros 
entre 15 e 17 anos que não estudam. Esse indicador 
estava em queda desde 1993, quando estava em torno 
de 38,1%, até 2003, quando ficou em 17,6%. Em 2005, 
chegou a 18%, o que significa que, no ano passado, 
1,9 milhão de pessoas nessa faixa etária estavam fora 
da escola. Esse dado se torna ainda mais preocupante 
quando olhamos para outro indicador: o que mostra 
que 30% dos jovens nessa idade trabalham e, que, em 
geral, essa atividade é de baixa remuneração. Resul-
tado: esses adolescentes estão perdendo a oportuni-
dade de estudar e de, portanto, melhorar, no futuro, 
sua inserção no mercado de trabalho.

Isso é grave, Srªs e srs. Senadores, precisamos 
fazer com que esses jovens voltem para a escola. E 
essa escola tem que ser realmente um ambiente mo-
derno, dinâmico e mais agradável para nossos adoles-
centes. Além disso, temos que pensar em estratégias 
de incentivo financeiro a esses jovens para que eles 
possam trocar o trabalho mal remunerado pelos bancos 
escolares. Por fim, temos que olhar com mais atenção 
para o problema do analfabetismo, que, embora esteja 
em queda no País, verificamos que essa redução tem 
tido um ritmo bem mais lento do que gostaríamos. 

Recentemente, o Governo Federal reviu o prazo 
da meta para erradicar o analfabetismo, transferindo-o 
de 2007 para 2010. Estimativas da Rede de Monito-
ramento Amiga da Criança, feitas a partir de dados 
do IBGE, indicam que o Brasil pode chegar a 2015 com 
5% da população sem saber ler nem escrever. 

Os especialistas sustentam que, para mudar esse 
quadro, será necessário investir tanto na alfabetização 
de jovens e adultos quanto em toda a extensão da 
Educação Básica, o que exigirá maior aporte de re-
cursos para a área educacional. Portanto, nesse ponto 
uma ação fundamental é implantarmos logo o Fundeb. 
Sabemos que a erradicação do analfabetismo, espe-
cialmente entre as mulheres, tem impacto direto nas 
condições de vida das crianças e adolescentes.

Além das ações voltadas aos 15,7 milhões de 
analfabetos absolutos existentes, conforme dados da 
PNAD 2005, organizações da sociedade civil desta-
cam que o Brasil não irá cumprir a meta se não investir 
também no atendimento aos analfabetos funcionais e 
na melhoria da qualidade do Ensino Fundamental. Em 
2004, segundo a Síntese dos Indicadores Sociais 
200, do IBGE, 24,4% da população não possuía se-
quer a 4ª série completa.
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Já a avaliação feita pelo exame nacional Prova 
Brasil revela que as nossas escolas estão formando 
o que os especialistas chamam de “analfabeto esco-
lar”. O estudo mostra que os jovens não conseguem 
entender estruturas mais complexas de linguagem e 
têm dificuldades em decifrar palavras pouco usuais 
e de compreender textos mais complicados. Em ma-
temática, não conseguiam fazer operações de multi-
plicação e divisão com dois algarismos. Alunos de 4ª 
série não conseguiam sequer identificar as horas em 
um relógio de ponteiro.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e srs. Senadores, 
o desafio de construir um Brasil mais justo, mais de-
senvolvido e com mais oportunidades para todos é 
imenso. E essa luta precisa ocupar lugar prioritário na 
agenda pública do País. Lamentavelmente, os últimos 
meses foram contaminados pelo mar de denúncias de 
corrupção e pelas disputas políticas que marcaram 
todo o processo eleitoral.

Temos que continuar, sim, sendo implacáveis com 
os desmandos e com os desvios do dinheiro público. 
No entanto, precisamos voltar nossos olhares, nossa 

dedicação e nossa determinação para as questões 
que, de fato, podem transformar, para melhor, a vida 
da população brasileira. O Congresso Nacional não 
pode ser uma mera delegacia de polícia! O Parlamento 
brasileiro precisa se aproximar do Brasil real para que 
possa, finalmente, desempenhar o papel de ser o palco 
dos mais importantes debates nacionais e da busca de 
soluções para os principais problemas brasileiros.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 

– AL) – Embora muito ainda havendo a tratar, mas 
sem oradores inscritos, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos.

Que Deus possibilite vergonha na cara e amor no 
coração à classe política. Que tenhamos fé em Deus 
e fé na luta do povo, sempre!

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 25 
minutos.)

(OS Nº 15628/2006)
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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 ** 

 PRB – Roberto Cavalcanti **S 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 PT – Delcídio Amaral ** 
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 – Geovani Borges**S 
PMDB – Wellington Salgado de Oliveira** S PSDB – Leonel Pavan ** PSDB – Papaléo Paes**  
   

Goiás Alagoas Rondônia 
PMDB – Maguito Vilela*  P-SOL – Heloísa Helena* PMDB – Amir Lando* 
PFL – Demóstenes Torres ** PMDB – Renan Calheiros** BLOCO-PT – Fátima Cleide** 

PSDB – Lúcia Vânia** PSDB – Teotonio Vilela Filho**  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. Teotônio Vilela Filho3 (PSDB) AL 4093 
Antero Paes de Barros(PSDB) MT 4061 6. Arthur Virgílio (PSDB) AM 1413 

PMDB 
Wellington Salgado de Oliveira5 MG 2244 1. Leomar Quintanilha4 (PCdoB)-cessão TO 2073 

João Alberto Souza  MA 1415 2. Alberto Silva PI 3055 
Ramez Tebet MS 2222 3. Valdir Raupp RO 2252 
Luiz Otávio PA 3050 4. Geovani Borges6 AP 1712 

BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PL/PSB) 
Sibá Machado (PT) AC 2184 1. Eduardo Suplicy (PT) 7 SP 3213 
Ana Júlia Carepa (PT) PA 2104 2. (Vago)   
Fátima Cleide (PT) RO 2391 3. (Vago)   

PDT 
Jefferson Péres AM 2063 1. Augusto Botelho  RR 2041 

PTB 
Mozarildo Cavalcanti RR 4078 1. Valmir Amaral DF 1961 

Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(Atualizada em 3.10.2006) 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento - SCOP 

Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6 
Telefones: 3311-4561 e 3311-5258 

scop@senado.gov.br;  www.senado.gov.br/etica 

                                                
1 Eleito em 13.12.2005, na 1ª Reunião, de 2005, do Conselho de Ética. 
2 Eleito na Sessão do SF do dia 18.4.2006. 
3
 Retornou em 18.8.2006, após término de licenças concedidas de acordo com  Requerimentos nº 455 e 456, de 

2006 (DSF de 30.8.2006). 

4 Passou a integrar o Conselho de Ética no lugar do Senador Gerson Camata, em vaga cedida pelo PMDB, de 
acordo com o OF. GLPMDB nº 318/2006, de 14.8.2006, e Ofício nº 269/2006, de 15.8.2006, aprovados na 
Sessão do SF de 5.9.2006. 
5 Passou a integrar o Conselho de Ética no lugar do Senador Ney Suassuna, de acordo com Of. GLPMDB nº 
319/2006, de 14.8.2006, aprovado na Sessão do SF de 5.9.2006. 
6  Passou a integrar o Conselho de Ética no lugar do Senador Gilvam Borges, de acordo com Of. GLPMDB nº 
319/2006, de 14.8.2006, aprovado na Sessão do SF de 5.9.2006. 
7  Eleito na Sessão do SF do dia 3.10.2006. Indicado de acordo com o Ofício nº 32/2006-GLDBAG-CSCOM, de 
6.9.2006. 
 
 



PROCURADORIA PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 40/95) 

 

 
 

COMPOSIÇÃO 
 

Ramez Tebet (PMDB-MS) PMDB e Bloco de Apoio ao Governo 
Demóstenes Torres (PFL-GO) Bloco Parlamentar da Minoria 

Alvaro Dias (PSDB-PR) Bloco Parlamentar da Minoria 
Fátima Cleide (PT-RO) Bloco de Apoio ao Governo 

Amir Lando (PMDB-RO) PMDB 
(Atualizado em 09.06.2006) 

 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 

Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6 
Telefones: 3311-4561 e 3311-5257 

scop@senado.gov.br 



 

CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ 
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998, 

aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001 
 
 

COMPOSIÇÃO 
 

1ª Designação Geral : 03.12.2001 
2ª Designação Geral: 26.02.2003 

 
Presidente: Senadora Serys Slhessarenko 

Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB 

Senador Papaléo Paes (AP) - PSDB 
PFL 

Senadora Roseana Sarney (MA) 
PT  

Senadora Serys Slhessarenko (MT) 
PSDB 

Senadora Lúcia Vânia (GO) 
PDT 

Senador Augusto Botelho (RR) 
PTB 

Senador Sérgio Zambiasi (RS) 
PSB 

Senador Geraldo Mesquita Júnior (AC) – PMDB 
PL 

Senador Magno Malta (ES)  
PPS 

Senadora Patrícia Saboya Gomes (CE) – PSB 
(Atualizada em 9.6.2006) 

 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 

Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6 
Telefones: 3311-4561 e 3311-5259 

scop@senado.gov.br 
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