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(Inicia-se a sessão às 14 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Havendo número regimental, declaro aberta 
a sessão.

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

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício-GP nº 750/2006 

Brasília, 26 de outubro de 2006

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso  
Nacional
Senador Renan Calheiros
Brasília – DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelên-

cia o exemplar “Supremo Tribunal Federal – Sessão 
Solene de Instalação do Ano Judiciário de 2006”, com 
os discursos pronunciados pelos chefes dos três po-
deres da União.

Renovo a Vossa Excelência o agradecimento do 
Supremo Tribunal Federal.

Atenciosamente, – Ministra Ellen Gracie Nor-
thfleet, Presidente.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SESSÃO SOLENE 
DE INSTALAÇÃO DO ANO JUDICIÁRIO DE 2006 

(1º -2-2006)
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2006
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(13-6-1990)
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Ministro CARLOS Augusto Ayres de Freitas BRITTO 
(25-6-2003)
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6-2003)
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SUMÁRIO
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bim, Presidente do Supremo Tribunal Federal
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Deputados
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DISCURSO DO EXCELENTÍSSIMO SE-
NHOR MINISTRO NÉLSON JOBIM, PRESI-
DENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDE-
RAL

O SENHOR MINISTRO NÉLSON JOBIM (Pre-
sidente) – Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
pública; Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da 
República; Excelentíssimo Senhor Presidente do Con-
gresso Nacional; Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Câmara dos Deputados; Senhor Procurador-Geral 
da República; Colegas; Excelências; minhas Senhoras 
e meus Senhores.

Reunimo-nos para a inauguração do Ano Judi-
ciário de 2006, evento criado oportunamente pelo ex-
traordinário Ministro Maurício Corrêa.

Ata da 178ª Sessão Não Deliberativa,  
em 1º de Novembro de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Marcos Guerra e João Ribeiro
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Creio que este momento é importante para al-
gumas meditações.

Temos que ter presentes a inserção e a função 
do Supremo no Estado brasileiro.

Há que se partir dos fatos e não de idealiza-
ções.

As demandas que aqui aportam são, em linhas 
gerais, e nós Ministros já sabemos, de três modalida-
des. Perdoem-me se faço tentativa de classificação:

– as de fazenda;
– as de políticas públicas; e
– as de liberdades.

Um caso concreto pode integrar os três conjun-
tos, com eventual prevalência de um deles.

O conjunto fazenda compreende as demandas 
relativas às receitas e às despesas públicas.

Os contribuintes pretendem redução de suas 
obrigações fiscais.

Tem repercussão, para menos, na receita pú-
blica.

São demandas sobre impostos e contribuições 
sociais.

Muitas vezes, aproveitam-se da morosidade judi-
ciária para adiar a liquidação de obrigação fiscal.

Noutras, insurgem-se, com razão, contra a ele-
vada carga tributária brasileira.

Outros, por sua vez, querem o aumento das obri-
gações do Estado.

A repercussão, aqui, é no lado da despesa pú-
blica.

São demandas de servidores, segurados da pre-
vidência; credores, enfim, do Estado.

Aqui temos, ainda, demandas em que é o Es-
tado que se apropria do espaço judiciário para rolar 
dívidas públicas.

Já o segundo conjunto, das políticas públicas, com-
preende demandas com viés claramente político.

São seus atores principais:

– os partidos políticos;
– os sindicatos; e
– as corporações.

Alguns partidos, derrotados no Congresso Nacio-
nal, na votação democrática, modelo da nossa estrutu-
ra política, procuram tribunalizar as políticas públicas 
aprovadas pela maioria.

Algumas corporações e sindicatos, por sua vez, 
opõem-se a essas mesmas políticas, porque foram 
atingidos interesses de seus integrantes.

Em ambos os casos, há a tentativa de erigir o 
Supremo em julgador da conveniência e da oportuni-

dade de tais políticas, aprovadas no debate político do 
Congresso Nacional.

Por fim, o conjunto das liberdades.
Aqui, estão as demandas de proteção às garan-

tias individuais.
São hábeas corpus e mandados de seguran-

ça que trazem ao Supremo objeções às condutas e 
decisões

 – dos Tribunais;
 – do Ministério Público;
 – das Comissões Parlamentares de In-

quérito;
 – enfim, das autoridades públicas.

Diante de tudo isso, dessa síntese rápida que fa-
zemos, aflora uma questão para urgente debate.

Qual o paradigma que deve orientar a atuação 
do Supremo na preservação da Constituição?

A resposta acadêmica é tipicamente tautológi-
ca:

– é a preservação da Constituição.

Diante de demandas concretas, tal afirmação não 
tem sentido, nada significa, nada orienta.

É insuficiente.
Em vez de esclarecer, esconde.
A experiência indica, muitas vezes, que atender 

às pretensões de postulantes é o caminho fácil para 
o aplauso e o reconhecimento.

Em outros casos, decidir contra a suposta vonta-
de da maioria, da “opinião pública”, significa exposição 
a iras de alguns  poderosos.

Significa exposição a toda sorte de ilações cons-
piratórias e, aqui, muito conhecidas e injustas.

Esquecem que o Supremo nunca se curvou e 
não irá se curvar a patrulhamentos de nenhum tipo, 
públicos ou privados.

É extraordinária a repercussão e o elogio a de-
cisões

– que reduzem a receita pública,
– que aumentam as despesas;
– que dificultam a implantação de políti-

cas públicas aprovadas pelos parlamentos.

É o aplauso fácil.
É o elogio rasgado.
Mas, para as decisões de proteção das liberdades 

e garantias individuais, a situação é distinta.
O repúdio rouba o lugar do aplauso.
Repudiam-se as decisões do Supremo que ga-

rantem as liberdades, tudo em nome da segurança, da 
repressão ao crime, do combate à corrupção...

Mas, na verdade, a história mostra que o ato ar-
bitrário é materialmente o mesmo.
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Os atores é que mudaram.
O fundamento também mudou, Ministro Per-

tence.
Ontem, era a “segurança nacional”.
Hoje, dentre outros, pode ser o “clamor públi-

co”.
Em outros países, vemos lamentável quebra de 

garantias, direitos e liberdades, em nome do combate 
ao terrorismo.

Lá, tanto quanto cá, investigações ilimitadas e 
intermináveis, investigações que acabam se tornando 
fim em si mesmo, inquisições, exposições públicas, in-
vasões à privacidade e presunções absolutas de cul-
pa constituem retrocesso com o qual a magistratura 
brasileira não pode compactuar.

Não queremos a barbárie em nome dos “supe-
riores interesses do Estado”.

O Supremo, na sua história, sobretudo depois de 
1988, tem claro o paradigma capaz de ajudar a resol-
ver esta tensão dialética.

É a “governabilidade democrática”.
Não se confunda a construção e a defesa da 

governabilidade democrática com a defesa dos go-
vernos.

A governabilidade refere-se a qualquer gover-
no.

Seja de que partido for.
Seja qual matiz ideológico professe.
O estado democrático de direito, do art. 1º da 

Constituição, com que temos compromisso, é mais 
do que um dogma.

É mais do que um dever ser.
É um fazer.
É uma tarefa cotidiana.
A democracia não é um datum.
É um constructo diário de todos nós, presente 

em toda linha de sentenças e acórdãos.
A democracia precisa de efetividade.
A efetividade da democracia se assegura preser-

vando-se a governabilidade democrática.
Preservando nossas instituições.
Preservar não como passado, mas como pre-

sente para o futuro.
Senhoras e Senhores, 
Falamos em dois âmbitos dessa governabilidade 

democrática:

– o político e
– o econômico.

O Supremo desenvolve seu paradigma em duas 
frentes:

– a das relações institucionais e
– a da jurisprudência.

Quanto à jurisprudência, o paradigma da gover-
nabilidade democrática política aparece com nitidez, 
e isso foi ressaltado, inúmeras vezes, pelo Ministro 
Celso de Mello. Aparece com nitidez:

– no julgamento de congressistas;
– nas demandas relativas às comissões 

parlamentares de inquérito;
– nas demandas sobre políticas públi-

cas;
– sobre direitos eleitorais.

Nas relações institucionais, está o diálogo autôno-
mo do Supremo com os demais Poderes, a construção 
da governabilidade democrática política:

– firmamos o “pacto pela justiça”;
– negociamos, nos corredores do Con-

gresso, como deve fazer o Presidente do Su-
premo, a formulação de uma nova legislação 
processual. 

Lá estão 26 projetos, dos quais três já são leis. 
Essas negociações se travaram dentro do gabinete de 
Vossa Excelência como, também, junto às lideranças 
políticas do Congresso Nacional, quer do Senado, 
quer da Câmara.

– discutimos o orçamento, demandamos 
a lei de responsabilidade fiscal junto ao Minis-
tério do Planejamento;

– obtivemos Senhor Presidente, depois 
de longo caminho, a fixação do teto remu-
neratório nacional, débito que temos, nós, 
Congresso e o Senhor Presidente da Re-
pública, em reunião que se realizou em seu 
gabinete;

– buscamos uma solução para o pro-
blema dos precatórios, que aflige milhares de 
brasileiros e governantes e que representa 
débito, hoje, de R$63 bilhões.

No Poder Judiciário, essa governabilidade política 
no âmbito institucional desenvolveu-se com a intensi-
ficação do diálogo.

A intensificação do diálogo com os Tribunais 
Superiores – com o Superior Tribunal de Justiça, 
com o Tribunal Superior Eleitoral, com o Tribunal 
Superior do Trabalho, com o Superior Tribunal Militar 
com os Tribunais de Justiça, com o Colégio de Presi-
dentes de Tribunais de Justiça, com os Presidentes 
dos Tribunais Regionais Federais do Trabalho, com 
as Associações de Classe, federais, trabalhistas e 
nacionais.

Demos ênfase, nesse debate, à reforma interna 
do sistema:

– à sua gerência eficaz.

    3ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2006 



33272 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006

Sem Judiciário acessível, previsível e ágil, inexiste 
governabilidade democrática.

Quando falamos de previsibilidade, não nos re-
ferimos, propriamente, a resultado de julgamentos, 
sempre relativamente incertos, considerando a na-
tureza da prova e a ambigüidade legal decorrente 
da representatividade maior do Congresso Nacional 
– relativamente incerto, portanto, em vista de peculia-
ridades concretas.

Falamos isto sim, de casos idênticos, que não 
podem receber soluções diferentes, antagônicas.

Falamos das regras do jogo da lei porque ser-
vimos ao cidadão para assegurar que suas condutas 
futuras terão um tipo de resposta pelo sistema judici-
ário nacional.

Falamos de critérios de julgamento, que não po-
dem ser imprevisíveis ou voluntaristas.

Já o paradigma da governabilidade democrática 
econômica impõe uma grande cautela ao Supremo.

Trata-se de decisões de alto impacto.
Impacto e, observe bem, não no bolso de cada 

um, mas na estabilidade econômica de todos.
Tudo porque somos uma Nação que ainda está 

em busca de um desenvolvimento econômico mais 
justo, mais equilibrado e mais sustentável.

O Supremo, com esse paradigma, enfrentou as 
demandas referentes aos planos econômicos, aos di-
versos planos econômicos que tivemos com a redemo-
cratização, à crise energética, às privatizações...

A defesa da legalidade constitucional tem exigido 
do Supremo um intenso trabalho de ponderação de 
interesses econômicos conflitantes.

Interesses, no mais das vezes, agressivamente 
conflitante.

Quer o interesse individual, de setores, quer o 
conflito com os interesses do futuro da Nação.

A legalidade constitucional estará sólida e sus-
tentável, Senhor Presidente, quando sustentável es-
tiver a economia.

Não qualquer economia.
Mas economia pautada pela distribuição eqüi-

tativa dos frutos de um crescente desenvolvimento 
econômico.

Não conquistaremos tal desenvolvimento sem que 
consolidemos a governabilidade econômica.

Não simplesmente ou apenas governabilidade 
econômica.

Mas uma governabilidade econômica com ad-
jetivos.

Uma governabilidade democrática para uma eco-
nomia democrática, na qual todos tenham acesso aos 
ganhos de nossa produção.

Esse é o desafio do presente para jorrar no fu-
turo.

Que as mazelas, que os ódios, que as retaliações, 
e as incompreensões do presente, no debate político 
nacional, não frustrem as obrigações de nossa gera-
ção com o futuro do Brasil.

Caros amigos,
Ao abrir o Ano Judiciário, formulo uma proposta 

simples.
E, ao mesmo tempo, permitam-me um testemu-

nho da minha atuação no Supremo, que já caminha 
para o final.

O critério maior.

– para que o estado democrático de di-
reito saia do texto;

– para que o estado democrático de di-
reito ganhe as ruas, as escolas, as empresas, 
o meio rural, os sindicatos;

– para que o estado democrático de di-
reito envolva a todos – os “João com nome” e 
os “João sem nome”;

O critério maior é a preservação da governabili-
dade democrática, política e econômica.

É o que determina o amor que sentimos ao nosso 
País e à brava gente brasileira.

Gente que trabalha, chora, ri, dança, ama, educa 
seus filhos e que sempre precisa do Direito, da justi-
ça, dos juízes.

Muito obrigado.

DISCURSO DO EXCELENTÍSSIMO SE-
NHOR DEPUTADO FEDERAL ALDO RE-
BELO, PRESIDENTE DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS

O SENHOR DEPUTADO ALDO REBELO (Pre-
sidente da Câmara dos Deputados) – Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 
Silva; Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Ministro Nélson Jobim; Excelentíssi-
mo Senhor Vice-Presidente da República, José Alencar 
Gomes da Silva; Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Senado Federal, Senador Renan Calheiros; Excelen-
tíssimo Senhor Procurador-Geral da República, Doutor 
Antônio Fernando Barros e Silva; Senhor Ex-Presi-
dente José Sarney; Senhora e Senhores Ministros do 
Supremo Tribunal Federal; Senhores Presidentes de 
Tribunais Superiores; Senhor Governador do Distrito 
Federal; Senhoras e Senhores Senadores; Senhoras 
e Senhores Deputados; Senhores Ministros; Senhoras 
e Senhores; Senhor Presidente do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil, Doutor Roberto 
Antônio Busato.
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Dizia o romano Cícero que a lei é o laço de toda 
a sociedade. Cuidar daquilo que imprime unidade a 
determinado grupo social deve ser um dos objetivos 
primordiais do Estado. É da maneira como se põe em 
prática tal objetivo que provém à permanência das 
instituições que lhe servem de arcabouço. O Supremo 
Tribunal Federal não é apenas a instituição superior da 
Justiça no Brasil, é antes uma instituição de Estado, e, 
antes de Estado, é uma instituição da nacionalidade.

E, se a nação é abstrata como conceito, é muito 
concreta nas suas aspirações, dramas, virtudes, sofri-
mentos, nas suas reivindicações e demandas. A nação 
não é apenas o grupo social que integra o território 
determinado pelos limites e pelas faixas de fronteira. 
A nação não é apenas a comunidade do idioma, da 
cultura, do folclore, da história, das tradições e das es-
peranças. A nação que o Brasil vai construindo como 
experiência civilizatória única no planeta é submetida 
naturalmente aos dramas, às pressões e às contra-
pressões do mundo contemporâneo.

A luta pela democracia, pela consolidação da ex-
periência democrática no Brasil demonstra a história 
remota e recente do nosso País, que não se fez sem 
sacrifícios, sem perseverança, sem atos de fé na esco-
lha desse caminho como o único capaz de assegurar 
o enfrentamento dos desequilíbrios, das desigualda-
des, das deformidades que constituem ainda a nossa 
experiência nacional.

Se o Brasil vai constituindo sua trajetória carre-
gada de virtudes, de qualidades civilizatórias ímpares 
em todo o mundo, a capacidade da convivência, da to-
lerância, o desprezo pelo ódio, seja ele social, político, 
religioso, étnico, faz com que o Brasil consiga superar 
os impasses à construção da democracia, exatamen-
te apoiado nessas virtudes, é verdade também que o 
esforço para superar os desafios dos nossos defeitos, 
das nossas limitações exige muito das instituições na-
cionais e das instituições de Estado.

Trava-se uma disputa em torno da responsabi-
lidade da superação das nossas limitações. O povo 
constituiu através dos seus representantes as suas 
instituições, o Poder Executivo, o Legislativo, o Judi-
ciário, mas os Poderes enfrentam a pressão das cor-
porações, sejam elas privadas ou públicas, em busca 
da legitimidade e da representatividade para mediar 
conflitos em uma sociedade tão desequilibrada e tão 
desigual quanto a nossa.

Sabemos que o Estado Democrático de Direito é 
aquele capaz de salvaguardar os princípios da liberda-
de individual, da representação política, da divisão de 
Poderes, da obediência à lei e da igualdade social. É 
necessário perseverar nos desígnios da democracia, 

com desvelo por tudo que já se realizou, com determi-
nação por tudo o que ainda cumpre realizar.

Num caso e noutro, Senhoras e Senhores, trata-
se de tarefas delicadas, que se impõem como obriga-
ção coletiva – dos cidadãos, enquanto promotores e 
receptores do ordenamento social, político, econômico 
e institucional; do poder público, enquanto agente por 
delegação desse ordenamento, tanto na diversidade 
quanto na complexidade de suas numerosas compe-
tências e esferas.

Afiançadores da vida nacional, sobre cada um 
de nós, seja no Poder Legislativo, seja no Judiciário, 
repousa boa parte da responsabilidade de fazer um 
país melhor, e, se o ofício de legislar costuma ser tão 
espinhoso, não me parece menos o de mediar conflitos. 
Ambas as missões reúnem em torno de si as expecta-
tivas e as pressões da opinião pública. Ambas estão 
sujeitas a certa incompreensão da distância provinda 
dos que circunstancialmente ignoram as angústias não 
visíveis que experimentamos, tribulações indissociáveis 
do trabalho de quem está obrigado a examinar e ouvir 
a razão, atentar à consciência e decidir.

Ao abrigo de todas as paixões, alheios a outros 
privilégios, que o privilégio único de servir, Vossas Ex-
celências, elite intelectual da Justiça brasileira, atuam 
no proscênio da história. Nessa condição, cada qual 
continuará, estou certo, inarredavelmente fiel não ape-
nas aos rigores do bom direito, mas, sobretudo, aos 
pressupostos de sua verdade pessoal. Eqüidistância 
e sensibilidade, dignidade e firmeza, abnegação e in-
teresse público, doutrina e militância jurídica, cultura 
humanística e virtude moral, lustro e ética, circunspe-
ção e universalidade, exação e compreensão da rea-
lidade, desse amálgama singular faz-se a plêiade que 
ora tenho a honra de saudar, na pessoa do presidente, 
Ministro Nélson Jobim.

E quem examina, ao largo da nossa história, a 
experiência da construção democrática sabe que o 
Supremo Tribunal Federal, desde os tempos em que 
constituía antes o tribunal ainda do Brasil Colônia ou 
depois na sua experiência do Império, foi submetido, 
em todos os momentos, às pressões daqueles que 
imaginam que o melhor caminho é encurtar a distância 
e fazer a Justiça com as próprias mãos.

O povo, os democratas, só se protege quando há 
a Justiça funcionando no Brasil, e quando o Supremo 
Tribunal Federal decide com isenção, com equilíbrio, 
com rigor, mas protegendo os direitos individuais, que 
são os que formam os direitos da nacionalidade e os 
direitos da Nação.

Muito obrigado.
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DISCURSO DO EXCELENTÍSSIMO SE-
NHOR SENADOR RENAN CALHEIROS, PRE-
SIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL

O SENHOR SENADOR RENAN CALHEIROS 
(Presidente do Congresso Nacional) – Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República; Excelentíssimo Se-
nhor Presidente do Supremo Tribunal Federal; Excelen-
tíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados; 
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República; 
Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República; 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Superior Tribu-
nal de Justiça; Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Tribunal de Contas da União; Excelentíssimo Senhor 
Presidente do Superior Tribunal Militar; Excelentíssimo 
Senhor Presidente do Tribunal Superior do Trabalho; 
Excelentíssimos Senhores Ministros; Excelentíssima 
Ministra; Excelentíssimos Senhores Presidentes de 
Tribunais; Excelentíssimos Senadores José Sarney e 
Antonio Carlos Magalhães – em seus nomes cumpri-
mento a todos os Senadores e Senadoras presentes; 
Excelentíssimos Senhores Deputados Michel Temer 
e Inocêncio Oliveira – em seus nomes cumprimento 
a todos os Deputados e Deputadas presentes; Ex-
celentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, 
querido amigo Joaquim Roriz; Ministro Márcio Thomaz 
Bastos – em nome do qual cumprimento a todos os 
Ministros de Estado; Excelentíssimo Senhor Roberto 
Antônio Busato, Presidente do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil – em nome de quem 
cumprimento a todos os advogados deste País; demais 
autoridades, Senhoras e Senhores.

É com imenso orgulho que compareço a esta 
Sessão Solene, na reabertura dos trabalhos do Ano 
Judiciário do Supremo Tribunal Federal.

É certo que nossa jovem democracia comporta 
muitos aperfeiçoamentos. Mas também é certo que já 
alcançamos um grau de maturidade democrática sufi-
ciente para enfrentar – e superar – qualquer crise.

O Senado Federal aprovou mais de mil e sete-
centas matérias no ano passado, mesmo com toda a 
agitação política e a pauta trancada por medidas pro-
visórias em 65% das sessões.

Não me refiro apenas aos números, mas, acima 
de tudo, à qualidade das matérias que discutimos e 
votamos, todas elas de interesse estratégico para as 
instituições e para o País.

São temas que, pela complexidade, muitas vezes 
deixam de integrar os noticiários, mas repercutem na 
vida das pessoas e das instituições, a exemplo das 
matérias infraconstitucionais do Judiciário e dos mar-
cos regulatórios.

No que diz respeito à reforma infraconstitucional 
do Judiciário, a maioria dos projetos teve origem na 

própria magistratura, demonstrando o engajamento 
dos juízes brasileiros no aperfeiçoamento da presta-
ção jurisdicional.

Esse aperfeiçoamento é fundamental porque, 
como bem salientou o Presidente desta Corte Supre-
ma, na abertura do Ano Judiciário de 2005, houve, 
principalmente a partir dos anos 90, uma progressiva 
judicialização das lesões e dos debates de massa.

De nossa parte, aprovamos o projeto que es-
tende ao juiz a faculdade de não receber recursos de 
apelação, quando a sentença estiver em conformidade 
com a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do 
Supremo Tribunal Federal.

Também autorizamos os juizes a reproduzir, de 
forma imediata, sentenças que julguem improceden-
tes casos idênticos e controvertidos, desde que tratem 
exclusivamente de matéria de Direito, dispensando a 
apresentação de provas.

Outro projeto aprovado propõe alterações no Có-
digo de Processo Civil, como a nulidade das cláusulas 
de eleição de foro, nos contratos de adesão, o que be-
neficia as partes mais fracas na relação contratual.

Nesse espírito de cooperação, o Presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Carlos Velloso, en-
caminhou ao Senado Federal quatro anteprojetos que 
aprimoram as regras de fiscalização e de prestação de 
contas dos candidatos, definindo crimes específicos 
como o de corrupção eleitoral.

Tive a honra de subscrever essas proposições 
oportunas e avalizadas por Comissão de Notáveis, 
especialmente designada para sugerir melhorias nas 
regras do Direito Eleitoral.

Senhoras e Senhores, o trabalho de aprimorar a 
prestação jurisdicional brasileira tem que ser perma-
nente e não depende apenas do Judiciário. Depende 
de todos nós, brasileiros, e, particularmente, legisla-
dores.

Tenho a convicção de que, em um futuro muito 
próximo, não ouviremos mais a queixa de que o Brasil 
não oferece segurança jurídica adequada para investi-
dores nacionais e estrangeiros, de que não garantimos 
o cumprimento de contratos.

Claro que existem institutos a aperfeiçoar, como 
os precatórios judiciais, que se acumulam na admi-
nistração pública.

Estima-se que já chegam a 62 bilhões de reais os 
precatórios vencidos e não honrados. Mais de 42 bilhões 
seriam dos Estados e 20 bilhões das Prefeituras.

É por isso que me reuni, no final do ano passa-
do, com as Lideranças dos partidos e com o Presi-
dente Nelson Jobim, para discutir a sua engenhosa e 
criativa proposta, visando à solução do impasse dos 
precatórios.
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Tão logo seja apresentada a proposta dos preca-
tórios, darei tratamento de prioridade absoluta à sua 
tramitação no Senado Federal.

O Senado também discute o rito das medidas 
provisórias, outro relevante tema que diz respeito ao 
equilíbrio entre os Poderes.

Hoje mesmo, estaremos votando a Proposta de 
Emenda Constitucional que altera a tramitação das 
medidas provisórias.

Repetimos: 65% das nossas sessões foram tran-
cadas, em 2005, por medidas provisórias.

Estou empenhado firmemente em evitar que, dora-
vante, medidas provisórias disponham sobre contratos 
e tributos, a bem da segurança jurídica e do princípio 
da não-surpresa.

Não menos importante é a aprovação, neste mo-
mento, do fim da verticalização. A tese é boa, contudo, 
inadequada ao momento político-partidário nacional.

Com a aprovação definitiva da reforma política, 
que já votamos no Senado Federal, teremos o forta-
lecimento dos partidos e dos seus programas, aí sim 
gerando um ambiente propício para implantarmos a 
verticalização no Brasil.

Senhoras e Senhores, o Poder Legislativo, onde 
nascem as leis, no que depender de mim, trabalhará 
sempre de forma independente, mas em contínua har-
monia com o Judiciário.

Contudo, de nada valeriam essas leis, se não 
houvesse uma força que desse a elas o espírito da 
justiça.

Essa força é o Poder Judiciário!
Muito obrigado.

DISCURSO DO EXCELENTÍSSIMO SE-
NHOR LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, PRE-
SIDENTE DA REPÚBLICA

O SENHOR LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (Pre-
sidente da República) – Excelentíssimo Senhor José 
Alencar Gomes da Silva, Vice-Presidente da República; 
Excelentíssimo Senhor Ministro Nelson Jobim, Presi-
dente do Supremo Tribunal Federal; Excelentíssimo 
Senhor Senador Renan Calheiros, Presidente do Se-
nado Federal; Excelentíssimo Senhor Deputado Aldo 
Rebelo, Presidente da Câmara dos Deputados; Senho-
res Embaixadores acreditados junto ao meu Governo; 
Senhores Ministros de Estado; Senhor Joaquim Roriz, 
Governador do Distrito Federal; Senhoras e Senhores 
Parlamentares; Ministro Edson Vidigal, Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça;  General-de-Exército Max 
Hoertel, Presidente do Superior Tribunal Militar; Minis-
tro Vantuil Abdala, Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho; Senhor Antonio Fernando Barros e Silva de 
Souza, Procurador-Geral da República; Senhor Adyl-

son Martins Motta, Presidente do Tribunal de Contas da 
União; Senhores Presidentes dos Tribunais Regionais 
Federais, Eleitorais e do Trabalho, e dos Tribunais de 
Justiça, de Alçada e de Militares dos Estados; Senhor 
Roberto Antônio Busato, Presidente do Conselho Fe-
deral da Ordem dos Advogados do Brasil; Senhoras 
e Senhores Representantes de Entidades de Classe 
da Magistratura; meu caro ex-presidente José Sarney, 
hoje Senador da República; meu caro Maurício Cor-
rêa,  Ministro e ex-presidente desta Casa; Servidoras 
e Servidores do Judiciário; Senhoras e Senhores Jor-
nalistas; meus amigos e minhas amigas.

Participar de uma solenidade como esta, de aber-
tura do ano judiciário, é sempre uma honra para o 
Presidente da República e um exemplo da relação 
harmônica entre os Poderes.

Mas, neste ano, posso dizer que a satisfação de 
comparecer a este evento tem um caráter especial.

Fui deputado constituinte quando o Brasil vivia a 
transição de um modelo político autoritário para uma 
sociedade democrática. Aquele Estado distante das 
preocupações populares, que vigorara durante duas 
décadas, dava lugar a outra realidade na qual a vontade 
soberana do povo passaria a ser predominante.

Essa transição não se deu de maneira uniforme, 
mas a partir do choque entre duas tendências: a dos 
que defendiam a manutenção do modelo então vigen-
te e a da grande maioria da sociedade, ansiosa por 
mudanças há tanto tempo postergadas.

A Constituição que temos hoje é o retrato daquele 
momento. Apesar de ter assegurado grandes avanços 
democráticos, o conjunto de forças que contribuiu para 
a aprovação da nossa Carta Magna parece não ter sido 
capaz de consolidar mecanismos de aperfeiçoamento 
institucionais em relação à Justiça e às demandas da 
sociedade brasileira contemporânea. Tudo indica que 
apenas agora estamos atingindo um estágio de ma-
turidade institucional entre os Poderes da República 
que nos possibilita a retomada dessa questão, com 
mudanças significativas.

Senhores Ministros, Senhores Magistrados, mi-
nhas Senhoras e meus Senhores, os últimos três anos 
foram marcados por um avanço extraordinário no debate 
sobre as relações entre o Judiciário e a sociedade. É 
curioso notar como, até então, o tema parecia reser-
vado a debates entre juízes, advogados e promotores, 
sem que a sociedade, real destinatária das reformas, 
conseguisse se envolver verdadeiramente com tal 
assunto. E isso ocorreu não apenas por se tratar de 
questão bastante técnica, mas também porque alguns 
setores criaram uma espécie de interdição ao deba-
te, dificultando a participação da sociedade. Qualquer 
declaração mais incisiva, vinda de outro Poder, podia 
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ser vista como incursão indevida sobre assunto que 
é para poucos.

No entanto, a sociedade se deu conta de que a 
falta de acesso da população mais carente ao Judici-
ário limita o seu papel de promotor da justiça e acen-
tua aspectos negativos de segregação e desigualdade 
social. Foi por isso que acertei com o Ministro Márcio 
Thomaz Bastos que a Reforma do Judiciário seria um 
dos temas mais importantes de sua pasta.

Minha determinação foi a de que, quando termi-
nasse o governo, pudéssemos olhar para o Judiciário 
brasileiro e perceber que ele está mais rápido e mais 
acessível.

E o que notamos hoje é que o Judiciário de 2006 
é sem dúvida diferente do que era em 2003. Os méritos 
dessas conquistas são de toda a sociedade brasilei-
ra, que se envolveu no debate e defendeu mudanças. 
São também do Parlamento, que nunca votou tantas 
modificações legislativas para a construção de uma 
Justiça melhor. Mas são, sobretudo, do Judiciário, que, 
como em nenhum outro momento, despiu-se de velhos 
preconceitos e vem se modernizando, fortalecendo a 
sua independência.

Também o Executivo teve um papel relevante nes-
se processo. Logo no primeiro ano de minha gestão, foi 
criada a Secretaria de Reforma do Judiciário, tendo à 
frente o Jurista Sérgio Renault. Essa Secretaria empe-
nhou-se na construção de agenda para as reformas, em 
especial de uma agenda nacional que transcendesse 
em muito as ações do Governo Federal.

Essa agenda, constituída a partir de diagnósticos 
consistentes, compunha-se de três fases. A primeira era 
a aprovação da Reforma Constitucional que tramitava 
por mais de uma década no Congresso Nacional. A 
segunda tratava da mudança nos códigos, para tornar 
o processo mais simples e diminuir o número de recur-
sos protelatórios. A terceira era uma reforma gerencial, 
aproveitando as práticas bem-sucedidas do próprio 
Judiciário, para torná-lo mais moderno e eficiente. 

É gratificante notar o quanto se avançou nos úl-
timos dois anos. O Senado aprovou a Reforma Cons-
titucional, instituindo o Conselho Nacional de Justi-
ça. A partir disso, os três Poderes da República, em 
atitude inédita, firmaram um pacto por um Judiciário 
mais rápido e republicano. Deve-se ressaltar o papel 
desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal e por 
seu presidente, em especial, Ministro Nelson Jobim, 
para viabilizar a concretização desse pacto.

Por causa desse pacto, foi possível a aprovação, 
bastante célere, de cinco projetos de lei que consti-
tuem verdadeira revolução no Processo Civil brasilei-
ro, tornando-o mais rápido e fechando espaços para 

recursos que pretendem meramente retardar a deci-
são final do juiz.

 Por fim, o Ministério da Justiça criou, em conjun-
to com a sociedade civil e as associações de juízes e 
promotores, o Prêmio Innovare, que está em sua ter-
ceira edição, sempre valorizando e divulgando práticas 
positivas ocorridas dentro do Judiciário.

Esses avanços demonstram que todo o País 
ganha quando o Judiciário se aperfeiçoa e aposta no 
diálogo e na sua permeabilidade a argumentos e rei-
vindicações de outros setores.

Minhas Senhoras e meus Senhores, a nossa 
Constituição é rica em instrumentos que oxigenam o 
Judiciário, como a possibilidade de o Ministério Público 
e de os advogados indicarem membros para compor 
a magistratura. Outros instrumentos constitucionais 
importantes são o papel do governador na indicação 
de desembargadores, e o do Senado na sabatina de 
ministros dos tribunais superiores. E vale destacar a 
indicação de membros da mais alta corte do País, que 
é feita pelo Presidente da República e sujeita à apro-
vação do Senado.

O caminho, agora irreversível, que o Brasil esco-
lheu para o seu Judiciário é o do aprofundamento des-
ses mecanismos de democratização, que consolidam 
o sistema constitucional de separação harmônica entre 
os Poderes. Essa democratização, que vai do choque 
de eficiência ao corte de formalismos, passando pelo 
fortalecimento dos mecanismos de controle social, é 
a expressão maior desse processo de reformas. Um 
processo que avançou muito nos últimos anos, mas 
que ainda está em curso e deve continuar merecendo 
a melhor atenção de todos nós. Felizmente, o Judici-
ário que estamos construindo hoje já está muito mais 
próximo daquilo que todos nós almejamos. Tudo isso 
em benefício do Brasil e de todos os cidadãos e cida-
dãos do nosso País. Muito obrigado.

PALAVRAS DO EXCELENTÍSSIMO SE-
NHOR MINISTRO NELSON JOBIM, PRESI-
DENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDE-
RAL

O SENHOR MINISTRO NELSON JOBIM, (Pre-
sidente) – Minhas Senhoras e meus Senhores, os 
discursos proferidos, que honram o Poder Judiciário 
da Nação, integrarão a história e os anais do Tribunal. 
Cumpre ressaltar, como colocado pelo Presidente da 
República e pelos Presidentes do Senado Federal e 
da Câmara dos Deputados, a perfeita harmonia no 
respeito à independência dos Poderes e a integração 
de todos no Estado Republicano do País.

Registro e agradeço a presença dos Excelentís-
simos Senhores: Presidente da República, Luiz Inácio 
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Lula da Silva; Vice-Presidente da República e Ministro 
da Defesa, José Alencar Gomes da Silva; Presidente do 
Senado Federal, Senador Renan Calheiros; Presidente 
da Câmara dos Deputados, Deputado Aldo Rebelo.

Registro a presença do Senhor Senador José 
Sarney, ex-presidente da República e do Congresso 
Nacional, em cuja presidência grande parte da reforma 
constitucional junto ao Senado desenvolveu-se com o 
auxílio de eminentes Senadores.

Registro a presença do Senador Antonio Car-
los Magalhães, Presidente da Comissão de Justiça 
do Senado Federal, a quem e de quem dependemos 
extraordinariamente nos debates da reforma constitu-
cional, e na pessoa de quem saúdo os demais Sena-
dores presentes.

Registro a presença dos Senhores Deputados 
Michel Temer e Inocêncio Oliveira, em nome de quem 
também saudamos os Senhores Deputados presen-
tes; dos Ministros aposentados do Supremo Tribunal 
Federal, Xavier de Albuquerque, Rafael Mayer, Ilmar 
Galvão e Maurício Corrêa; do Presidente do Superior 
Tribunal de Justiça, Ministro Edson Vidigal; do Presi-
dente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Van-
tuil Abdala; do Presidente do Superior Tribunal Militar, 
Ministro Max Hoertel.

Saúdo e registro a presença dos Ministros dos 
Tribunais Superiores, dos Tribunais Regionais Fede-
rais, Eleitorais e do Trabalho, e dos Tribunais de Justiça 
dos Estados; do Presidente do Tribunal de Contas da 
União, Ministro Adylson Martins Motta; do Procurador-
Geral da República, Doutor Antonio Fernando Barros 
e Silva de Souza, em nome de quem agradeço aos 
membros do Ministério Público da União, dos Estados 
e do Distrito Federal; do Ministro de Estado da Justiça, 
Márcio Thomaz Bastos, extensivo a todos os Ministros 
de Estado presentes; do Advogado-Geral da União, 
Doutor Álvaro Augusto Ribeiro Costa; do Governador 
do Distrito Federal, Joaquim Roriz; do Presidente do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 
em nome de quem registro a presença de advogados 
militantes nesta Casa; do Núncio Apostólico; do Decano 
do Corpo Diplomático; de Desembargadores, Juízes e 
Juízas; do Presidente do Instituto dos Advogados do 
Brasil; dos Presidentes das Associações Nacionais dos 
Magistrados e demais representantes das entidades 
de classe da magistratura; dos Servidores desta e de 
outras Cortes.

Cumprida a sua finalidade, declaro encerrada 
esta sessão e solicito a todos que permaneçam em 
seus lugares até a retirada da Corte, de Sua Excelên-
cia o Senhor Presidente da República e das demais 
autoridades que compõem a mesa.

Haverá, em seguida, breve confraternização no 
Salão Branco.

Está encerrada a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 290, DE 2006

Altera o art. 236 da Lei nº 4.737, de 15 
de julho de 1965 (Código Eleitoral), a fim de 
permitir a prisão do eleitor, por ordem ju-
dicial, acusado de praticar crime hediondo 
ou crime doloso contra a vida, nos cinco 
dias que antecedem e nas quarenta e oito 
horas posteriores às eleições.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 236 da Lei nº 4.737, de 15 de julho 

de 1965 (Código Eleitoral), passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 236. Nenhuma autoridade poderá, 
desde cinco dias antes e até quarenta e oito 
horas depois do encerramento da eleição, 
prender ou deter qualquer eleitor, salvo:

a) em flagrante delito;
b) em virtude de sentença criminal con-

denatória por crime inafiançável;
c) mediante ordem escrita e fundamen-

tada de autoridade judiciária competente, nas 
hipóteses de crime doloso contra a vida, desde 
que inafiançável, ou crime hediondo, tipificado 
na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

d) por desrespeito a salvo-conduto.

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

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

Justificação

O Código Eleitoral de 1965 estabeleceu, nos 
artigos 234 a 239, diversas garantias eleitorais com o 
fim de proteger a regularidade do pleito e assegurar 
o exercício do direito de voto a toda a sociedade, no 
momento da escolha de seus dirigentes.

No art. 236 do Código Eleitoral, o legislador proi-
biu a prisão de eleitor nos cinco dias anteriores e até 
quarenta e oito horas após o pleito, salvo em flagrante 
delito, em virtude sentença penal condenatória por cri-
me inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. O 
dispositivo foi criado com o objetivo de evitar que au-
toridades judiciárias determinassem prisões advindas 

    9ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2006 



33278 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006

de denúncias temerárias, motivadas por perseguição 
política. Dessa forma, o direito à segurança da socie-
dade foi relativizado em favor do exercício do direito 
constitucional ao voto.

Ocorre que tamanho rigor não se justifica nos 
dias de hoje. Em primeiro lugar, porque o Poder Judi-
ciário exerce hoje seu papel constitucional com maior 
autonomia e independência, diferentemente de tempos 
atrás, em que sofria influência de detentores de poder 
econômico ou político. Em segundo lugar, porque a 
violência no País tem aumentado consideravelmente, 
de maneira que a manutenção do dispositivo, na forma 
em que vigente, beneficiará autores de crimes brutais, 
como assassinos e estupradores, como freqüentemente 
têm noticiado os meios de comunicação.

Assim, apresentamos o presente projeto de lei, a 
fim de possibilitar, no período mencionado no art. 236 
do Código Eleitoral, a prisão de eleitores que tenham 
praticado crimes dolosos contra a vida, desde que ina-
fiançáveis, ou crimes hediondos. Em ambos os casos, 
a decretação da prisão exigirá ordem fundamentada 
de autoridade judiciária competente, em conformidade 
com o art. 5º, LXI, da Constituição Federal.

Ressalte-se que pretendemos permitir a prisão, 
no período mencionado, somente no caso de crimes 
que agridem profundamente a sociedade. Os primei-
ros, crimes dolosos contra a vida, porque violam o bem 
maior do ser humano, direito fundamental protegido 
pelo art. 5º, caput, da Constituição Federal. Por sua 
vez, os crimes hediondos, elencados na Lei nº 8.072, 
de 1990, porque constituem delitos ao qual a própria 
Carta Magna, no art. 5º, XLIII, considerou indispensável 
conferir tratamento mais rigoroso, vedando a conces-
são de fiança, graça e anistia.

A medida proposta certamente evitará que au-
tores de crimes graves permaneçam livres durante o 
período eleitoral, o que poderia ensejar a prática de 
outros crimes ou até mesmo a fuga de criminosos, 
instaurando o temor entre a sociedade.

Diante do exposto e da relevância do projeto, 
contamos com o apoio dos nobres Pares para a sua 
aprovação.

Sala das Sessões, 1º de novembro de 2006. 
– Senadora Serys Slhessarenko.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

Institui o Código Eleitoral.

O Presidente da República, faço saber que san-
ciono a seguinte Lei, aprovada pelo Congresso Nacio-
nal, nos termos do art. 4º, caput, do Ato Institucional, 
de 9 de abril de 1964.

PARTE PRIMEIRA

INTRODUÇÃO
Art. 1º ...................... ..........................................  

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

PARTE QUINTA 
Disposições Várias

TÍTULO I 
Das Garantias Eleitorais

Art. 234. Ninguém poderá impedir ou embaraçar 
o exercício do sufrágio.

Art. 235. O juiz eleitoral, ou o presidente da mesa 
receptora, pode expedir salvo-conduto com a comina-
ção de prisão por desobediência até 5 (cinco) dias, em 
favor do eleitor que sofrer violência, moral ou física, na 
sua liberdade de votar, ou pelo fato de haver votado.

Parágrafo único. A medida será válida para o pe-
ríodo compreendido entre 72 (setenta e duas) horas 
antes até 48 (quarenta e oito) horas depois do pleito.

Art. 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 
5 (cinco) dias antes e até 48 (quarenta e oito) horas 
depois do encerramento da eleição, prender ou deter 
qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtu-
de de sentença criminal condenatória por crime ina-
fiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto.

§ 1º Os membros das mesas receptoras e os fis-
cais de partido, durante o exercício de suas funções, 
não poderão ser detidos ou presos, salvo o caso de 
flagrante delito; da mesma garantia gozarão os candi-
datos desde 15 (quinze) dias antes da eleição.

§ 2º Ocorrendo qualquer prisão o preso será ime-
diatamente conduzido à presença do juiz competente 
que, se verificar a ilegalidade da detenção, a relaxará 
e promoverá a responsabilidade do coator.

Art. 237. A interferência do poder econômico e o 
desvio ou abuso do poder de autoridade, em desfavor 
da liberdade do voto, serão coibidos e punidos.

§ 1º O eleitor é parte legítima para denunciar os cul-
pados e promover-lhes a responsabilidade e a nenhum 
servidor público. Inclusive de autarquia, de entidade pa-
raestatal e de sociedade de economia mista, será lícito 
negar ou retardar ato de ofício tendente a esse fim.

§ 2º Qualquer eleitor ou partido político poderá 
se dirigir ao Corregedor Geral ou Regional, relatando 
fatos e indicando provas, e pedir abertura de investi-
gação para apurar uso indevido do poder econômico, 
desvio ou abuso do poder de autoridade, em benefício 
de candidato ou de partido político.

§ 3º O Corregedor, verificada a seriedade da 
denúncia procederá ou mandará proceder a investi-
gações, regendo-se estas, no que lhes for aplicável, 
pela Lei nº 1.579 de 18-3-1952.

NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL10     



Novembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 33279 

Art. 238. É proibida, durante o ato eleitoral, a 
presença de força pública no edifício em que funcio-
nar mesa receptora, ou nas mediações, observado o 
disposto no Art. 141.

Art. 239. Aos partidos políticos é assegurada a 
prioridade postal durante os 60 (sessenta) dias anterio-
res à realização das eleições, para remessa de material 
de propaganda de seus candidatos registrados.
....................................................................................

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre os crimes hediondos, nos 
termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição 
Federal, e determina outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º ................. ...............................................  
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:

I – ......................... .............................................
XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e 

insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terro-
rismo e os definidos como crimes hediondos, por eles 
respondendo os mandantes, os executores e os que, 
podendo evitá-los, se omitirem;

LXI – ninguém será preso senão em flagrante de-
lito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão 
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 291, DE 2006

Altera a Lei nº 9.249, de 26 de dezem-
bro de 1995 para conceder benefício no 
imposto de renda para empresas que uti-
lizem produtos de plástico biodegradável 
ou hidrossolúvel.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 

1995, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 
13-A e 15-A:

“Art. 13-A. Para efeito de apuração do 
lucro real e da base de cálculo da contribui-
ção social sobre o lucro líquido, as despesas 
com bens de plástico que, na forma do regu-
lamento, apresentem características de biode-
gradabilidade ou hidrossolubilidade, poderão 
ser deduzidas em dobro.

§ 1º Para os fins do benefício referido no 
caput deste artigo, o bem plástico, assim como 
seu fornecedor, deverá ser previamente certifi-
cado pela Secretaria da Receita Federal.”

“Art. 15-A. Do imposto apurado na for-
ma do art. 15, poderá ser abatido até quinze 
por cento do valor gasto com bens de plástico 
que, na forma do regulamento, apresentem 
características de biodegradabilidade ou hi-
drossolubilidade.

§ 1º Para os fins do benefício referido no 
caput deste artigo, o bem plástico, assim como 
seu fornecedor, deverá ser previamente certifi-
cado pela Secretaria da Receita Federal.”

Art. 2º O Poder Executivo estimará o montante da 
renúncia de receita decorrente do disposto no art. 1º e o 
considerará na estimativa de receita da lei orçamentária 
relativa ao exercício em que se deva iniciar a aplicação 
do benefício, a fim de cumprir o disposto nos arts. 12 e 14 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

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

Parágrafo único. O benefício tributário de que 
trata esta Lei produzirá efeitos por dez anos a partir 
de 1º de janeiro do ano subseqüente àquele em que 
for implementado o disposto no art. 2º.

Justificação

O plástico é insumo essencial para a indústria mo-
derna. Produto de baixo custo, versátil e resistente, é usa-
do na fabricação dos mais diversos bens. No entanto, o 
longo tempo de degradação do plástico (mais de 100, em 
alguns casos) causa severos danos ao meio ambiente, 
em razão do acúmulo desses produtos na natureza.

A comunidade científica e a indústria química vêm 
trabalhando para oferecer soluções para o problema. O 
plástico biodegradável é a mais promissora alternativa 
ao uso do plástico comum. Seja pela inclusão de aditi-
vos aos polímeros tradicionais, seja pela utilização de 
biopolímeros, o chamado plástico biodegradável pode 
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encurtar significativamente o prazo de decomposição, 
tomando-o ecologicamente adequado.

No entanto, apesar de várias empresas social-
mente responsáveis já terem adotado esses plásticos 
ecológicos, seu uso ainda é restrito, em escala insufi-
ciente, portanto, para causar impacto positivo no ritmo 
de acúmulo dos plásticos tradicionais na natureza.

Urge, pois, que o Estado intervenha no setor, para 
fomentar a produção e o consumo desse tipo de pro-
duto, em defesa do meio ambiente e no cumprimento 
do disposto no art. 225, caput, da nossa Constituição 
Federal. O projeto ora apresentado permite a dedução 
em dobro, no cálculo do imposto de renda e da con-
tribuição sobre o lucro líquido no regime do lucro real, 
das despesas com insumos plásticos biodegradáveis 
ou hidrossolúveis. Para aqueles que se valem do cál-
culo segundo o lucro presumido, passa-se a permitir 
que até 15% desses gastos sejam abatidos do valor 
do imposto apurado.

Trata-se de mecanismos fiscais simples, que 
concedem um prêmio para as empresas que optem 
pela utilização de produtos que tenham menor impacto 
ambiental em relação a seus congêneres.

Sala das Sessões, 1º de novembro de 2006. 
– Senadora Serys Slhessarelko.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a legislação do imposto de ren-
da das pessoas jurídicas, bem como da 
contribuição social sobre o lucro líquido, 
e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º As bases de cálculo e o valor dos tributos 
e contribuições federais serão expressos em Reais.

Art. 2º ..................... ...........................................
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e 

da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro 
líquido, são vedadas as seguintes deduções, indepen-
dentemente do disposto no art. 47 da Lei nº 4.506, de 
30 de novembro de 1964:

I – de qualquer provisão, exceto as constituídas 
para o pagamento de férias de empregados e de dé-
cimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei nº 
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da 
Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, e as provisões 
técnicas das companhias de seguro e de capitalização, 
bem como das entidades de previdência privada, cuja 
constituição é exigida pela legislação especial a elas 
aplicável; (Vide Lei 9.430, de 1996);

II – das contraprestações de arrendamento mer-
cantil e do aluguel de bens móveis ou imóveis, exceto 
quando relacionados intrinsecamente com a produção 
ou comercialização dos bens e serviços;

III – de despesas de depreciação, amortização, 
manutenção, reparo, conservação, impostos, taxas, se-
guros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou 
imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com 
a produção ou comercialização dos bens e serviços;

IV – das despesas com alimentação de sócios, 
acionistas e administradores;

V – das contribuições não compulsórias, exceto 
as destinadas a custear seguros e planos de saúde, 
e benefícios complementares assemelhados aos da 
previdência social, instituídos em favor dos emprega-
dos e dirigentes da pessoa jurídica;

VI – das doações, exceto as referidas no § 2º;
VII – das despesas com brindes.
§ 1º Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas 

com alimentação fornecida pela pessoa jurídica, indis-
tintamente, a todos os seus empregados.

§ 2º Poderão ser deduzidas as seguintes doa-
ções:

I – as de que trata a Lei nº 8.313, de 23 de de-
zembro de 1991;

II – as efetuadas às instituições de ensino e pes-
quisa cuja criação tenha sido autorizada por lei federal 
e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art. 
213 da Constituição Federal, até o limite de um e meio 
por cento do lucro operacional, antes de computada a 
sua dedução e a de que trata o inciso seguinte;

III – as doações, até o limite de dois por cento do 
lucro operacional da pessoa jurídica, antes de com-
putada a sua dedução, efetuadas a entidades civis, 
legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, 
que prestem serviços gratuitos em benefício de em-
pregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos 
dependentes, ou em benefício da comunidade onde 
atuem, observadas as seguintes regras:

a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas 
mediante crédito em conta corrente bancária direta-
mente em nome da entidade beneficiária;

b) a pessoa jurídica doadora manterá em arqui-
vo, à disposição da fiscalização, declaração, segundo 
modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, 
fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se 
compromete a aplicar integralmente os recursos re-
cebidos na realização de seus objetivos sociais, com 
identificação da pessoa física responsável pelo seu 
cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou 
vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, 
sob nenhuma forma ou pretexto;
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c) a entidade civil beneficiária deverá ser reco-
nhecida de utilidade pública por ato formal de órgão 
competente da União.

Art. 14. ............................ ...................................  
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,  
DE 4 DE MAIO DE 2000

Mensagem de veto

Estabelece normas de finanças públi-
cas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal, com amparo no Capitulo II do Título 
VI da Constituição.

§ 1º............................. ........................................  
....................................................................................

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

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

§ 2º O montante previsto para as receitas de 
operações de crédito não poderá ser superior ao das 
despesas de capital constantes do projeto de lei orça-
mentária. (Vide ADIN nº 2.238-5)

§ 3º O Poder Executivo de cada ente colocará 
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Pú-
blico, no mínimo trinta dias antes do prazo final para 
encaminhamento de suas propostas orçamentárias, 
os estudos e as estimativas das receitas para o exer-
cício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as 
respectivas memórias de cálculo.

Art. 13. ........................ .......................................  
....................................................................................

SEÇÃO II 
Da Renúncia de Receita

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re-

núncia de receita deverá estar acompanhada de esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias 
e a pelo menos uma das seguintes condições:

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

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

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

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

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

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

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

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

TÍTULO VIII 
Da Ordem Social

CAPÍTULO VI 
Do Meio Ambiente

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º.............. .......................................................  
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
– decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Ma-

ciel, do PFL de Pernambuco.
V. Exª dispõe de até 20 minutos para fazer seu 

pronunciamento.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o 

seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente desta Sessão, nobre Senador Marcos Guerra, 
representante do Espírito Santo no Senado Federal, 
Srªs e Srs. Senadores, há um tema, entre muitos ou-
tros, que os cientistas políticos ainda estão em busca 
de um consenso: como compatibilizar as modernas 
exigências da governabilidade com a preservação da 
diversidade partidária, que deve caracterizar uma au-
têntica sociedade democrática.

Governabilidade e governança tornaram-se, como 
sabemos, termos e conceitos generalizados nos últimos 
tempos, tanto pela necessidade de adotarmos critérios 
aplicáveis à prática da política quanto pela necessi-
dade de se identificar mecanismos que favoreçam ou 
perturbem a estabilidade institucional em quase duas 
centenas de Estados existentes no mundo.

Abro um breve parêntese, Sr. Presidente: quando 
a ONU foi criada, nos idos de 1945, apenas 50 Estados 
a integravam – ou em torno disso. Hoje, 60 anos após, 
esse número se multiplicou por quatro. São pratica-
mente 200 países – 198, se não estou equivocado. E 
quase todos, salvo aqueles onde há democracia mais 
consolidada, os países do chamado Primeiro Mundo 
– da Europa, dos Estados Unidos da América do Norte, 
alguns da Ásia – são os que dispõem de adequadas 
condições de governabilidade.

Muitos deles padecem de dificuldades muito gran-
des, que se refletem em um grande déficit democrático 
e também na incapacidade das suas instituições de 
darem respostas às demandas da sociedade.

Aliás, a propósito, observe-se o crescimento ex-
ponencial dos novos países emancipados depois da 
Segunda Grande Guerra Mundial, que responde, por 
sua vez, como eu já disse, às necessidades do pro-
cesso civilizatório, marcado também pela explosão de-
mográfica, de que o Brasil é, talvez, o melhor exemplo. 
Afinal, levamos 450 anos para atingir a marca de 50 
milhões de habitantes e pouco mais de outros 50 anos 
para multiplicarmos por três vezes e meia esse núme-
ro. O fato é que o Brasil já dispõe, segundo o IBGE, 
de uma população em torno de 183 a 184 milhões de 
habitantes. Isso, naturalmente, produz conseqüências 
no que diz respeito à governabilidade.

Sociedades cada vez mais diversificadas em 
seus interesses e em sua estrutura social tiveram de 
continuar convivendo com os instrumentos clássicos 
da organização política. Voto universalizado e eleições 
livres, competitivas – e não manipuladas, é bom frisar 
–, continuam a ser o principal fator de legitimação da 
democracia representativa.

O instituto político da representação, por isso 
mesmo, continua peça essencial de todo sistema po-
lítico democrático. Raramente, porém, detemo-nos a 
discutir que papéis institucionais cumpre esse enge-
nhoso mecanismo das democracias contemporâneas. 
É bom lembrar que é por meio dele que suprimos dois 
requisitos essenciais de qualquer Estado: assegurar 
a governabilidade e garantir a diversidade, entendida 
esta como plurarismo, seja ele político, ideológico, 
doutrinário, étnico, cultural ou religioso.

São essas duas questões que, a meu ver, cons-
tituem um ponto intrincado do processo político.

Naturalmente, não se pode pensar democracia 
sem diversidade. Mas também não se pode pensar go-
vernabilidade ou governança sem que as instituições 
estejam habilitadas a dar respostas às demandas da 
sociedade. Daí por que temos de buscar “um justo meio-
termo”, ou seja, uma posição de equilíbrio que torne 
possível atender a esses dois requisitos, para que o 
País possa avançar não somente no campo político, 
mas também e sobretudo no campo econômico, social, 
cultural e das relações externas, etc. 

Eis aí um dilema a ser decifrado antes que se-
jamos devorados, como no desafio mitológico. De-
vemos admitir que esses requisitos não podem ser 
maximizados simultaneamente, na medida em que 
ambos dependem de um mecanismo: o da represen-
tação. Aumentando a governabilidade, diminuímos, 
na mesma proporção, a diversidade. Privilegiando a 
diversidade, prejudicamos proporcionalmente a go-
vernabilidade. Sem definirmos precisamente em que 
medida equilibrar os dois fatores, não se pode alterar, 
senão de forma inconseqüente, a engenharia política 
de qualquer sistema.

Faço essas considerações, Sr. Presidente, Sena-
dor Marcos Guerra, porque estamos a poucos meses 
da instalação da 53ª Legislatura, que deve ocorrer no 
próximo dia 1º de fevereiro, e há no Brasil, não sem 
razão, um grande debate acerca da necessidade de 
uma reforma institucional – mais do que uma reforma 
política, uma reforma institucional – capaz de dar a so-
lidez, a vertebração de que precisam para assegurar 
a adequada governabilidade.

Muitos problemas brasileiros estão pendentes 
de solução e não imaginamos que – alguns de natu-
reza econômica ou social – dependam antes de ins-
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tituições sólidas, hígidas, com mecanismos capazes 
de resolvê-los.

Países com acentuado pluralismo étnico ou de 
grande diversidade cultural e religiosa têm que privi-
legiar a diversidade para assegurar a governabilidade. 
Estados de grande diversidade geopolítica, mas dota-
dos de unidade lingüística e sem divisões que ocasio-
nem conflitos podem priorizar a governabilidade sem 
comprometer a diversidade. Na minha opinião, esse 
é o caso do Brasil.

O Brasil é um dos “países-baleia” – para usar a ex-
pressão de George Kennan –, um dos países de maior 
expressão territorial e, também, de grande significado 
demográfico. Países-baleia, como os Estados Unidos, 
a China, a Índia e o Brasil, para citar apenas alguns, 
são extremamente complexos. Mas eu diria que, no 
caso brasileiro, somos um País privilegiado, porque 
conseguimos ter grande diversidade étnica e cultural 
– a meu ver, algo que enriquece o nosso patrimônio 
ambiental –, e temos unidade lingüística, sobretudo se 
nos compararmos com outros países de muito menor 
população e expressão territorial, que convivem com 
grande pluralidade lingüística.

Pelo contrário, somos uma Nação que se integra 
na sua diversidade, o que constitui algo extremamente 
favorável a uma presença cada vez maior do Brasil no 
mundo que se globaliza.

Sr. Presidente, no mundo em que Daniel Bell anun-
ciou o fim das ideologias desde a década de 50 do sé-
culo passado e, mais recentemente, Francis Fukuyama, 
o da História, no início dos anos 90, que sentido tem 
privilegiar o pluralismo ideológico, quando o peso das 
ideologias diminuiu enormemente seu significado nos 
dias de hoje? As concepções políticas defrontam-se, 
hoje, cada vez menos com ideologias antinômicas, e 
cada vez mais com divisões antitéticas fundadas nas 
diferenças sociais e econômicas que ameaçam cindir 
as sociedades que não lograram uma divisão de ren-
da justa, equânime e equilibrada, capaz de superar a 
pobreza e banir a miséria.

Aliás, esse ainda é um desafio brasileiro. Avan-
çamos em muitos campos. No campo político, prati-
camos a democracia, que exibe a cada instante muita 
vitalidade, e o exemplo das eleições que acabam de 
ocorrer é ilustrativo do que afirmo. Conseguimos avan-
çar no campo da estabilidade econômica, de ter um 
projeto de crescimento sustentado, embora as taxas 
de crescimento, no Brasil, ainda sejam muito baixas. 
Conseguimos, no campo cultural, constituir um cadinho 
étnico do qual nos orgulhamos. Não temos problemas 
de fronteira, embora tenhamos muitos Estados lindeiros, 
com os quais convivemos muito bem. Embora hajamos 
avançado muito, ainda há um grande gap no campo 
social. Ainda são muito acentuadas as diversidades 

de renda entre pessoas e entre regiões, ou seja, dis-
paridades interpessoais e inter-regionais.

A propósito do assunto, trago um artigo de outu-
bro de 1987, do professor Mário Henrique Simonsen, 
que foi Ministro da Fazenda, Ministro do Planejamento 
e um dos grandes cérebros do século passado, e cuja 
morte prematura tanto lamentamos.

Mário Henrique Simonsen, numa antevisão do que 
poderia ser o texto constitucional de nosso País, que 
então se discutia, advertiu que “não é preciso ler sobre 
as condições subumanas dos trabalhadores no século 
passado para se ter uma visão da miséria absoluta. Basta 
ir a uma janela do Rio” – cidade onde morava.

Enfim, Sr. Presidente, as condições que, entre 
nós, geraram as desigualdades sociais e econômicas 
das últimas décadas podem ser as mesmas que pro-
vocaram as fraturas violentas de hoje, decorrentes do 
aumento descontrolado da criminalidade. E isso pode 
ser um indício de que tenhamos, sem prejuízo da di-
versidade, de centrar as atenções na conquista da 
governabilidade, pois, como afirmou Norberto Bobbio 
em um de seus últimos escritos, não se fala mais de 
governo máximo e mínimo, de estado maior e menor, 
mas de governabilidade e ingovernabilidade.

Concluo, Sr. Presidente, chamando a atenção 
para a indispensabilidade, no País, de se reforçarem 
os instrumentos da governabilidade, uma vez que o 
nosso sistema político já assegura a diversidade par-
tidária. Prova do que estou, neste momento, a dizer é 
o quadro partidário brasileiro.

Espera-se, portanto, que o Congresso Nacional, 
ao iniciar a nova Legislatura em 1º de fevereiro pró-
ximo, aprove as denominadas reformas político-insti-
tucionais, tão reclamadas pela sociedade brasileira, 
como forma de dar ao País instituições ensejadoras 
da governabilidade, sem as quais não seremos capa-
zes de responder às nossas demandas tão agudas, 
no sentido de fortalecer a democracia e promover um 
correto e justo projeto de desenvolvimento.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 

– ES) – Eu é que agradeço a V. Exª, Senador Marco 
Maciel.

Concedo a palavra à nobre Senadora Serys Slhes-
sarenko, por permuta com o Senador Roberto Satur-
nino, ambos do PT.

V. Exª dispõe de até 20 minutos.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 

– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
hoje, ocupo a tribuna para falar, em primeiro lugar, da 
vitória do nosso Presidente Lula no segundo turno, no 
último domingo. Realmente, foi uma disputa democrá-
tica. Houve o primeiro turno, e, no segundo turno, a 
vontade popular se manifestou de maneira grandiosa, 
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como todos os brasileiros e brasileiras puderam per-
ceber. No segundo turno da campanha eleitoral, as-
sistimos – o mundo inteiro assistiu – à lição de demo-
cracia que aconteceu no Brasil. Estamos, após longas 
batalhas, preparados para, finalmente, dizer em alto e 
bom tom: somos uma democracia consolidada neste 
imenso continente.

Sr. Presidente, como diz e canta muito bem o po-
eta, “foi bonita a festa; fiquei contente”. Cada brasileiro, 
cada brasileira pode cantar isso, como já fez o poeta.

É preciso destacar, inicialmente, elogiar e reco-
nhecer o fantástico trabalho da Justiça Eleitoral. A urna 
eletrônica é um sucesso espetacular. Poucos minutos 
depois de encerrado o processo eleitoral, o mundo já 
sabia quem era o novo Presidente da República e quais 
eram as Governadoras e os Governadores escolhidos. 
Por isso tudo, meus parabéns à Justiça Eleitoral e a to-
dos que contribuíram, direta ou indiretamente, para o 
sucesso do pleito, especialmente os mesários de todos 
os rincões do nosso País, em particular os do meu Esta-
do de Mato Grosso, homens e mulheres que, de forma 
cívica, dispuseram-se a participar do processo eleitoral, 
assegurando que ele acontecesse com tamanha tran-
qüilidade e grandiosidade! Em Mato Grosso, nossas 
homenagens ao Desembargador Antônio Bitar, que, no 
comando do TRE, deu exemplo de agilidade e de com-
petência, orgulho para todos nós, mato-grossenses.

Foi muito bonito assistirmos ao amadurecimen-
to de lideranças importantes do nosso País. Foi muito 
sábio o candidato Geraldo Alckmin, quando ligou para 
o Presidente Lula, reconhecendo a vitória e desejan-
do-lhe um bom governo, numa demonstração de que 
não cabe, em momento algum, o “terceiro turno” de 
que alguns falavam por aí. A mensagem do candidato 
Geraldo Alckmin foi clara: “Reconheço a vontade de 
60 milhões de brasileiros e de brasileiras”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste meu 
pronunciamento, além de elogiar o amadurecimento da 
nossa classe política, desejo a nosso companheiro Lula 
que os próximos quatro anos sejam muito felizes, com 
realizações efetivas de seus sonhos e de sua gestão.

Gostei muito do pronunciamento do Presiden-
te Lula, quando destacou que “encerrada a disputa 
eleitoral, o que interessa a todos é a vitória do Brasil, 
pois os verdadeiros adversários são a injustiça social, 
a desigualdade e as várias formas de atraso que atra-
vancam a vida nacional”.

E disse mais o Presidente, com palavras que 
devemos ecoar: “Volto a afirmar que o nome do meu 
segundo mandato será desenvolvimento – desenvolvi-
mento com distribuição de renda e educação de quali-
dade. E é em torno desta proposta, capaz de unir todos 
os brasileiros e brasileiras, que venho pedir o esforço 
e o entendimento nacionais”.

Devo dizer, Sr. Presidente, que, diante de tão 
sinceras palavras e diante desse chamamento maduro 
que faz Sua Excelência, o nosso Presidente, só resta 
a nós todos, Parlamentares do Congresso Nacional, 
dedicarmo-nos às questões maiores que realmente 
sejam do interesse de toda a Nação brasileira.

Não tenho dúvida de que, naquilo que depender 
de nós, Senadores, “a votação de matérias importantes 
que já estão no Congresso, como o Fundo Nacional de 
Educação Básica, que vai aumentar em dez vezes os 
recursos para o ensino básico; a Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas, que vai diminuir impostos e a buro-
cracia para o empreendedor; e a reforma tributária, que 
vai tornar mais justa a cobrança de tributos e reforçar o 
equilíbrio federativo”, serão tratadas prioritariamente.

Inclusive, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
ouvimos, em uma entrevista coletiva, o Presidente do 
Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros, falar 
da importância de fazermos essa pauta de votação, 
de tamanha relevância, no Congresso Nacional e, es-
pecialmente, no Senado.

Acerta o Senhor Presidente da República quando 
afirma que, “pela primeira vez, o Brasil enfrentou uma 
disputa presidencial sem nenhum tipo de abalo econô-
mico, seja antes, durante ou depois das eleições. A es-
tabilidade é uma das conquistas que precisamos manter 
e ampliar”. E essa conquista, reconheço, não pertence 
apenas a esse Governo, mas é resultado do amadure-
cimento da própria democracia e de suas instituições.

O Presidente demonstrou, ainda, que não quer 
esquecer problemas éticos, lembrando que “deseja con-
tinuar empenhado em que os órgãos de investigação 
e da Justiça apurem todas as denúncias de corrupção 
e que os verdadeiros culpados sejam exemplarmente 
punidos”.

Com Lula reeleito, nosso esforço deve-se voltar 
para a ampliação das conquistas sociais. É importante 
que o Brasil resgate, definitivamente, a dívida que tem 
com as populações mais pobres.

Como representante de Mato Grosso neste Con-
gresso Nacional, quero também destacar a importân-
cia de que se resgate a dívida com Regiões como o 
Centro-Oeste, que tanto tem contribuído para os re-
sultados econômicos do nosso País, mas que precisa 
de mais investimentos no que tange à ampliação de 
sua infra-estrutura.

Na próxima terça-feira, dia 07, em Mato Grosso, 
numa iniciativa da Federação das Indústrias do Esta-
do de Mato Grosso, acontece o I Fórum de Infra-Es-
trutura, que vai discutir justamente esses problemas, 
procurando garantir novos investimentos em logística, 
de forma que nossa produção possa ser ampliada e 
chegue aos outros Estados e aos outros países com 
preço mais competitivo.
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É muito importante que nosso Governo, o Gover-
no do Presidente Lula, em sua segunda fase, atente 
para os problemas de Mato Grosso e garanta os inves-
timentos que se fazem necessários em rodovias, em 
ferrovias, em hidrovias e em dutos, já que Mato Grosso, 
hoje, é o maior produtor de soja, de algodão e de carne 
bovina e despontará, nos próximos anos, como um dos 
grandes produtores de biodiesel e de álcool.

Um Estado com alta produtividade como o nosso 
precisa, no tempo necessário, ter infra-estrutura de es-
coamento da produção, porque, do contrário, terá muitas 
dificuldades. Hoje, Mato Grosso conta praticamente só 
com as rodovias, pois as ferrovias atingem pequena 
parte do Estado, mas acredito que a Ferronorte che-
gará em breve a Rondonópolis e a Cuiabá.

Temos a certeza de que o Presidente Lula con-
cluirá a importante BR-163, conduto fundamental para 
que a produção mato-grossense possa chegar ao Por-
to de Santarém e, daí, alcançar os portos da Europa e 
dos Estados Unidos. A BR-163, em Mato Grosso, está 
asfaltada, mas precisa ser restaurada. A população do 
Estado e do Pará buscam, hoje, as pontes e o asfalta-
mento do trecho paraense. A BR-163 é tão importante 
para o Pará quanto o é para Mato Grosso. Essa rodovia 
permitirá o escoamento da produção do chamado Nortão 
do nosso Estado de Mato Grosso, onde a produção é 
grande – não é só no Nortão, mas ali é muito significati-
va. A saída da produção de soja, de algodão e também 
de carne, por Santarém, é fundamental. São significati-
vos os frigoríficos existentes nessa região. E também é 
importante a entrada de fertilizantes por um preço bem 
mais acessível, com importação via Santarém.

Nossa expectativa, nossa certeza é a de que 
o Governo do Presidente Lula garantirá também a 
chegada dos trilhos da Ferronorte até Cuiabá e da 
Ferrovia Norte-Sul, na região também do Nortão, a 
que já me referi, até Lucas do Rio Verde, até Sorriso, 
que estão realmente disputando um braço da Ferro-
via Norte-Sul.

Nossa expectativa é a de que a continuidade 
na produção de energia, que é fundamental em Mato 
Grosso, acontecerá. Já estamos com contrato assi-
nado do Linhão, de Querência a Vila Rica, que chega 
em excelente hora – não é nem em boa hora –, por-
que a região do norte do Araguaia precisa não só do 
término do asfaltamento da BR-158, como também 
de energia, para que realmente deslanche, para que 
dê grande salto na produção. As terras são férteis, o 
povo é trabalhador, mas agora é que está realmente 
se consolidando a questão da rodovia. Todos creiam 
que há rodovia em Mato Grosso, como a BR-158, com 
cerca de 400 quilômetros ainda sem asfalto dentro do 
nosso Estado. Um Estado com tamanho potencial ain-
da tem essa necessidade. Foi retomado o asfalto da 
BR-158 no Governo do Presidente Lula, mas a energia 

também se fazia extremamente necessária, pois toda 
essa região é movida a motores a diesel. Agora, com 
a chegada do Linhão, há a certeza de que essa região 
vai dar grande salto no seu desenvolvimento.

A reeleição do Presidente Lula representa, mais 
uma vez, a vitória da esperança. Em Mato Grosso, 
constata-se uma alegria muito grande, uma grande ex-
pectativa com relação a esse novo Brasil que se está 
desenhando. E, dentro desse Brasil, certamente, existe 
um espaço vital e de grande importância, como já dis-
se aqui, para o nosso Estado de Mato Grosso e para a 
nossa gente de Mato Grosso e do Centro-Oeste.

Com Lula, no segundo mandato, Mato Grosso, 
com certeza, vai avançar muito mais, assegurando um 
padrão de dignidade a tantos quantos vivem e traba-
lham em nosso Estado.

É certo também que muitos brasileiros e brasi-
leiras, de todas as Regiões do Brasil – mais do Sul e 
do Nordeste, mas também do Sudeste e um pouco do 
Norte –, dirigiram-se para o nosso Mato Grosso, que 
é um Estado que recebe todo mundo de braços e co-
rações abertos. O seu povo, que lá nasceu, e aqueles 
que para lá foram, realmente, merecem e precisam de 
um Estado de Mato Grosso com o desenvolvimento 
que está sendo encaminhado e com muito mais, para 
que possam ter sua qualidade de vida melhorada.

Há a agricultura familiar. Há questões de assen-
tamentos, vários deles com problemas. Daí a reforma 
agrária ser um dos pontos essenciais para que o nosso 
Mato Grosso dê o salto de qualidade que buscamos e 
que acreditamos ser totalmente possível.

Temos a certeza de que, para aqueles que ain-
da não têm a terra ou para aqueles que já a têm, mas 
que ainda vivenciam problemas com suas pequenas 
propriedades – problemas ligados a crédito, ligados à 
regularização de suas terras –, a agricultura familiar 
é fundamental. É fundamental especialmente no que 
diz respeito à questão do biodiesel, eu diria, Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores. 

É preciso que os pequenos agricultores do Esta-
do de Mato Grosso, que a agricultura familiar assuma, 
de uma vez por todas, uma das questões que é de 
fundamental relevância para nosso Estado, ou seja, a 
cadeia produtiva do biodiesel como um todo. Não pode 
o pequeno agricultor continuar a ser mero produtor da 
matéria-prima, aquele que entrega a matéria-prima 
para meia dúzia de pessoas que irão industrializá-la e 
para um, dois ou três que farão sua comercialização, 
especialmente quando esse produto, com certeza, 
estará sendo produzido em quantidade, inclusive para 
exportação. Temos de acabar com esse tipo de mode-
lo. Queremos a cadeia produtiva e vamos trazer toda 
a nossa contribuição possível para que a agricultura 
familiar, em Mato Grosso – não apenas lá mas onde 
for possível ser desenvolvido o biodiesel –, Senador 
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Valdir Raupp, ocupe realmente todos os espaços da 
cadeia produtiva do biodiesel como um todo, da pro-
dução, na nascente, na terra, até a comercialização 
e, em próximos tempos, até a exportação, inclusive. 
Basta que a agricultura familiar se organize de alguma 
maneira, por meio de cooperativismo ou de qualquer 
outra forma. Mas que se organize, para que seja real-
mente a “dona” de toda a cadeia produtiva!

Por fim, eu não poderia deixar de fazer, mais uma 
vez, o chamamento às mulheres brasileiras a participar 
da vida política de nosso País. Somos poucas ainda no 
enfrentamento político, mas estamos chegando lá. Por 
isso, quero deixar aqui meu abraço muito carinhoso às 
Governadoras eleitas, à minha querida companheira 
Ana Júlia Carepa, mulher comprometida, mulher de 
história no Pará. Ana Júlia, com certeza, você terá um 
discurso muito especial da minha parte, o que não se 
dará hoje. É minha queridíssima companheira Ana Júlia, 
de militância partidária e de Senado. Quero saudar a 
Governadora Yeda Crusius, do PSDB, que comandará 
meu Estado de origem, o Rio Grande do Sul, e a Go-
vernadora Vilma Farias, do PSB. São poucas, é certo, 
mas foram eleitas estrategicamente nos extremos do 
País: Ana Júlia, no Pará; Yeda Crusius, no Rio Grande 
do Sul; e Vilma Farias, no Rio Grande do Norte. Boa 
sorte a todas as Governadoras eleitas!

Vou dedicar outro espaço a uma fala sobre isso, 
porque, hoje, meu tempo está acabando e sei que ou-
tros Senadores querem falar também.

Hoje, gostaria também de falar sobre as Sena-
doras eleitas. São mulheres que estão chegando ao 
Senado. Infelizmente, algumas estão saindo, como 
Heloísa Helena e Ana Júlia Carepa, mas outras es-
tão chegando, e esperamos que, em cada eleição, 
mais e mais mulheres cheguem não só ao Congresso 
Nacional, mas também às Assembléias Legislativas, 
aos Governos de Estado, às Prefeituras, às Câmaras 
Municipais.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 

– ES) – Eu que agradeço a V. Exª, Senadora.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valdir 

Raupp. 
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 

– ES) – Eu que agradeço a V. Exª, Senadora.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valdir 

Raupp. 
V. Exª dispõe de até vinte minutos, Senador.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, com certeza, vou economizar um pouco 
desse tempo para os próximos oradores.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com muita 
alegria, com imensa satisfação, quero cumprimentar 
o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela brilhan-

te vitória alcançada no último domingo. Uma vitória 
incontestável, Srªs e Srs. Senadores. Quando mais 
de 60% da população deposita sua confiança num 
homem público, há que se pensar sobre o assunto; 
há que se admitir que muita coisa boa ele fez por seu 
povo e por seu País.

Para mim, especialmente, o resultado foi ainda 
mais gratificante por uma razão particular: em meu Es-
tado, Rondônia, o Presidente Lula conseguiu uma vitó-
ria consagradora no segundo turno. Na primeira rodada 
das eleições, realizada em 1º de outubro, o Presidente 
obteve cerca de 330 mil votos, correspondentes a 45% 
do total. Pois bem, no segundo turno, quatro semanas 
depois, seu crescimento foi espantoso: foram dados ao 
Presidente 397 mil votos, quase 400 mil votos, que re-
presentaram 55% do total. Um avanço de dez pontos 
percentuais em menos de um mês. E o Presidente per-
deu a eleição no meu Estado no primeiro turno. Acredito 
que, infelizmente, as alianças que o candidato Alckmin 
realizou em outros Estados, inclusive em Rondônia, fi-
zeram com que ele diminuísse a votação do primeiro 
turno, e o Presidente Lula, assim, se consagrasse o 
mais votado no meu Estado. Em três Estados, o Pre-
sidente conseguiu virar a seu favor no segundo turno: 
Distrito Federal, Rondônia e no Estado do Acre.

Para esse resultado, diga-se, a bem da verdade, 
que muito contribuiu a atuação do PMDB no Estado 
de Rondônia; uma atuação coordenada, com grande 
empenho, pela Deputada Marinha Raupp, a mais vo-
tada do Estado, a quem também gostaria de cumpri-
mentar nesta ocasião.

De modo, Sr. Presidente, que temos muito a 
comemorar: não só a votação consagradora do Pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva em todo o território 
nacional, como, particularmente, os bons resultados 
alcançados por ele e por meu Partido no meu querido 
Estado de Rondônia.

Mas, se o momento é de comemorações, Srªs e 
Srs. Senadores, isso não impede que tenhamos os olhos 
postos no futuro. É por esse motivo que me permito, aqui, 
falar dos compromissos assumidos em campanha pelo 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E é por esse motivo 
que me permito falar, em especial, dos compromissos 
assumidos com o povo de Rondônia.

Eu sei que quatro anos é pouco. Eu, que já fui 
Prefeito por duas vezes, fui Governador do meu Esta-
do, sei que quatro anos, às vezes, é pouco tempo para 
planejar e para construir, principalmente, grandes em-
preendimentos. Mas o Presidente Lula tem uma chan-
ce de ouro, tanto para planejar o País, porque parte 
já está planejada, como para construir o futuro deste 
País. Ele tem uma chance de ouro também para fazer 
as reformas necessárias no Congresso Nacional, re-
formas que não foram possíveis no primeiro mandato. 
Com certeza, algumas já engrenadas, já iniciadas e não 
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concluídas ainda, como a reforma tributária, a reforma 
política e tantas outras importantes para a sustentação 
do crescimento econômico do País.

Em meu Estado, Sr. Presidente, são inadiáveis os 
investimentos na área de saneamento básico, na área de 
estradas, de transportes, de hidrovias, de ferrovias, das 
vias de escoamento da produção não só de Rondônia, 
mas também de Mato Grosso e do Acre, Estados vizi-
nhos interligados pelas nossas hidrovias e rodovias.

São importantes também os apoios na área da 
agricultura. O agronegócio vem sofrendo nos últimos 
anos. O Governo Lula foi bom para a agricultura nos 
primeiros anos, talvez nos primeiros dois anos, mas 
muito complicado nos últimos dois, provavelmente pela 
conjuntura internacional. Há certos produtos brasilei-
ros que não dependem apenas da vontade política de 
um governante para que tenham bons preços. Eles 
dependem muito mais da conjuntura internacional do 
que nacional. Assim é com a soja, com o café, com o 
gado. As commodities, em geral, dependem do merca-
do internacional e não do nacional, mas, por meio do 
crédito, de linhas de financiamento mais fáceis, a juros 
subsidiados, talvez seja possível resolver de imediato 
o problema da agricultura e da pecuária no País.

Da mesma maneira, são inadiáveis investimentos 
em dois projetos da mais alta relevância para o meu 
Estado e para o Brasil, que são as usinas hidrelétricas 
do rio Madeira e o gasoduto Urucu-Porto Velho. Como 
sabem meus Pares, esses projetos se transformaram 
quase em idéia fixa para mim. Cerca de 80% a 90% 
de meus pronunciamentos dizem respeito a esses dois 
projetos que contemplam o povo do meu Estado, que 
são as usinas do Jirau e de Santo Antonio, no rio Ma-
deira, e o gasoduto Urucu-Porto Velho, dois projetos 
importantíssimos para o desenvolvimento do Estado 
e também para o Brasil, porque nós sabemos das di-
ficuldades energéticas que vamos enfrentar daqui a 
quatro, cinco anos. As usinas de Santo Antonio e Ji-
rau, no rio Madeira, não são importantes apenas para 
o Estado de Rondônia ou para a Região Norte, mas, 
como já falei, Srªs e Srs. Senadores, são essenciais 
ao próprio desenvolvimento do Brasil, para sustentar 
o crescimento da economia do nosso País.

Lembro que, em novembro do ano passado – há 
quase um ano, portanto –, expressei aqui desta tribuna 
minha preocupação com as iniciativas governamen-
tais na área de geração de energia. Naquela ocasião, 
apresentei uma lista de empreendimentos sem restri-
ções legais e ambientais para entrada em operação, 
elaborada pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
– Aneel. Pela lista, Sr. Presidente, o Brasil chega ao 
final desta década sem oferta de energia suficiente 
para dar conta da demanda.

Voltei ao assunto em outras oportunidades, sem-
pre destacando que o complexo do rio Madeira, ao agre-

gar mais de 7 mil megawatts à capacidade de geração 
de energia elétrica do nosso País, contribuirá – e muito 
– para que não sejamos surpreendidos por novos co-
lapsos na oferta, como já ocorreu no passado.

Quanto ao gasoduto Urucu-Porto-Velho, a outra 
de minhas idéias fixas, Sr. Presidente, os argumentos 
para sua imediata implementação também são fortís-
simos. Um deles, por sinal, é bem recente: a crise nas 
relações entre o Brasil e a Bolívia, por conta do gás 
natural. Até hoje. Nos últimos dias, são manchetes e 
mais manchetes dando conta da crise que se instalou 
entre o governo brasileiro e o governo boliviano. 

Ora, Sr. Presidente, como sempre digo aqui, e não 
canso de dizer, temos em Urucu – a reserva petrolífera 
do Amazonas, muito próxima do meu Estado – imen-
sas reservas de gás natural inexploradas. Não são da 
Bolívia. Não são da Venezuela. Não são dos Estados 
Unidos. São nossas. São reservas nacionais, do Brasil, 
sem interferência de ninguém. São do povo brasileiro. 
Não obstante, todos os dias, o gás natural de Urucu é 
queimado e jogado na atmosfera, ou reinjetado no solo, 
com grande prejuízo para nosso País. Isso enquanto 
nos submetemos a desgastantes e constrangedoras 
negociações com o país vizinho.

Além disso, Srªs e Srs. Senadores, o gás natu-
ral é mais barato e menos poluente que as fontes de 
energia que lhe fazem concorrência. Logo, não pode-
mos desprezar o gás colocado em nosso território pelo 
Criador. Devemos viabilizar, com urgência, a constru-
ção do gasoduto Urucu-Porto Velho.

Essas, Sr. Presidente, são as razões que me 
trazem à tribuna.

De um lado, cumprimento o Presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva pela magnífica demonstração de for-
ça e prestígio junto aos eleitores brasileiros; de outro 
lado, conclamo-o a cumprir, com a máxima urgência, 
os compromissos assumidos com o povo brasileiro, 
especialmente com o povo de Rondônia.

Sr. Presidente, nobres Senadores Paulo Paim e 
Garibaldi Alves Filho, gostaria muito de não ter de voltar 
a esta tribuna para cobrar novamente essas ações do 
Governo Federal. Espero que os Ministros do Presi-
dente Lula se empenhem e que o próprio Presidente 
se empenhe pessoalmente para resolver o mais rápido 
possível o início e o andamento de duas obras tão im-
portantes para meu Estado e para o Brasil, as usinas 
do Madeira e o gasoduto de Urucu-Porto Velho, sem 
desprezar também os investimentos para rodovias, agri-
cultura, educação, saúde, saneamento básico, ações 
fundamentais que beneficiam nosso povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Paim, 
do PT do Rio Grande do Sul, por 20 minutos.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, por diversas ve-
zes vim a esta tribuna falar do preconceito existente 
em nosso País. 

Nem sempre fomos entendidos. Para o bom de-
bate é bom que haja efetivamente o contraditório. 

Quando apresentei, há cerca de dez anos, o Es-
tatuto da Igualdade Racial, um instrumento de combate 
ao racismo e ao preconceito, fizemos um bom debate 
na Câmara dos Deputados. O mesmo foi feito no Se-
nado da República, quando aqui cheguei, há quatro 
anos, apresentando a mesma proposta.

Sr. Presidente, os dados que hoje trago à tribuna 
não são de nenhuma ONG, de nenhuma entidade que 
entende que o racismo existe ou não no Brasil. Passo a 
falar sobre dados de pesquisa realizada pela Fundação 
Oswaldo Cruz – Fiocruz. O Brasil está perplexo com essa 
divulgação, na qual foi constatada a existência do racismo 
no atendimento do Sistema Único de Saúde – SUS, que 
tem a finalidade de atender exatamente os mais pobres. 
E, querendo ou não, entre os mais pobres estão os ne-
gros. E quando falamos que, mesmo entre os pobres, o 
negro é mais discriminado alguns diziam que não. 

Espero que depois do anúncio desses dados pelo 
Ministro da Saúde tomemos providências e não fique-
mos somente no debate quase que ideológico, pois é 
necessário que se busquem soluções para o combate 
ao racismo e ao preconceito.

Sr. Presidente, todos sabemos que existe o cha-
mado racismo oculto no seio da sociedade brasileira. 
O resultado de tamanha discriminação é inadmissível. 
Denunciei, desta tribuna, por diversas vezes, com dados 
pesquisados mesmo por outras instituições do mais alto 
grau de credibilidade, que a discriminação brasileira tem 
cor, atinge a comunidade negra de forma direta. 

É exatamente para acabar com essa exclusão que 
defendo a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial 
e a implementação de políticas públicas que visem a 
eliminar definitivamente o preconceito.

Sr. Presidente, cumprimento, dou meus sinceros 
parabéns ao Ministério da Saúde, especificamente ao 
Ministro da Saúde, Sr. Agenor Álvares, pela atitude 
ética em reconhecer os resultados pesquisados e ad-
mitir que há racismo, sim, no atendimento a mulheres 
e homens negros no SUS.

É preciso que todo povo brasileiro faça esse bom 
debate, porque somente a partir do reconhecimento 
de uma situação real é que podemos dar os primeiros 
passos para enfrentar esse mal que considero um cri-
me hediondo que tem de ser punido. 

Nesse sentido, o Ministério da Saúde informa que 
irá destinar R$3 milhões em projetos de pesquisa que 
têm como foco a saúde da população negra e que o 
combate à discriminação no SUS incluirá capacitação 

profissional de médicos, atendentes, enfermeiros, além 
de programa de ouvidoria e incentivo à denúncia do 
mau atendimento.

Sr. Presidente, li no Jornal do Brasil notícia sobre 
a indignação dos médicos do Rio de Janeiro, que dizem 
que o Ministro está enganado e que essa denúncia não 
procede. Queria que meus amigos – médicos, enfer-
meiros, atendentes e profissionais da área de saúde 
em todo o Brasil – entendessem que, é claro, a grande 
maioria não é preconceituosa, mas existem aqueles que 
são. Isso existe em todos os setores da sociedade. Por 
exemplo, no Congresso Nacional, há homens de bem 
e há homens que não são de bem, que são, inclusive, 
considerados corruptos. Não se pode achar que nessa 
área não há pessoas preconceituosas. Existem, sim. O 
Ministro da Saúde constatou o fato mediante uma pes-
quisa e está tomando as devidas providências. 

A pesquisa da Fiocruz constatou – é pesquisa, 
ninguém está fazendo discurso aqui – que em proce-
dimento de parto normal, 16% das mulheres brancas 
não recebem anestesia, enquanto que nas negras o 
índice chega a 23%. 

Ao focalizarmos, nessa mesma pesquisa, o item 
acompanhamento médico mensal durante a gravidez, 
observamos que essa discrepância é muito maior. Mu-
lheres brancas apresentam um índice de 11,3%, en-
quanto que apenas 3,4% das mulheres negras recebem 
esse acompanhamento. Quase um terço das mulheres 
negras são rejeitadas ao procurarem uma maternidade. 
Entre as mulheres brancas, o índice fica em torno de 
18%. Ora, um terço, trabalhando-se com o índice 100, 
significa mais de 30. Vejam a diferença.

Sr. Presidente, é inaceitável o racismo institu-
cionalizado. Não podemos ser coniventes com essa 
situação. Precisamos pelo menos nos indignar, de-
monstrar indignação e agir. E o Ministério da Saúde, 
nesse caso, está agindo. 

Registro, para que não fique qualquer dúvida, a 
matéria publicada hoje no Jornal do Brasil, intitulada 
“Cartilha para Evitar o Preconceito”, que trata do finan-
ciamento de uma cartilha a ser editada pelo Ministério 
da Saúde para acabar com o racismo no SUS. E traz, 
ainda, a posição dos médicos cariocas que discordam 
da acusação de que há racismo, feita pelo Ministro.

Deixo registrada nos Anais da Casa, porque a ma-
téria é muito bem feita e mostra os dois lados. O problema 
tem de ser enfrentado. Estão aqui os dados da pesquisa 
e também, legitimamente, a posição dos médicos do 
Rio se contrapondo à posição do Ministério.

Estou cumprimentando a ousadia do Ministro 
de pegar a pesquisa, enfrentar o debate e dizer que 
o racismo, efetivamente, tem de ser combatido. Por 
isso, reafirmo a importância do Estatuto da Igualdade 
Racial. Há dez anos eu já falava isto: de políticas vol-
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tadas para as comunidades negras na área da saúde. 
E disseram que eu estava exagerando.

Para encerrar, Sr. Presidente, esta parte do meu 
pronunciamento, quero citar aqui as palavras do gran-
de Kofi Annan, Secretário-Geral da ONU, proferidas 
em 2001. Diz ele: 

Minorias étnicas continuam a ser despro-
porcionalmente pobres, desproporcionalmente 
afetadas pelo desemprego e desproporcional-
mente menos escolarizadas do que os grupos 
dominantes. Estão sub-representadas nas es-
truturas políticas e super-representadas nas 
prisões. Têm menos acesso aos serviços de 
saúde de qualidade e, conseqüentemente, 
menor expectativa de vida. Estas, e outras 
formas de injustiça racial são a cruel realidade 
do nosso tempo; mas não precisam ser inevi-
táveis no nosso futuro.

Vejam bem que, agora, não é mais o Ministro da 
Saúde que está falando. Quem fala é Kofi Annan, Se-
cretário-Geral da ONU, em 2001. 

Alguém poderia argumentar: Mas o racismo exis-
te apenas no Brasil? Não, o racismo contra os negros 
existe em todo o mundo, na ampla maioria de quase 
200 países, 198 países no mundo, sabemos que existe 
racismo contra a comunidade negra. Inclusive na área 
da saúde, quem diz é Kofi Annan, não é o Ministro da 
Saúde. O Ministro da Saúde diz que aqui no Brasil 
existe. E é bonito e corajoso ver ele assumir isso e 
investir em cartilhas para um processo de discussão, 
para combater o racismo. 

Repito: são palavras de Kofi Annan, representan-
do a ONU: “Os negros têm menos acesso ao serviço 
de saúde de qualidade e, conseqüentemente, menor 
expectativa de vida. Essas e outras formas de injustiça 
racial são a cruel realidade dos nossos tempos, mas 
não precisam ser inevitáveis no nosso futuro”.

Esses dados, Sr. Presidente, servem para que eu, 
mais uma vez, com muita tranqüilidade, volte à tribuna 
do Senado para dizer que esta Casa fez a sua parte, 
aprovando o Estatuto de Igualdade Racial, que recebeu, 
na época, o apoio unânime do Governo. Reuni-me, em 
meu gabinete, com oito representantes de Ministérios, 
e todos concordaram, na íntegra, com a redação dada 
ao Estatuto da Igualdade Racial.

Não sei por que ele está engavetado na Câmara. 
Já estou até acostumado, porque já aprovei cinco ou 
seis propostas aqui e, quando chegam na Câmara, 
vão para a gaveta, não avançam. Não sei o que há na 
Câmara dos Deputados.

Desde o ensino público, 50% das vagas das 
universidades federais deveriam – e não havia nem a 
cota racial naquela época – ser destinadas a alunos 
de escolas públicas. Esse projeto foi engavetado na 

Câmara. Aprovei aqui no Senado que o índio Sepete 
Araju deveria entrar para o rol de heróis da Pátria. Ago-
ra, veio lá da Câmara uma justificativa de que já havia 
um outro debate lá. Mas o Regimento é claro: quando 
uma das Casas aprova um projeto de forma definitiva, 
segue para a outra Casa, e os projetos que tratam do 
mesmo tema devem ser apensados.

Eles arquivaram o projeto, porque havia lá um 
projeto semelhante. E eu poderia citar aqui mais meia 
dúzia de projetos.

Mas eu ainda espero que essa nova Câmara 
dos Deputados trate – e vou voltar ao tema aqui – o 
Estatuto da Igualdade Racial com o carinho que ele 
merece. O Estatuto da Igualdade visa fazer, Senador 
Sibá Machado, que brancos e negros caminhem jun-
tos e que nós não tenhamos de ver mais estampadas 
notícias como essa no Jornal do Brasil, sobre cartilha 
para evitar preconceito no SUS.

E o bonito é que é o Ministro da Saúde que faz 
isso. É elogiável a coragem do nosso Ministro. Estou 
elogiando aqui o nosso Ministro, porque ele teve a ou-
sadia de dizer: “A Fiocruz constatou que há uma dis-
criminação no atendimento à saúde e eu vou trabalhar 
para combater esse mal.”

Aqui, no meu pronunciamento chego a citar, em 
um certo momento, Senador Sibá Machado, o caso 
recente na Inglaterra de uma mulher que teve dois gê-
meos, dois meninos, um nasceu branco e outro nasceu 
negro. Vejam bem, dois meninos gêmeos idênticos, só 
muda a cor, um negro mesmo e outro, branco mesmo. 
E os dois são lindos – quem viu a foto dos dois, eu vi 
– os dois são lindos. E daí, essa mãe vai amar mais o 
negro ou mais o branco?

Por isso que eu digo que a política preconceituo-
sa e racista é uma política de imbecis. Eu, que escrevo 
algumas poesias, cheguei a dizer num dia, de forma 
bem tolerante, terminando uma poesia: “Senhor meu 
Deus, perdoai os imbecis, porque somente os imbecis 
conseguem ser racistas.”

Senador Sibá Machado. 
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador 

Paulo Paim, em primeiro lugar, quero parabenizar V. 
Exª pelo pronunciamento e acrescentar que acho que 
as pessoas que dizem que não existe preconceito no 
Brasil, que não existe racismo, que não existe uma 
série de questões das quais tratamos nesta Casa, 
não sofrem esse problema. V. Exª tem sido um dos 
baluartes, um dos defensores da igualdade plena de 
todas as pessoas. Quem diz isso vive a vida em ber-
ço esplêndido, acham-se superiores a qualquer outra 
pessoa. Eu não posso acreditar que Deus tenha criado 
o ser humano nesta Terra e escolhido os que seriam 
os bem-aventurados e os amaldiçoados; que tenha 
escolhido alguém para entregar-lhe o amargor da infe-
licidade ou coisa parecida. Então, o mal que há neste 
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mundo, com certeza, é obra das próprias pessoas. Eu 
acompanho aqui V. Exª, como já acompanhei antes, 
desde sua militância em movimentos sociais, e V. Exª 
tem sido um baluarte, um lutador dessas questões. 
Acho que jamais uma voz como a de V. Exª pode se 
calar diante desse tipo de problema. Eu fico triste em 
ver ainda problemas dessa natureza. Depois de mais 
de um século da Abolição da Escravatura no Brasil, 
ainda temos dificuldade em ver matérias tão simples 
de serem aprovadas e aceitas no Congresso Nacio-
nal tratadas dessa maneira. Portanto, resta-me aqui 
apenas parabenizar V. Exª pela bravura de sempre 
tratar essas questões com tanta competência. V. Exª 
tem conseguido divulgar muito bem questões como as 
cotas nas universidades e tantas outras propostas já 
tratadas aqui que merecem a atenção de todos nós. 
Então, parabéns a V. Exª pelo brilhante trabalho.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Sibá Machado, agradeço a V. Exª, que é Vice-Líder do 
Partido dos Trabalhadores, e cujo mandato orgulha todo 
o povo do Acre. V. Exª chegou aqui como suplente e eu 
diria que hoje é mais titular do que muitos titulares. 

V. Exª me lembra aquela história ocorrida na 
Copa do Mundo quando Pelé teve de sair e o Amarildo 
entrou e nós ganhamos a Copa do Mundo e o Pelé, 
claro, torcendo junto. 

Quero cumprimentar V. Exª pela forma de atuar, 
carinhosa, respeitosa e competente como trata o ad-
versário político e a forma aglutinadora como V. Exª 
trabalha na Bancada do Partido dos Trabalhadores. 

Tenho certeza de que, se tivéssemos mais Se-
nadores como V. Exª, a Base de apoio do Presidente 
Lula seria muito mais ampla do que a que temos aqui 
no Congresso Nacional, se mais gente fizesse política 
como V. Exª faz.

Ao fazer esse aparte ao nosso pronunciamento, 
sinto-me contemplado, Senador Sibá Machado, porque, 
às vezes, recebo perguntas – e eu caminhei muito pelo 
Rio Grande nesse período pré-eleitoral. Eu não tinha 
nenhuma dúvida de que, no debate entre as duas pro-
postas, a minha proposta estava identificada com Lula e 
com Olívio Dutra. Fui a mais de 78 cidades – o balanço 
de hoje é que fui a quase 80 cidades. Ouvi muito o povo 
gaúcho, do litoral norte ao litoral sul, as serras, as cam-
panhas, as missões. Foram mais de cento e cinqüenta 
reuniões e comícios. No mínimo, quatro ou cinco comí-
cios com a presença do Presidente Lula e também com 
a do nosso candidato ao governo, Olívio Dutra. 

Ouvi muito a nossa gente e constatei que o povo 
respeita a minha forma de atuar no Senado. Muitos se 
referiram também à sua forma de atuar. Isso é bom; V. Exª 
é Vice-Líder. Para muitos, no entanto, a minha atuação 
soa rebelde, mas sou muito fiel – e V. Exª o disse – ao 
meu passado, à minha história, à minha caminhada, aos 
meus quase 57 anos de vida. Por isso, continuo firme. 

Quando cheguei ao Senado, um dos meus compro-
missos era combater o preconceito, quer fosse contra o 
índio, contra o negro, contra a mulher, contra a criança, 
contra o idoso, contra a livre opção sexual, contra me-
ninos de rua, enfim, contra todos aqueles que, de uma 
forma ou de outra, eram discriminados. Também era meu 
compromisso, assumido nas ruas, a defesa do meio am-
biente. Por isso, ontem, fiz aqui uma defesa apaixonada 
do Rio dos Sinos, que V. Exª acompanhou.

Tenho uma história vinculada, queiram ou não 
alguns, à história do meu pai e da minha mãe, que já 
faleceram. Ambos ganhavam um salário mínimo e ti-
nham dez filhos. Fomos criados com o salário mínimo. 
Portanto, sou vinculado ao salário mínimo. É difícil para 
mim passar uma semana sem falar aqui sobre a distri-
buição de renda, sobre a importância do emprego. 

Eu vendia quadros de santos quando tinha dez 
anos. Na feira do dia 11, em Porto Alegre, lançarei o 
livro O Rufar dos Tambores. Enquanto eu escrevia o 
livro, eu me lembrava do amassar do barro, quando 
trabalhava em uma fábrica de vasos quando tinha oito 
anos; eu me lembrava da venda de livros nas ruas de 
Caxias do Sul, da venda de quadros, com onze anos; 
com doze, entrei no Senai. Aí, com carteirinha assina-
da, ganhando meio salário mínimo. Portanto, é natural 
que eu traga minha identidade para a tribuna.

Faço aqui o debate sobre o ensino técnico pro-
fissionalizante, por exemplo, sobre a sua importância, 
que é preocupação do nosso Governo, do Presidente 
Lula, porque ele também passou pelo Senai.

Enfim, Senador Sibá Machado, meu tempo termina. 
Quero dizer que podem cobrar tudo de mim, menos que 
eu não tenha sido coerente com minha história; menos 
que eu não tenha sido coerente com cada passo que dei 
ao longo da minha vida desde que iniciei na presidên-
cia da Cipa, do grupo Tramontina, empresa da qual até 
hoje sou licenciado com carteira assinada. Fui também 
sindicalista, até mesmo Vice-Presidente da CUT; durante 
muitos anos, fui Deputado Federal, Secretário da Mesa, 
e aqui, no Senado, graças à indicação também de V. Exª, 
cheguei à Vice-Presidência. Quero continuar assim. 

Quando eu morrer e meu corpo estiver no túmulo, 
quero só uma frase escrita na lápide: “Aqui está enter-
rado um homem coerente”. Coerente com a minha vida, 
com a minha história e com este momento bonito que 
estamos vivendo, de democracia, em que assistimos, 
pela segunda vez, a um operário metalúrgico ser ree-
leito neste País como Presidente da República.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM NO SEU DIS-
CURSO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Eu é que agradeço a V. Exª, Senador Paulo 
Paim.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 1.080, DE 2006

Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento 
Interno do Senado, e de acordo com as tradições da 
Casa, voto de louvor e congratulações a Dom Cláudio 
Hummes, arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, 
pela nomeação anunciada ontem pelo Vaticano para o 
cargo de prefeito da Congregação para o Clero, órgão 
responsável pela formação e dos assuntos relativos a 
padres de todo o mundo.

 
Justificação

A nomeação de Dom Cláudio Hummes é o re-
conhecimento do Papa Bento 16 pelo trabalho reali-
zado por este à frente dos seminários em São Paulo. 
Segundo a imprensa, ele pôs em prática maior rigor 
na escolha dos novos seminaristas, fez um acompa-
nhamento maior dos futuros padres e estabeleceu 
maior exigência nos estudos. Agora, na nova função, 
Dom Cláudio tratará da formação de 400 mil padres 
em todo o mundo.

O Franciscano Dom Cláudio também é um sa-
cerdote respeitado e com trânsito em todas tendências 
políticas. Ressalto que nos anos 70, em plenos anos 
de chumbo da ditadura militar no Brasil, ele era bispo 
de Santo André e demonstrou solidariedade às lutas 
dos metalúrgicos do ABC.

Sala das Sessões, 1º de novembro de 2006. 
– Senador Sibá Machado.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado, para 
encaminhar a matéria.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Para 
encaminhar o requerimento. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é muito impor-
tante para todo o Brasil a nomeação de Dom Cláudio 
para ocupar o cargo de Prefeito da Congregação para 
o Clero, que é o responsável por todos os assuntos 

concernentes à formação de todo o Clero da Igreja 
Católica.

A presença ali de Dom Cláudio é muito importante. 
Em seu histórico de vida, vemos que ele foi Arcebispo 
da região do ACB, em São Paulo, no momento em que 
vivíamos o período da ditadura militar e em que en-
frentávamos muitas dificuldades. Ele foi um dos bispos 
que teve a coragem de abrir as portas da Igreja para 
receber aquelas pessoas que estavam sendo escor-
raçadas pelo regime. Hoje, pelo que se sabe, é pes-
soa que tramita entre opiniões divergentes no cenário 
político nacional e também entre opiniões diferentes 
dentro da Igreja. Creio que sua escolha coloca o Brasil 
num posto de alta relevância no Vaticano.

Portanto, fazer esse requerimento para pedir 
um voto de louvor a Dom Cláudio é, no mínimo, uma 
obrigação não apenas minha – faço parte da comu-
nidade católica brasileira –, mas também de toda a 
nossa Nação.

Atualmente, nosso povo está mais bem repre-
sentado no Vaticano por intermédio de Dom Cláu-
dio.

Portanto, peço a V. Exª recomendação para o 
referido requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Esta Presidência encaminhará o voto de louvor.

O requerimento lido vai ao arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 1.081, DE 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tendo sido designado por V. Exª para participar 

de reunião da Frente Interamericana de Parlamentares 
e Organizações da Sociedade Civil, que será realiza-
da no âmbito da Cúpula Social para a Integração dos 
Povos, que ocorrerá em Cochabamba, na Bolívia, de 
6 a 9 de dezembro próximo, requeiro, nos termos do 
art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, a ne-
cessária autorização para o desempenho da referida 
missão, na qualidade de debatedor.

Informo, por oportuno, que a referida missão será 
cumprida de 5 a 10 de dezembro próximo, período em 
que estarei ausente do País.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2006. – Se-
nador Roberto Saturnino
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O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação e será votado posteriormente.

Concedo a palavra ao nobre Senador Sibá Ma-
chado. Em seguida, eu a concederei ao Senador Ga-
ribaldi Alves.

V. Exª dispõe de até 20 minutos, Senador Sibá 
Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Senador 
Paulo Paim acaba de fazer brilhante pronunciamento na 
tribuna desta Casa e traz, como sempre, assuntos da 
mais alta importância para a sociedade nacional. E o 
assunto que ele acaba de trazer, mais uma vez, deixa-
nos até emocionados, Sr. Presidente, pois se trata de 
assunto que, ao longo da história do nosso País, tem 
sido interpretado da maneira mais absurda possível.

Digo, portanto, a V. Exª que quem sofre de pre-
conceito sofre de uma das mais bárbaras injustiças que 
um ser humano pode cometer contra outro. Escolher 
quem deve ou quem não deve ter direito a oportuni-
dades de vida, esse tipo de decisão – penso eu, Sr. 
Presidente – não é direito do ser humano.

Acredito que todos nós aqui nos lembramos de 
que Hitler subiu ao comando do poder na Alemanha 
pregando que havia uma raça superior no mundo e es-
colheu, é claro, a raça ariana, a raça alemã, dizendo ele 
que todos os demais povos eram sub-raça, que essas 
pessoas não mereceriam sequer a dignidade da exis-
tência. Elegeu, naquele momento, pessoas que fossem 
de opinião socialista, escolheu pessoas que fossem de 
origem pobre e escolheu, principalmente, pessoas de 
pele negra para dizer que, contra essas pessoas, deveria 
despejar o flagelo, o ódio e a arrogância dos interesses 
alemães. Isso é muito triste para a história do ser huma-
no. É inaceitável uma situação como essa.

Acompanhei aqui o brilhante trabalho do Senador 
Paulo Paim. O Brasil teve como principal mão-de-obra o 
povo negro, que, para este País, veio como escravo. Por 
mais que estudemos a História, não somos capazes de 
sentir o que sentiram aquelas pessoas àquela época. Ao 
longo desses anos todos, convivendo com o que chama-
mos de “momento da plena democracia nacional”, infeliz-
mente ainda vivemos situação como essa. É muito triste! 
Creio que Paulo Paim representa uma causa, e essa 
causa, Senador, haverá de um dia encontrar resposta, 
ressonância, compreensão. Digo isso, porque o precon-
ceito não se dá só contra os negros, mas contra inúmeras 
pessoas consideradas minoria no nosso País.

Acabei de participar de uma aula – estou fazendo 
mestrado – em que a pessoa que nos estava instruin-
do falou muito sobre o que seria a sub-raça. Ela disse 

que, em um seminário, o palestrante falou sobre as 
maravilhas do Brasil e falou muito sobre economia. No 
meio do debate, alguém perguntou sobre o que fazer 
das Regiões Norte e Nordeste do Brasil, para ali se 
alcançar maior equilíbrio, distribuição de renda e par-
ticipação no cenário nacional. O palestrante disse que 
“essa sub-raça”, pessoas que estão com sua massa 
cefálica prejudicada pelo problema da subnutrição, não 
merecia sequer ser tratada, que não se deveria perder 
tempo tratando dessas pessoas! Essa foi a resposta. 
Segundo ela, todos se levantaram naquele momento 
e retiraram-se do ambiente, sem dizer uma palavra, 
deixando aquele palestrante a falar para as paredes.

Com uma situação como essa, Senador Paulo 
Paim, ficamos indignados. Às vezes, emociono-me, 
quando vejo V. Exª tratando da matéria com a ênfase 
que ela merece.

Mas, Sr. Presidente, passo a tratar, neste momen-
to, dos dados do desmatamento na Amazônia que, re-
centemente, foram divulgados. É claro que ainda não 
são os dados finais, o resultado oficial, mas os que 
foram extraídos das primeiras tendências naturais de 
redução do desmatamento na Amazônia. Daqui para o 
final do mês, sairá o resultado final, e a diferença deve 
aumentar. São 30% de redução no desmatamento. O 
que representa isso para a nossa região?

Antes de entrar propriamente nisso, Sr. Presidente, 
devo dizer que acompanho a região amazônica desde 
1979. Minha família está lá desde 1971, desde que saiu 
do Piauí. É uma região que, infelizmente, foi tratada como 
lugar para se ficar rico e ir embora; muitas pessoas não 
queriam morar lá. É uma terra sem lei, sem dono, sem 
ninguém; chega-se, aproveita-se como se pode, e vai-se 
embora. Essa é a característica da ocupação daquela 
região. Até hoje, a região é vista como lugar de extração 
de riquezas, cujos benefícios são usufruídos em outros 
pontos do País ou fora dele. Sabemos que é uma região 
que sempre ficou alheia aos maiores investimentos em 
tecnologia, em industrialização, e assim por diante. Acer-
tou-se na questão da Zona Franca de Manaus, mas os 
outros investimentos deixam muito a desejar.

Faço, Sr. Presidente, uma consideração: a de que 
a política de royalties é muito mal colocada em nossa 
região. Quando se vai a um Município que poderia be-
neficiar-se da extração do minério-de-ferro, do ouro, do 
gás natural ou de coisa parecida, percebe-se que os 
royalties pagos por companhias como a Petrobras, a 
Vale do Rio Doce e outras são utilizados de uma for-
ma que me faz temer pelo futuro daquela comunida-
de. Visitando a maioria desses Municípios, observa-se 
que isso fica muito a desejar. E os investimentos não 
são pequenos! Somando-se todas as transferências 
da União para esses Municípios, seja o Fundef, seja 
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o FPM, o ICMS ou qualquer tipo de transferência do 
Estado, verifica-se que elas não se igualam ao cheque 
do royalty recebido ao final de cada ano. Isso me pre-
ocupa muito! Como são riquezas não-renováveis, um 
dia acabarão. E, quando essas riquezas acabarem, o 
que ficará para essa comunidade? Então, a situação 
da Amazônia foi vista muito por essa natureza.

O problema da grilagem, Sr. Presidente, dispensa 
comentário. Vi, com meus próprios olhos, o que ocorreu 
com a Irmã Dorothy e com muitos outros líderes comuni-
tários daquela região. Então, falar da redução do desma-
tamento naquela região significa considerar a influência 
do convívio que há ali. É toda uma convivência que leva 
em consideração as nações indígenas, os moradores 
tradicionais, os migrantes que foram para lá, o empre-
sariado que está lá. Há uma simbiose nas relações, cujo 
significado é o de que, quando se reduz o desmatamen-
to, há mais paz. E isso não significa atraso.

Quanto ao desenvolvimento, ao crescimento econô-
mico, deve-se considerar a informação de que, se désse-
mos ao povo chinês a mesma condição de consumo que 
tem o povo norte-americano, precisaríamos utilizar todas 
as terras agricultáveis dos países situados no hemisfé-
rio sul para a produção agrícola, a fim de abastecer as 
mesas dos chineses. É impossível dar a seis bilhões de 
pessoas do planeta as mesmas condições de consumo 
dos norte-americanos. É impossível! É preciso haver um 
acordo de procedimentos e fazer muito investimento.

Um dia, estive em São José dos Campos, visitan-
do a Embraer e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA). O reitor do ITA fez uma comparação que não es-
quecerei jamais. Ele disse que, quando o Brasil vende 
um quilo de soja – na época, a soja estava com um 
preço bastante avantajado –, recebe quase US$0,30. 
Se vendesse um quilo de avião, receberia cerca de 
US$2 mil; se vendesse um quilo de foguete, receberia 
mais de US$60 mil. Então, a questão está na tecnolo-
gia. Não devemos preocupar-nos tanto com o volume 
e com o tamanho dos caminhões de exportação, mas 
muito mais com a capacidade de essa carga transpor-
tada transformar-se em riquezas imediatas. Fiquei tão 
impressionado com a fala dele, que até apresentei um 
projeto no sentido de se pegar parte dos royalties e de 
reinvesti-la no coletivo da região.

E digo, ainda, para V. Exª de um quadro interes-
sante. Se olhamos para o Pará, vemos que esse Estado 
tem uma força hidráulica muito grande para produção de 
energia elétrica, um subsolo muito rico em mineração, 
um solo rico para a agricultura, uma vasta área de flo-
resta nativa que pode ser muito bem aproveitada para 
uma economia florestal. Se olhamos para o Estado do 
Pará, vemos potencialidade de riqueza. Se vamos a Ron-
dônia, observamos uma situação muito parecida com a 

do Estado do Pará; se vamos ao Amazonas, também. 
Mas, quando olhamos para o Acre, para Roraima e para 
o Amapá, não observamos essa igualdade: a natureza 
não nos deu essas potencialidades.

Então, como fazer um desenvolvimento eqüita-
tivo na região? É preciso haver compensações. Nós 
também queremos ser ricos. O nosso Estado quer 
também participar das coisas boas. E não é só o Acre. 
Faço aqui uma comparação. Então, os investimentos 
na região não podem ser feitos com a voracidade de 
se garantir apenas a riqueza de alguns.

Nesse caso, a redução do desmatamento signi-
fica, em primeiro lugar, paz; em segundo lugar, signi-
fica harmonia no tratamento da geração das riquezas. 
Depois, é preciso haver um maior compartilhamento 
dessas riquezas.

Parabenizo, portanto, o trabalho do Ministério do 
Meio Ambiente, bem como o do Ibama. Muitas questões 
relacionadas ao meio ambiente são bastante mal interpre-
tadas; considero preconceituoso o tratamento que se dá a 
elas. As questões ambientais são sempre colocadas em 
último plano. E todos nós sabemos que se reclama quan-
do tudo está fora do lugar, quando a casa não foi limpa, 
quando não há água na torneira, quando a lâmpada não 
acende ou coisa parecida. A questão ambiental é muito 
parecida com a da casa: é preciso haver harmonia.

O que vai ser dos seres humanos, se a economia 
não tiver limite, controle, acerto e comando? Nessa 
situação, quero dizer para V. Exª que a redução do 
desmatamento vai muito além do que uma simples 
questão ambiental.

Sr. Presidente, hoje, com os novos eleitos daque-
la região, temos todas as condições de fazer um novo 
pacto, que é entender o seguinte: o Brasil precisa de 
energia elétrica. A Amazônia tem como contribuir? En-
tão, vamos fazer da seguinte maneira: primeiro, é pre-
ciso considerar que a energia elétrica é para o Brasil e 
não apenas para nós, mas parte dela tem de ficar para 
nós também; em segundo lugar, parte dos benefícios 
dessa riqueza deve ficar para os moradores daquele 
entorno, que precisam participar disso também.

No que diz respeito à produção da região, temos 
de entender o zoneamento que é feito de Estado para 
Estado como um corredor biológico. Não podemos definir 
que o zoneamento tratado no Estado do Acre não tenha 
nada com o do Pará, com o de Rondônia e vice-versa. 
Nessa situação como um todo, está muito acertada a 
política do Governo atual, do Presidente Lula, que foi a 
de chamar para o diálogo todos os atores locais, seja a 
comunidade nativa, seja o empresariado, seja a classe 
política, principalmente em obediência ao que dizem os 
preceitos da nossa legislação. O Ministério Público, que 
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é o fiscalizador dessas causas, não haverá de deixar que 
alguém se perca em seu rumo, em sua conduta.

Vim aqui hoje, para dizer a V. Exª, com toda a 
tranqüilidade, que fico muito feliz de ver que a região 
amazônica, sob a orientação do Governo Lula, está 
fazendo seu dever de casa. Quanto a tudo a que as-
sistimos na televisão nestes anos – o desmatamento, 
o roubo de madeira, o roubo de minério ou de coisas 
assim, a prisão de pessoas –, não podemos atribuir tais 
ações ao que chamo de empresários, Sr. Presidente. 
Empresário, no meu entendimento, é pessoa séria, 
ciente de suas obrigações legais também.

Tive a oportunidade de conversar com alguns em-
presários no Acre e de dizer uma coisa que gosto de 
repetir. Durante muito tempo da minha vida, tratei todos 
os empresários como pessoas sem alma e sem coração, 
frias como uma barra de gelo, que só pensavam em lucro, 
que não pensavam jamais na sociedade, no País. Mas 
afirmo a V. Exªs que estou revendo esse pensamento, 
essa forma de ver esse setor da nossa sociedade. Estou 
convencido de que são pessoas que podem ajudar mui-
to nosso País, que podem ajudar demais na divulgação 
da opinião que nosso País deve levar mundo afora, que 
é a de crescer holisticamente, todos participando com 
respeito ao que há de mais básico, àquilo que nos dá o 
ar que respiramos, a água que bebemos e o alimento 
que comemos, que é a mãe natureza.

Para encerrar, Sr. Presidente, parabenizo, mais 
uma vez, o Governo Lula e, principalmente, a ação do 
Ministério do Meio Ambiente, o trabalho da Ministra Ma-
rina Silva, a ação do Ibama, do Ministério Público, de 
todos os agentes e atores que nos ajudam em um dos 
trabalhos mais difíceis da governabilidade, que é conciliar 
o desenvolvimento com as questões ambientais.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Sibá Machado, concede-me V. Exª um aparte?

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Ouço 
V. Exª.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Sibá Machado, eu queria, rapidamente, cumprimentar 
V. Exª, por tratar do tema do meio ambiente, enfocando 
as florestas. Sei do seu vínculo carinhoso, respeitoso, 
de muita solidariedade com a Ministra Marina, que faz 
um belíssimo trabalho. S. Exª é referência para todos 
nós. Confesso que, quando vem alguma questão do 
meio ambiente a este plenário, pergunto a V. Exª como 
pensa a Ministra Marina, que, repito, é referência para 
nós, como foi Chico Mendes em relação a esse tema; 
como foi Betinho na luta contra a fome; como foi Flores-
tan Fernandes – de quem eu falava outro dia –, no que 
diz respeito a outros tantos temas, como a educação. 
E digo a V. Exª – já afirmei isso da tribuna – que estou 
muito chocado com a situação das nossas águas, prin-

cipalmente dos nossos rios. E V. Exª destaca bem que 
muitos empresários acabam despejando os detritos que 
matam a vida no rio, nas águas. Por isso, aproveitando a 
fala de V. Exª sobre as florestas, quero também destacar 
a forma com que V. Exª olha para as águas. E, quando 
se fala Amazonas, é claro que nos lembramos do gran-
de rio Amazonas. Entendo que seria muito bom que o 
Ministério do Meio Ambiente, que está acompanhando 
a morte do rio dos Sinos, fizesse um debate maior so-
bre essa situação pela voz de V. Exª. Pelo que sei, de 
forma adequada, correta, V. Exª já está levando o debate 
à Ministra Marina. Quero estar ao seu lado e ao lado da 
Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para fazermos, 
quem sabe, uma visita ao Vale dos Sinos, para ver a 
situação desesperadora de um rio enorme, o chamado 
rio dos Sinos. Este aparte é para cumprimentar V. Exª. 
Sei do compromisso que V. Exª tem com a vida. E a vida 
é defender o meio ambiente. Parabéns a V. Exª!

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Obri-
gado, Senador Paulo Paim. Vi pela televisão a imagem 
que foi apresentada na ocasião daquela tragédia no 
rio dos Sinos, que é de partir coração. Perguntamos: 
com que direito alguém acha que pode tomar uma 
atitude como aquela? O rio está praticamente morto. 
Uma recuperação natural levará muitos anos. Duvido 
que quem causou aquilo tenha condições, mesmo que 
queira, de devolver, em tão curto espaço de tempo, a 
vitalidade ao rio dos Sinos.

Agradeço a V. Exª o aparte, que peço que integre 
meu pronunciamento. Agradeço também a V. Exª, Sr. 
Presidente, a tolerância do tempo.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 

– ES) – Eu é que agradeço a V. Exª, Senador Sibá 
Machado.

Concedo a palavra ao nobre Senador Garibaldi Al-
ves Filho. Em seguida, falará o Senador Tião Viana.

Senador Garibaldi Alves Filho, V. Exª dispõe de 
até 20 minutos para fazer seu pronunciamento.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente em exercício, Senador Marcos Guer-
ra; Srªs e Srs. Senadores, retomo hoje a tribuna desta 
Casa, após participar da campanha eleitoral deste ano, 
disputando o Governo do Estado do Rio Grande do 
Norte, que já ocupei em duas oportunidades, em dois 
mandatos: de 1994 a 1998 e de 1998 a 2002.

Quero dar conhecimento aos meus Pares de 
uma nota que foi divulgada por mim após o resultado 
desfavorável das urnas. Quero dizer a todos que esse 
resultado, em absoluto, não me abateu, não me dei-
xou, de maneira nenhuma, desanimado. Ao contrário, 
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estou pronto para trazer minha contribuição ao Senado 
Federal com a experiência de quem participou de mais 
uma luta eleitoral e política, que leva aqueles que a 
disputam a um contato direto com a realidade de seus 
Estados e, conseqüentemente, do País.

A nota é a seguinte:

Mensagem ao povo do Rio Grande do 
Norte.

Ouvido o pronunciamento das urnas, a 
ele me submeto com a mais firme convicção 
de que cumpri o meu dever.

Político desde a juventude e sempre cer-
cado pelo carinho e apoio do POVO, nunca 
entrou em minha prática política o temor de 
enfrentar qualquer desafio. Agora, permanece 
o sentimento de participar do embate político 
como meio de dar opções ao povo para seu 
julgamento e – na vitória ou na derrota – ser 
um dos instrumentos democráticos.

Neste primeiro instante, logo que conhe-
cida a decisão popular, afirmo à multidão dos 
nossos eleitores [Sr. Presidente, são 749 mil 
eleitores num eleitorado de 2,1 milhões e num 
eleitorado votante de 1,6 milhão]: o resultado 
nos retempera para o futuro, estreitando os 
vínculos com o POVO. Uma palavra aos parti-
dos que se aliaram ao PMDB (PFL, PP e PDT); 
aos corajosos dissidentes do PMN e do PV; e 
ao destemido prefeito de Parnamirim, Agnelo 
Alves; e a todas as lideranças que corajosa-
mente se integraram à minha luta afirmo: tive 
ao meu lado nesta caminhada a solidariedade 
dos norte-rio-grandenses. Hoje, a maioria dos 
eleitores optou por outra escolha. [...]

Por isso, aos milhares de homens e mulheres 
que votaram em mim e no meu companheiro de chapa, 
Deputado Ney Lopes, digo: a sinceridade da gratidão 
só é menor que o esforço para corresponder à con-
fiança e fazer de nossa luta política o caminho firme 
para futuras vitórias.

Aos aliados PFL, PP e PDT, reafirmo a 
lealdade de nossos compromissos. Aos três 
valorosos Partidos, nas pessoas de seus pre-
sidentes, o senador José Agripino Maia, e 
aos deputados federais Nélio Dias e Álvaro 
Dias, faço a convocação: assumam conosco do 
PMDB o papel que o POVO do Rio Grande do 
Norte acaba de nos confiar, de sermos Oposi-
ção ao governo que acaba de ser eleito.

Para que possamos bem desempenhar a 
missão que o eleitorado acaba de nos outorgar, 
contamos com a colaboração das lideranças 

dos três partidos, prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores; deputados federais e estaduais; e 
da senadora eleita Rosalba Ciarlini, que – com 
certeza – terá papel fundamental no êxito da 
luta que hoje iniciamos.

Aos colaboradores da campanha afirmo 
que o inestimável esforço de cada um é reco-
nhecido. Não desertarão, com certeza, pois 
estaremos juntos na próxima vitória.

Cumprimento, com o devido respeito, a 
governadora reeleita, Wilma de Faria. Espero 
que seu novo governo comece por devolver 
ao Rio Grande do Norte sua estatura política 
perdida, para que o povo possa efetivamente 
beneficiar-se, na justa medida, do processo 
de desenvolvimento do País.

Não há [Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, ainda nessa minha mensagem] desen-
canto com o resultado das urnas. Declaro: a 
luta valeu a pena! Foram milhares e milhares 
de norte-rio-grandenses que acreditaram na 
nossa mensagem. Fosse apenas um já valeria 
o sacrifício de haver travado essa luta desigual 
na qual o poder avassalador do presidente 
da República, imposto sem barreiras nacio-
nalmente, se aliou à prática estadual de um 
constrangedor populismo de clientela.

Da mesma maneira que o apóstolo Paulo, 
combati o bom combate e guardei a fé, Sr. Pre-
sidente. Combatendo este bom combate, não há 
derrota, mas só vitória e o êxito que vem do exem-
plo dado aos que desanimam e sucumbem.

Sim. É preciso resistir. É preciso cla-
mar e proclamar que a política é o exercí-
cio do bem; e o exercício do bem não pode 
ser instrumento de dominação dos fracos e 
desvalidos. Basta esta postura de luta para 
nos dar a certeza de que venceremos.

Sr. Presidente, aqui está o meu testemunho sobre 
tudo aquilo que se passou nesta eleição da qual – repi-
to e reafirmo – participei com muita alegria, com muita 
determinação e com muito entusiasmo, como volto a 
ocupar esta tribuna com os mesmos sentimentos.

Ocupando esta tribuna, quero dizer mais: percorri 
todo o meu Estado e pude caminhar por comunidades 
paupérrimas para constatar as nossas carências so-
ciais, onde faltam as mínimas condições de uma vida 
digna: água, saneamento básico, drenagem, calçamen-
to e habitação de alvenaria. E tudo isso, Sr. Presidente, 
contrastando com edifícios suntuosos, avisando-nos 
que o desenvolvimento econômico ocorre, mas que, 
infelizmente, não é democratizado.
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Apesar de não ter logrado êxito eleitoral, talvez 
essa, a minha décima campanha, depois de nove vitó-
rias, tenha sido a campanha mais bonita que disputei, 
pois vislumbrei uma luz em meio à escuridão ética e 
de propostas que vivenciamos.

Sr. Presidente, tenho certeza – e aproveito a pre-
sença da Senadora Heloísa Helena – de que o mesmo 
fenômeno que foi percebido no Rio Grande do Norte 
por mim deve ter sido percebido nos outros Estados e 
na campanha presidencial, nas campanhas dos cole-
gas do Senado, Senadora Heloísa Helena e Senador 
Cristovam Buarque, que levaram as suas bandeiras de 
luta ao povo brasileiro. Senadora Heloísa Helena que 
nos deixa, mas que se mantém no exemplo e na luta por 
uma política mais ética e compromissada com os seus 
ideais. O Senador Cristovam Buarque que levou a todo 
o Brasil uma bandeira essencial que é a da educação.

Pude constatar também outras realidades ao mesmo 
tempo desalentadoras, mas que nos servem de exemplo 
para que possamos contestar que tudo está indo às “mil 
maravilhas”. Sabemos que não está. O trabalho infantil, 
por exemplo, cresceu, no Rio Grande do Norte, 28% do 
final de 2002 até o final de 2005. Na faixa mais crítica, 
das crianças de 5 a 9 anos, as quais deveriam estar brin-
cando, estudando, recebendo o carinho dos pais, irmãos 
e amigos, aumentou, portanto, absurdos 60%.

É esse, Sr. Presidente, um dos desafios que o 
Presidente da República reeleito irá se deparar nova-
mente. Um Presidente que obteve mais de 60% dos 
votos válidos, mas que não deve sucumbir a uma po-
sição de empáfia e distanciamento desses nossos pro-
blemas, e tenho certeza de que Sua Excelência vai ser 
sensível a toda essa realidade que percebemos no Rio 
Grande do Norte e que eu já disse que é um retrato 
dos outros Estados da nossa Federação.

Quis ser Governador do meu Estado para conti-
nuar um trabalho que interrompi em 2002. Tive algumas 
felicidades durante o meu governo: a primeira foi a de 
ter reduzido a mortalidade infantil no meu Estado em 
60%, talvez o índice mais significativo do meu Gover-
no; a felicidade de ter levado água de qualidade para 
mais de um milhão de pessoas em um programa de 
recursos hídricos composto de adutoras, barragens, 
poços tubulares e dessalinizadores.

Queria ser Governador para investir prioritaria-
mente em saneamento, para trazer uma significativa 
melhoria de qualidade de vida à nossa população. A 
cada real gasto com saneamento, Sr. Presidente Mar-
cos Guerra, poupam-se quatro com gastos hospitala-
res. Até porque, antes de tratarmos das doenças das 
pessoas, temos que lhes dar saúde.

Sr. Presidente, vou continuar a minha contribui-
ção, tentando, ao lado dos meus colegas, realizar as 

minhas idéias, apresentando os projetos que, claro, 
não terão, para mim, a satisfação da eficiência da ado-
ção de medidas que adotamos no Executivo, medidas 
urgentes e inadiáveis, mas que aqui, no Parlamento, 
submetem-se ao debate mais prolongado.

Vamos voltar a investir em infra-estrutura básica 
de forma mais maciça; resgatar, portanto, o compro-
misso da classe política com a ética. E vamos, Sr. Pre-
sidente, enfrentar os desafios que temos pela frente.

O importante é que eu possa dizer, diante dos meus 
colegas, que eles vão deparar-se, agora, com um homem 
mais retemperado ainda pela luta que foi travada no Rio 
Grande do Norte. Chego, aqui, com o ânimo mais forte, 
mais convicto de que temos de lutar, cada vez mais, com 
relação aos desafios, cuja gravidade, muitas vezes, não 
temos idéia se não temos o contato direto, como eu tive, 
percorrendo vilas, lugarejos, cidades e favelas. Esse con-
tato direto muitas vezes até nos traz uma tristeza muito 
grande. As pessoas que me acompanhavam, na campa-
nha, me diziam isso: “Candidato Garibaldi, não se deixe 
abater”. Então eu dizia, Sr. Presidente, a mim mesmo 
que não era hora de me abater, mas de, em qualquer 
circunstância, ou no governo, cujo exercício não alcancei 
novamente, ou no Senado, voltar a lutar para que este 
País se torne mais humano e mais justo.

Muito obrigado a todos!
Contem comigo, de volta a este Senado.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 

– ES) – Concedo a palavra ao nobre Senador Tião 
Viana, do PT do Acre, que foi o campeão nacional de 
votos para o Senado.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Caro Sr. 
Presidente, Senador Marcos Guerra, Senadora Helo-
ísa Helena, Senador Garibaldi Alves Filho, parece que 
esse movimento delicado dos controladores de vôos 
diminuiu a presença em nosso plenário hoje.

Quero trazer ao conhecimento da Casa uma boa 
notícia do nosso Governo, que diz respeito ao chamado 
pacote que tenta atrair investimentos para as universi-
dades federais. Trata-se de uma matéria legislativa que 
está tramitando e espero seja aprovada. Teremos algu-
mas dificuldades para que seja reconhecida e aprovada 
ainda nesta Legislatura, em razão do prazo exíguo e 
pelo movimento próprio que tem o Congresso Nacional, 
mas temos uma grande dívida com o desenvolvimen-
to tecnológico brasileiro, com a produção nacional. As 
indústrias têm muita timidez no investimento próprio 
para o desenvolvimento tecnológico. As universidades 
têm crises sucessivas na longa história da universida-
de brasileira de financiamento para o conhecimento. O 
Ministério da Ciência e Tecnologia, que entrou com a 
responsabilidade de avançar intensamente no que diz 
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respeito ao alcance orçamentário para a execução de 
projetos de desenvolvimento científico e tecnológico, 
tem tido muitas dificuldades de abastecimento de ne-
cessidades das próprias universidades e das institui-
ções de desenvolvimento científico do Brasil.

Por outro lado, temos a sociedade muito tímida 
em relação ao desenvolvimento científico próprio, ao 
desenvolvimento tecnológico. Quando verificamos que 
hoje 40% dos recursos do País, de modo geral, vêm 
do Poder Público e 60% vêm da sociedade, do setor 
privado como um todo, percebemos que a respon-
sabilidade social do Governo já é pequena, quando 
o assunto é ciência e tecnologia, e, de outro lado, a 
responsabilidade social das empresas muito menor 
ainda. Talvez o grande desafio desta década venha a 
ser a responsabilidade social do grande empresariado, 
do médio empresariado na busca do desenvolvimento 
científico, do desenvolvimento tecnológico. Tudo isso 
aliado à responsabilidade social. Esse, possivelmente, 
venha a ser o grande desafio daquilo que foi uma crise 
do movimento neoliberal, que pode dar margem, sim, 
à responsabilidade social do empresariado.

Tenho muita expectativa. E essa matéria legisla-
tiva apresentada estabelece que a universidade, em 
plena autonomia, apresente seus projetos de pesquisa 
científica. Os projetos de desenvolvimento tecnológico 
vão passar num fórum do Ministério da Educação, da 
Ciência e Tecnologia e da Indústria, Comércio e De-
senvolvimento Exterior, observados pelo setor privado. 
Observados os projetos, elas escolhem um projeto e 
aplicam parte daquilo que seria devido por elas ao 
setor público em relação ao Imposto de Renda e em 
relação à Contribuição sobre o Lucro Líquido.

Assim, vamos supor que o Imposto de Renda ve-
nha a ser de 25% para determinada empresa e a Con-
tribuição sobre o Lucro Líquido da ordem de 9%; daí, ela 
pode fazer uma transferência de 17% a 85% desse valor 
devido, para que haja a proteção e o financiamento efetivo 
daquele projeto da universidade federal brasileira.

Então, trata-se de um grande avanço na área de 
financiamento para a universidade brasileira, mas que 
precisa estar mais bem definido. O próprio Professor 
Herman Chaimovich, do Instituto de Ciência e Desen-
volvimento Químico da Universidade de São Paulo, es-
tabeleceu como extraordinário o avanço para a universi-
dade brasileira, para o desenvolvimento tecnológico das 
universidades, mas questionou efetivamente se o debate 
detalhado nesse projeto sobre propriedade intelectual está 
ou não definido, porque a propriedade intelectual daquilo 
que é um investimento que passa pelo setor público deve 
também ser da sociedade. E tem absoluta razão o Dr. 
Herman Chaimovich em virtude da falta de clareza em 
relação à propriedade intelectual nessa matéria.

Mas nós poderemos estar falando de centenas e 
centenas de milhões de dólares que possam ser trans-
feridos para as universidades brasileiras, para que elas 
possam aplicar em desenvolvimento tecnológico e em 
conhecimento uma medida dessa proporção.

Entendo que a Universidade de Brasília tem sido 
matriz, oficina do modelo chamado “publicização” do co-
nhecimento científico; tem trabalhado com muita atenção 
essa matéria; ela alcança projeto de extensão e pesquisa 
em mais ou menos cem localidades brasileiras. Algumas 
instituições privadas têm feito investimentos voltados a 
sensibilizar e a comprometer a universidade pública, 
para que ela consiga ter compromisso e responsabili-
dade social efetiva, e essa matéria é um grande avanço 
do Governo. Acho isso inquestionável.

Espero que, efetivamente, o Parlamento esteja 
sensibilizado e compreenda a dimensão disso para a co-
munidade científica. São dezenas e dezenas de milhares 
de doutores, de mestres, de pesquisadores puros que 
este Brasil tem, com dedicação exclusiva, que passam 
a ter um grande impulso no desenvolvimento de suas 
atividades se uma matéria dessa natureza for reconhe-
cida e viabilizada dentro do Parlamento brasileiro.

Acho que temos de romper com alguns períodos 
obscuros da vida da inteligência nacional. Vejo Samuel 
Pessoa, por exemplo, que é da grande leva de pesqui-
sadores da década de 60, talvez o maior parasitologista 
médico que este País tenha tido, fazendo pesquisas 
as mais interessantes sobre as condições sociais e a 
vida dos microorganismos, levando à mais fraqueza, 
à mais deficiência da saúde humana, para que o Po-
der Público pudesse responsabilizar-se. Mas aquele 
período obscuro da ditadura militar estabelecia logo o 
inquérito policial militar e a exceção para os cientistas. 
Centenas de cientistas abandonaram este País. Sa-
muel Pessoa, não indo embora, em ampla pesquisa 
que fazia na Ilha Bela, resolveu transferir sua frente 
de conhecimento para estudar o chamado piolho de 
cobra, parasita das serpentes, para que aquilo não 
pudesse gerar o chamado inquérito militar.

Agora temos a extraordinária oportunidade de 
fazer com que a sociedade científica avance nas uni-
versidades brasileiras, associada à responsabilidade 
do grande e médio empresariado deste País.

Espero que essa matéria conte com a motivação 
dos empresários, dos Deputados Federais, dos Se-
nadores, da sociedade organizada, porque quem vai 
ganhar com a ponta do desenvolvimento tecnológico 
é exatamente o cidadão brasileiro.

Reconheço o mérito do Ministro da Educação e do 
Governo do Presidente Lula, sem dúvida, um mérito asso-
ciado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ao Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
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Espero que tenhamos pressa na materialização 
dessa promissora oportunidade para financiar o conhe-
cimento e o desenvolvimento tecnológico brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 

– ES) – Concedo a palavra à nobre Senadora Heloísa 
Helena, do P-SOL das Alagoas.

V. Exª, Senadora, dispõe de até 20 minutos para 
o seu pronunciamento.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, vou falar da tribuna, porque esta Casa 
está muito cheia: o Senador Garibaldi Alves Filho está 
ali; V. Exª está presidindo e vou à tribuna para dialogar 
com o Senador Cristovam Buarque.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Isso é devido ao caos na aviação, aos contro-
ladores de vôo.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Não po-
nha a culpa nos controladores de vôo pelo vagabundismo 
parlamentar. Nunca faça isso! É evidente que todos nós 
pegamos vôos também. Não tenho jatinho, nunca tive, e 
sei exatamente o que vai me acontecer, porque quem anda 
pelo Nordeste sabe o que acontece: tem de fazer duas co-
nexões, não sei quantas escalas e outras coisas mais. 

Espero que o Governo possibilite os mecanismos 
necessários para resolver o problema, que é grave, 
porque não é uma atividade qualquer, é uma atividade 
estratégica, é uma atividade muito, muito importante. 
E ganhar R$1,1 mil não é uma coisa qualquer. Mas é 
claro que sabemos que a ausência dos Parlamentares 
não tem nada a ver com os controladores de vôo, até 
porque tem muita gente que anda de jatinho.

Mas, Sr. Presidente, Senador Garibaldi, já tive a 
oportunidade de falar – e o Senador Cristovam também 
– várias vezes sobre o resultado da eleição. No entanto, 
nesses dias tem-se tornado muito recorrente esta his-
tória de dizer que tem de estar todo mundo unido, tem 
de estar todo mundo num grande frentão. Esse é um 
tipo de discurso medíocre, ridículo. Ora, todos unidos 
pelo Brasil, é claro que estaremos, todos unidos pelo 
Brasil, pela educação, pela saúde, pelo saneamento 
básico, pela moradia, pelo desenvolvimento econômico, 
pela redução dos juros. Todos estaremos juntos. Não 
podemos estar juntos para sermos cúmplices da rouba-
lheira, do banditismo político, da ausência de eficácia 
do aparelho de Estado e desse tipo de coisa. Mas é 
um discurso demagógico que realmente pega.

Senador Cristovam Buarque, como eu, V. Exª saiu 
dessa campanha dizendo: combati o bom combate, não 
perdi a fé, não perdi a esperança, continuo acreditando 
nas lutas do Brasil e do povo brasileiro.

É claro que o Presidente Lula teve uma vitória. Res-
peito humildemente o resultado das urnas, mas não sou 
demagoga. Não vou dizer que respeito qualquer resultado 
eleitoral, porque não respeito. Respeito o resultado das ur-
nas. Eu perdi, fui derrotada. V. Exª foi derrotado, Senador 
Cristovam Buarque, o Senador Garibaldi Alves Filho foi 
derrotado, o Alckmin foi derrotado. O Lula ganhou a eleição, 
foi vitorioso. Mas não sou demagoga a ponto de dizer que 
qualquer decisão do povo é sábia e soberana. Conversa! 
Do mesmo modo como várias vezes fiz considerações em 
relação às outras candidaturas também, cheguei à conclu-
são dolorosa – que não vai me tirar a esperança – e triste 
– que não vai tirar minha capacidade de luta – de que, se 
eu tivesse passado oito anos roubando aqui no Congres-
so Nacional, sendo cúmplice da roubalheira do Presidente 
Lula, sendo base de bajulação do Governo passado ou 
chafurdando na pocilga com os porcos da política, teria 
tido mais chance de ser eleita. Estaria bem, pessoalmente, 
rica; meu filho estaria rico. Imaginem só: meu filho poderia 
estar com R$15 milhões da Telemar, como o filho do Lula! 
É uma coisa de outro mundo!

Então, não sou demagoga. Se eu disser que está 
tudo bem, tenho de dizer: “Que maravilha que Alagoas 
elegeu o Collor!”, “Que maravilha que São Paulo ele-
geu Maluf!”, “Que maravilha isto e aquilo outro!”. Nem 
sempre. Não sou demagoga. Nem sempre. 

Infelizmente, existe uma banalização da corrup-
ção, do cinismo, da mentira, da bandalheira política, e as 
pessoas começam a aceitar como se natural fosse. 

Sei, é claro, que 67 milhões de pessoas disseram 
“não” a ele. Ele teve 58 milhões de votos e 67 milhões 
de votos que disseram “não” a ele: 37 milhões do Al-
ckmin e 30 milhões dos que votaram nulo, branco e 
que não foram votar. Isso é fato. 

Alguém se sentir como rei? Já vi isso aqui. Meus 
primeiros quatros anos de mandato foram na oposição 
ao Fernando Henrique Cardoso, e os outros quatros 
anos na oposição a Lula. Já vi o Fernando Henrique 
Cardoso ser rei do Brasil também. Eu já vi. O Fernando 
Henrique Cardoso foi reeleito no primeiro turno e havia 
gente na rua: nós fizemos marcha dos 100 mil a Bra-
sília, havia denúncia contra a privatização, contra isto 
e aquilo. O atual Presidente se reelegeu no segundo 
turno. O Presidente Fernando Henrique Cardoso foi 
reeleito no primeiro turno. Podia ser considerado um 
rei. Hoje, se tivesse sido candidato, não teria 3% de 
intenção de voto! Podia até ganhar uma eleição, mas 
não pelas probabilidades indicadas na pesquisa. 

Então, eleição é assim: a gente ganha, a gente 
perde. Mas acho que o melhor é quando a gente perde 
a eleição mas não perde a vergonha na cara, o amor 
no coração, a capacidade de continuar lutando. 
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Então, da parte do P-SOL, estaremos... não con-
versando no Palácio. Quem quiser tirar retrato comigo 
que venha para o corredor do Congresso. Este tipo de 
coisa é meio ridícula: ir para lá, convocar, porque é o jogo 
cínico e dissimulado que ele sabe fazer muito bem. Nin-
guém precisa nos convidar para tirar retrato no Palácio 
do Planalto, mas o que for importante para o Brasil nós 
vamos votar. Pode ser o Fernando Henrique, o Alckmin, 
o Lula, o Cristovam ou a Heloísa, se é importante para 
o Brasil, nós votaremos favoravelmente – o Deputado 
ou Senador do P-SOL, do mesmo jeito. Agora, vamos 
acabar com esse jogo de cinismo e dissimulação, essa 
coisa ridícula! Isso é para promover uma operação-abafa 
maior ainda? Vamos acabar com esse cinismo!

Muitas coisas ainda precisam ser esclarecidas no 
tal dossiê. O Brasil precisa conhecê-lo. A maioria de nós 
já o conhece, não há nada de retumbante, mas pode 
ser que apareça algo que esteja em alguma gavetinha 
que eu não conheça. Precisamos saber de onde vem o 
dinheiro. Realmente, fico impressionada! Cheguei à con-
clusão de que, se eu tivesse passado oito anos roubando 
no Congresso Nacional, como muitos roubam, como o 
Presidente da República rouba, com certeza a vida seria 
muito melhor. Não tenho dúvida disso, mas, mesmo assim, 
consigo ficar impressionada. Não sei de onde vem tanto 
dinheiro! Nunca vi algo assim! São dólares nas peças 
íntimas do vestuário masculino, são dólares nas malas 
pretas de um lado para outro, são dólares que vêm do 
narcotráfico, do crime organizado, do jogo do bicho, são 
dólares que vão para o paraíso fiscal para pagar o publi-
citário do Presidente. E não aparece a fonte do dinheiro. 
Se existe alguma botija, como dizemos no interior, que-
remos saber o endereço para mandar o povo brasileiro 
ir lá. Eu realmente nunca vi tanto dinheiro sem origem 
que aparece para fazer o jogo sujo da relação promíscua 
entre o Congresso Nacional, o Presidente da República 
e outros setores da sociedade. 

Então, eu acabei me sentindo instada a falar sobre 
isso mais uma vez, tanto pelas declarações demagógi-
cas do Presidente da República, como por ter visto aqui 
a visível sensibilidade do Senador Garibaldi Alves Filho 
quando falava do que passou no processo eleitoral, de 
como lutou no processo eleitoral, e que está aqui, de 
volta a Casa. Estão de volta a Casa S. Exª e o Senador 
Cristovam Buarque. O Senador Efraim Morais e o Pre-
sidente não concorreram à eleição. Eu estarei na sala 
de aula, na Universidade Federal de Alagoas. 

Claro que me sinto feliz, honrada e profundamente 
agradecida pelos convites que recebi de universidades 
do Brasil, de universidades da Europa, de pessoas 
sérias e importantes que queriam me dar uma opor-
tunidade, mas resolvi não ir, Senador Cristovam Buar-
que, porque, se eu resolvesse ir para a Europa, para a 

Universidade de Paris ou para qualquer universidade 
das três que me convidaram, eu não iria movida pelo 
acesso ao conhecimento e a novas experiências. Eu 
iria meio com raiva, dizendo: “Não é possível! O Bra-
sil aprovou o banditismo político, viu com naturalidade 
todas essas coisas”. E fica muito ruim quando se faz 
as coisas dessa forma. 

Então, V. Exªs voltam a Casa, estarão todos aqui 
na Casa, e eu estarei na Universidade Federal de Ala-
goas, dando aula de cabeça erguida de consciência 
tranqüila, fazendo o bom combate, continuando na 
construção do P-SOL, Partido Socialismo e Liberda-
de, que não será seduzido nem entrará em nenhum 
canto do Palácio do Planalto, porque os fundadores 
do P-SOL fundaram o Partido, nos meses de glória do 
Governo, por coerência ideológica, porque não acei-
taram encobrir a podridão do Governo para se vender 
por cargos, prestígio e poder. 

É por isso que o P-SOL estará firme na oposição 
de esquerda, resgatando as concepções programáticas, 
as convicções ideológicas, a visão de mundo, necessá-
rias não apenas para o aprimoramento da democracia 
representativa brasileira, não apenas para impedir o 
medíocre fatalismo do fim da história, do pensamen-
to único, do modelo econômico único, da forma única 
de administrar o aparelho de Estado, parasitando-o, 
privatizando-o para máquinas partidárias, gangues 
partidárias e bandos políticos. Então, o P-SOL conti-
nuará a sua trajetória, como muitas outras estruturas 
dos movimentos sociais, estruturas partidárias que 
não se vendem, não se acovardam ante aqueles que 
ousam pensar que, porque ganham a eleição, sentam 
num trono para sempre, ad infinitum. E a vida objetiva 
– ainda bem! – se encarrega de mostrar o contrário.

Eram as breves considerações que eu queria 
fazer, Senador. Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Muito obrigado, Senadora.

Concedo a palavra ao nobre Senador Efraim Mo-
rais, do PFL da Paraíba. 

V. Exª dispõe de até 20 minutos para o seu pro-
nunciamento.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senadora Heloísa 
Helena, depois do brilhante pronunciamento que fez, 
quero dizer a V. Exª que, esta Casa, sempre se lembrará 
da sua figura combativa, séria, determinada, carinho-
sa pela forma como tratou a todos nós, pelo menos 
nesses últimos quatro anos em que tive a alegria de 
conviver com V. Exª.

Sabemos da importância de V. Exª e do seu Partido 
para os momentos difíceis que vive o País. V. Exª tem his-
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tória, não apenas como Parlamentar de Alagoas ou como 
professora, mas também pela sua condição de Senadora 
da República e Presidente do P-SOL. E, acima de tudo, 
a importância de V. Exª como candidata a Presidente da 
República, bem como o nosso companheiro Senador 
Cristovam Buarque, que fez a sua parte e apresentou 
suas propostas. Os brasileiros tomaram sua decisão e 
todos nós respeitamos, pois é a soberania das urnas, o 
voto popular, a decisão do povo, que é incontestável.

É preciso ter grandeza para aceitar os resulta-
dos de uma eleição. Mesquinhos aqueles que tentam 
outros meios para tentar justificar a derrota. 

Então, todos nós temos momentos como este. 
Não vou dizer que é bom perder mas é importante ter 
grandeza, como tiveram V. Exª, o Senador Cristovam 
Buarque, Geraldo Alckmin e outros candidatos. 

Portanto, entendemos que o mais importante na 
democracia é exatamente fortalecermos a democracia. 
E queremos que ela fique cada vez mais forte, seja 
pelo fortalecimento dos Partidos, seja pelo fortaleci-
mento das instituições. 

Tenho certeza de que esta Casa saberá reconhecer 
o valor de V. Exª e o trabalho que realizou V. Exª. Seja 
no PT, seja no P-SOL, V. Exª cumpriu sua missão de 
parlamentar, com seriedade, com determinação, com 
ideologia e, acima de tudo, saindo daqui com o respei-
to de todos nós. Pelo menos, de minha parte, pode ter 
certeza, V. Exª me ensinou bastante nesta Casa, aprendi 
bastante com as posições assumidas por V. Exª.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago à tribuna 
o que estamos vendo no dia-a-dia do Brasil, que é 
exatamente o caos nos aeroportos brasileiros. Todas 
as manchetes de primeira página dos jornais tratam 
desse assunto. O Globo diz: “Quinto dia de caos afe-
ta aeroportos de todo o País. Atraso de vôos cancela 
atividades do Congresso e complica o feriadão”. Ama-
nhã é Dia de Finados, e muitos que desejavam ir aos 
cemitérios deste País afora, para visitar seus entes 
queridos, não poderão fazê-lo. 

O Estado de S. Paulo traz outra manchete: “De-
fesa previa caos em aeroportos desde 2003.” E diz o 
seguinte: “Documento assinado por Ministro advertia 
sobre corte de verbas”.

Vejam V. Exªs que este é um assunto sério. Tratarei 
aqui do Aeroporto da Paraíba – o Aeroporto Presiden-
te Castro Pinto, situado na Grande João Pessoa, que, 
infelizmente, desde 2004, foram iniciadas as reformas. 
Tenho aqui um pronunciamento feito pelo Senador Ro-
berto Cavalcanti – tive a curiosidade de buscar – em 
que S. Exª foi claro quando disse que se tratava de 
uma enganação ao povo paraibano.

Quero dar alguns detalhes sobre essa questão. 
O Poder Executivo encaminhou dois Projetos de Lei 

ao Congresso Nacional – nº 29, de 2006 e nº 38, de 
2006 – que abriam ao Orçamento de Investimentos 
para 2006, créditos suplementares em favor de diver-
sas empresas estatais.

Vou fazer a leitura daquilo que consegui buscar 
para que V. Exªs. sintam, exatamente, o tratamento que 
foi dado e que está sendo dado pelo Governo Fede-
ral à Paraíba, no que diz respeito à reforma do nosso 
aeroporto e também ao tratamento dado ao Nordeste 
em relação a essa questão. 

Vejam bem: o Poder Executivo, como acabei de 
falar, encaminhou ao Congresso Nacional os Projetos 
de Lei nº 29 e 38/2006, que abrem ao Orçamento de 
investimento para 2006 créditos suplementares em 
favor de diversas empresas estatais. 

No que tange aos créditos em favor da empresa 
brasileira de infra-estrutura aeroportuária, ou seja, a 
Infraero, merece particular análise os acréscimos e can-
celamentos das dotações que compõem o Programa 
nº 0631, que significa Desenvolvimento da Infra-Es-
trutura Aeroportuária, para o qual o Governo Federal 
vem alocando recursos, destinados à modernização 
de diversos aeroportos.

Assim, por intermédio dos referidos Projetos de 
Lei, o Poder Executivo propõe acrescentar R$239,6 mi-
lhões às ações voltadas para a modernização de diver-
sos aeroportos, previstas no Orçamento deste ano.

Com a aprovação daqueles créditos, os recur-
sos alocados ao Orçamento da Infraero e destinados 
ao desenvolvimento da infra-estrutura aeroportuária 
brasileira passarão de R$377,7 milhões para R$617,4 
milhões, representando 63,45% de aumento.

Sr. Presidente, segundo o plano de obra da Infrae-
ro, iniciado em 2003, 19 obras de ampliação, reforma e 
construção foram entregues em 15 aeroportos de todas 
as regiões do País, destacando-se, na Região Nordes-
te, as de Recife, Maceió, Petrolina, Campina Grande e 
São Luís. Informa ainda a Infraero que, na Região Nor-
deste, está em construção o novo aeroporto de Natal e 
o de João Pessoa passa por ampliação – o Aeroporto 
Internacional Castro Pinto, de João Pessoa.

Ora, Sr. Presidente, a ampliação, a reforma do 
terminal de passageiros e o reforço de pistas e pátios 
do aeroporto de João Pessoa, conforme prevê o plano 
de obras da Infraero, foram iniciados em 2004 e deve-
riam ser concluídos em 2006, com previsão de custo 
total da ordem de R$52,9 milhões. Apesar disso, as 
obras do aeroporto de João Pessoas estão semipara-
lisadas, sem muita novidade em termos de construção 
civil, o que mantém a Paraíba em situação desigual 
com relação aos Estados vizinhos.

Com certeza, não será possível cumprir o plane-
jado e realizar as obras previstas ainda neste ano, por 
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absoluta falta de prioridade na alocação de recursos 
para o aeroporto do nosso Estado, apesar da disponi-
bilidade de R$1,2 bilhão, distribuídos nos Orçamentos 
dos Ministérios da Defesa – que compõem a Infraero e 
o Fundo Aeronáutico – e do Turismo, valor que corres-
ponde a mais de 20 vezes do que precisa a capital da 
Paraíba para dispor de um aeroporto capaz de atrair 
investimentos e fortalecer sua economia. 

É espantoso que o Governo Federal, em vez de 
priorizar os recursos necessários à modernização do 
aeroporto de João Pessoa e cumprir as metas esta-
belecidas em seu próprio plano de investimentos, faça 
exatamente o contrário, propondo, nos Projetos de Lei 
nºs 29 e 38, de 2006 – iniciei minha palavra falando 
sobre esses dois PLs –, o cancelamento de R$2,4 mi-
lhões do total previsto da Lei Orçamentária deste ano, 
da ordem de R$7,1 milhões.

Em suma, Sr. Presidente, o Poder Executivo, além 
de não suplementar os recursos aprovados na Lei Or-
çamentária vigente, muito aquém dos R$52,9 milhões 
previstos pela Infraero para execução das obras, cami-
nha, sim, no sentido contrário, solicitando ao Congresso 
a redução de 34,12% sobre a dotação aprovada.

Pois bem, o que eu quero dizer com isso? Eu 
que, na segunda feira à tarde, embarquei no aeropor-
to de João Pessoa?

Sinceramente, no momento em que qualquer tu-
rista, qualquer visitante chega à minha capital, João 
Pessoa, uma cidade extremamente bela, de praias lin-
das, a cidade mais verde deste País, a cidade que tem 
o ponto mais avançado das Américas, a cidade onde o 
sol nasce primeiro, a cidade que tem paz, tranqüilida-
de, a cidade que tem um povo extraordinário, um povo 
que sabe muito bem receber os visitantes, João Pes-
soa linda, João Pessoa bela, na hora em que o turista 
desce e vê o nosso aeroporto, leva um susto.

O que queremos mostrar é que, lamentavelmente, 
o Governo Federal, por meio do Executivo, mandou os 
Projetos de Lei nºs 29 e 38, de 2006. E eu, na condição 
de Vice-Presidente da Comissão Mista de Orçamento 
do Congresso Nacional, devo fazer um apelo ao Exe-
cutivo: que retire esses projetos de lei.

Não vou permitir, na condição de representante 
da Paraíba, como Senador da República, que esses 
projetos de lei, que são suplementares, que cortam 
recursos da Paraíba e os levam para outros Estados, 
sejam votados. Não vou permitir. Vou obstruir. Vou con-
vocar a Bancada da Paraíba deste Senado – o Sena-
dor Ney Suassuna e o Senador Roberto Cavalcanti –, 
que está no exercício, para que juntos façamos isso. 
Vou conversar com os doze Deputados Federais da 
Paraíba, para que tomem a mesma posição. 

Srªs e Srs. Senadores, Senador Garibaldi Alves, 
está aqui o Orçamento Geral da União para 2006 e 
Projetos de Lei nºs 29 e 38 de 2006, de créditos suple-
mentares. V. Exª estava em campanha, V. Exª disputou 
o Governo em primeiro e segundo turno e V. Exª não 
teve o tempo que tive de acompanhar essa matéria.

Temos aqui atividades como a manutenção da 
infra-estrutura aero-portuária em todas as regiões: Nor-
deste, Centro-Oeste, Norte, Sul e Sudeste. Há também 
projetos de expansão de infra-estrutura aeroportuária 
de aeroportos de várias capitais. 

Vou comentar o primeiro: A manutenção da infra-
estrutura aeroportuária na região Sudeste. 

Com os projetos que foram mandados pelo Exe-
cutivo, houve um aumento, em termos percentuais, da 
verba garantida pelo Governo, aprovada no projeto de 
lei do Orçamento de 2006 de 301,74% de aumento em 
relação à região Sudeste. 

Na Região Sul, Senador Cristovam Buarque, 
houve um aumento de 80,04% do valor destinado à 
região; para a Região Norte, houve um aumento de 
46%; e, para a Região Centro-Oeste, foram 30,6% a 
mais. A nossa região, Senador Garibaldi Alves Filho, 
foi a única em que, quando o Governo Federal mandou 
esses créditos suplementares, os recursos caíram na 
ordem de 22,41%. 

Vejam bem, Srs. Senadores, que trataram os 
desiguais com desigualdade: para quem vive melhor, 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mais recursos para os 
aeroportos; para nós do Nordeste, que precisamos me-
lhorar a nossa infra-estrutura e ter os nossos aeropor-
tos recuperados e melhorados a fim de desenvolver o 
turismo, desenvolver economicamente nossos Estados, 
lamentavelmente, os recursos serão diminuídos. Se já 
está quase parando, agora, de uma vez por todas, a 
determinação é parar. Como fica o meu aeroporto? 

Permitam-me a sinceridade, está mais para – não 
vou nem usar determinado termo – algo abandonado 
do que um aeroporto para receber pessoas que vão 
conhecer, repito, a minha bela João Pessoa, a minha 
Paraíba, tão hospitaleira, que quer oferecer o melhor 
àqueles que para lá se dirigem. Lamentavelmente, 
ao descer no aeroporto de João Pessoa, tem-se uma 
imagem negativa do meu Estado, da minha capital. 
Isso, na realidade, não é culpa do Governador, nem 
do Prefeito da capital, ou da cidade de Bayeux, ou da 
cidade de Santa Rita, ou da cidade de Cabedelo, não; 
a culpa é exclusiva do Governo Federal. 

Pois bem, isso no que diz respeito a atividades. 
Analisemos a situação de projetos. Expansão da Infra-
Estrutura do Aeroporto de Natal, Rio Grande do Norte, o 
Estado de V. Exª, Senador Garibaldi Alves Filho: menos 
1,06%. Até que está bem. Expansão de Infra-Estrutura 
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Aeroportuária do Aeroporto de João Pessoa: menos 
34,12% dos recursos que estavam previstos! Maceió, 
terra do nosso Presidente Renan Calheiros: 32,32%. 

Recife, terra do Senador Cristovam Buarque, Par-
lamentar com duas representações – Pernambuco e 
Distrito Federal, 50,58%. Mas V. Exª não vai reclamar 
somente de Pernambuco, Senador Cristovam. Expan-
são e infra-estrutura do Aeroporto de Brasília, menos 
55,95% dos recursos, quase 60% de corte nos recursos 
destinados ao Aeroporto de Brasília. E estamos obser-
vando o caos que aí se encontra. Não é só questão de 
pessoal; sabemos que existem questões operacionais, 
de modernização e infra-estrutura nesses aeroportos.

Vejamos mais: Fortaleza, 72,16%. Aeroporto Santos 
Dumont, no Rio de Janeiro, mais 240% do valor a ele des-
tinado; Aeroporto de Goiânia, mais 119%; Aeroporto de 
Macapá, mais 12,89% e mais 2,23% de Florianópolis.

Nas seis capitais em que houve corte no orçamen-
to, com exceção do Distrito Federal, todos os aeropor-
tos estão no Nordeste – Natal, João Pessoa, Maceió, 
Recife e Fortaleza. Dos seis, Senador Cristovam Buar-
que, em que houve proposta de corte! Tenho certeza 
que vou ter aliados não só na Paraíba, mas também 
no Rio Grande do Norte, V. Exª também em relação 
ao Distrito Federal porque o que não pode acontecer 
é tirar de quem é pobre, para dar a quem é rico.

Não foi esse o discurso da campanha, não. O discur-
so da campanha foi o contrário: era dar aos pobres. Cada 
vez mais o Nordeste vai ficando pobre, cada vez mais o 
Nordeste não vai ter condições de competir com o Sul do 
País, ou pelo menos oferecer condições para que os sulis-
tas possam ir até o Nordeste conhecer as belas praias, as 
belas cidades e a tranqüilidade das nossas capitais. 

Sr. Presidente, para concluir. Ao abrir o site da 
Infraero, eu observava – está aqui, na data de hoje 
– “ampliação e modernização modelam o futuro”. Está 
aqui. Esse é o site da Infraero. Ao se referir à Paraí-
ba, diz que na Região Nordeste está em construção o 
novo aeroporto em Natal; e o aeroporto internacional 
de João Pessoa passa por ampliação; obras em outros 
Estados da Região foram concluídas.

Ora, Srs. Senadores, sinceramente, tenho que 
recorrer ao Procon, porque o que está dito aqui não 
tem a ver com a prática.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Per-
mite V. Exª um aparte?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Ouço, V. 
Exª, Senador Garibaldi Alves Filho.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Se-
nador Efraim, V. Exª tem razão principalmente no que se 
refere à Paraíba. Tenho de reconhecer que a Paraíba é 
um dos Estados mais prejudicados por essa política da 
Infraero porque, no que toca ao Rio Grande do Norte, 

pelo menos o novo aeroporto foi concluído. É claro que 
ele precisa de recursos para a sua conservação, para 
a sua expansão porque já está ficando saturado, mas 
o mais prejudicado nesse panorama dos aeroportos 
do Nordeste é a Paraíba; daí a minha solidariedade a 
V. Exª porque no aeroporto de lá não foi concluída a 
obra que está sendo realizada. 

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Senador 
Garibaldi, primeiro agradecendo a V. Exª a solidariedade, 
e V. Exª teve a oportunidade de ver in loco a dificulda-
de em que nos encontramos lá na Paraíba, acho que o 
Senador Cristovam esteve recentemente em campanha 
no Estado e viu a situação dramática que realmente nos 
deixa abatidos em relação a essa falta de prioridade ao 
Aeroporto Castro Pinto, da Paraíba. Além do mais, com 
o recurso orçado, quase R$ 55 milhões – o valor desti-
nado a essa obra é de R$ 52,9 milhões –, diria a V. Exª 
que não estamos enxergando as obras. 

Para isso – R$52,9 milhões, esse é o valor do 
contrato –, vou encaminhar à Mesa – não agora, por-
que ainda vou concluir a minha justificativa, – um re-
querimento para saber da Infraero quanto foi pago até 
agora pelas obras executadas.

Diria a V. Exª que, como engenheiro, não dá para 
ver as obras, embora faça muito tempo que eu não exer-
ça a função de engenheiro. Mas qualquer cidadão que 
chegue, olhe e observe verá que não há como entender 
por que após aproximadamente dois anos as obras não 
saíram do canto do aeroporto. Está lá interditado, sem a 
menor condição de embarque nem de desembarque.

Está aqui o projeto de lei. Amanhã não me ve-
nham dizer que estávamos fazendo uma contestação 
infundada. 

Está aqui o Projeto de Lei nº 29/2006, do Con-
gresso Nacional, que abre no Orçamento investimento 
para 2006 em favor da Empresa Brasileira de Infra-Es-
trutura Aeroportuária – Infraero – crédito suplementar 
no valor total de R$243 milhões.

Pois bem – está aqui –, desses R$243 milhões, 
no caso da Paraíba, para adequação da infra-estrutu-
ra aeroportuária, estão tirando valores de uns e colo-
cando em outros. 

Na região Nordeste cortam R$833 milhões. Em 
Natal, há um corte de R$112 ; na Paraíba, R$423.958,00. 
Isso no primeiro projeto.

No segundo – está aqui –, há um corte no caso da 
Paraíba... Deixe-me ver se consigo localizar. Eu não cifrei. 
Mas, aqui é algo em torno de pouco mais de milhão. 

Está aqui, no caso da Paraíba, Sr. Presidente, são 
R$2,28 milhões. Isso significa dizer que zerou o orçamen-
to deste ano. Vou reiterar o minha posição, Senador João 
Ribeiro, que é um experto em orçamento: não vou aceitar 
a votação desses PLs neste plenário do Congresso Nacio-
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nal. Já emendei os projetos, recompondo esses recursos, 
fazendo com que fiquem na origem e sejam liberados para 
conclusão. Não quero um real a mais; quero apenas o que 
foi aprovado na Lei Orçamentária de 2006.

O que não vou aceitar, como Senador da Repú-
blica representante da Paraíba, é que o Governo Fe-
deral mande mensagem para o Congresso Nacional 
cortando recursos do meu Estado, principalmente no 
caso do Orçamento.

Acredito que essa será a posição de toda a Ban-
cada Federal do Estado da Paraíba. 

Quero lembrar aos companheiros do Nordeste 
que em cinco Estados da Federação foram cortados 
recursos para serem destinados ao Sul, ao Sudeste e 
ao Norte do País. Também o Distrito Federal teve um 
corte de aproximadamente 60% dos recursos.

Agradeço a tolerância de V. Exª. Tenho convicção 
de que não poderia terminar o meu pronunciamento 
sem citar o Senador Roberto Cavalcanti que, em pro-
nunciamento aqui feito, levantou a suspeição a respeito 
dos recursos para que se execute essas obras e ter-
minou dizendo: “Sr. Presidente, para concluir, o projeto 
é uma enganação ao Estado da Paraíba”.

Portanto, espero providência do Executivo no sen-
tido de retirar esses projetos. Ao mesmo tempo, vou pro-
curar o Presidente da Comissão Mista de Orçamento, 
da qual sou Vice-Presidente, para comunicar-lhe minha 
posição, que, espero, seja a da Bancada da Paraíba. 

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Efraim Morais, 
o Sr. Marcos Guerra, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. João Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PL 
– TO) – Concedo a palavra ao Senador Cristovam Bu-
arque, do Distrito Federal.

V. Exª dispõe de até 20 minutos para o seu pro-
nunciamento.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como acontece 
comumente, logo depois das eleições presidenciais, o 
Presidente Lula fez um discurso propondo uma con-
vivência, o que nem deveria ser necessário, porque 
faz parte da vida republicana e da vida democrática a 
convivência entre os três Poderes. Falo em meu nome, 
mas estou certo de que posso falar em nome do meu 
Partido, no sentido de dizer que não temos nada contra 
dialogar, mas nós não queremos fazer reverência.

Para dialogar, Senador Garibaldi Alves Filho e 
Senadora Heloísa Helena, o Presidente da República 
tem acesso a tudo que nós dizemos aqui, tem acesso a 

tudo que propomos aqui, e, se ele reagir positivamente 
a qualquer das nossas falas, nós não teremos por que 
repudiar o que nós próprios defendemos. Além disso, 
se não gostar de algumas das coisas que propusemos, 
claro que estamos dispostos a ouvir a opinião de Sua 
Excelência, que foi eleito com uma votação expressiva, 
embora, como lembrou a Senadora Heloísa Helena, 
não pela maioria do universo total de eleitores.

Se existe a intenção real de provocar um debate, 
isso não pode ser apresentado como se fosse uma con-
cessão do Presidente nos ouvir e, sim, como se fosse 
uma responsabilidade das pessoas de vida e atividade 
pública neste País conversar. E, nesse sentido, eu creio 
que a primeira coisa seria o Presidente da Republicar 
dizer qual é a agenda, qual é a pauta sobre a qual ele 
quer conversar. Por exemplo, ele quer, sim, conversar 
sobre a garantia das instituições democráticas durante 
os quatro anos de Governo dele? Eu acho que seria um 
momento importante de as diversas lideranças partidá-
rias, junto com o Presidente, discutirem o que precisa-
mos fazer para que os três Poderes sejam igualmente 
respeitados e funcionem harmonicamente.

E aí eu digo um primeiro ponto desse diálogo: 
as eleições para Presidente das duas Casas. Ele quer 
dialogar? Vamos dialogar para que a eleição do Presi-
dente da Câmara e do Presidente do Senado não ter-
mine transformando essas duas Casas em anexos do 
Palácio do Planalto, porque temos motivo para temer 
que isso aconteça, Senador. Da maneira como ouvi-
mos ou lemos na imprensa, a sensação é de que não 
se trata de eleger o Presidente de cada uma dessas 
Casas com autonomia, e, sim, com submissão.

A sensação, hoje, é de que o Governo quer tutelar 
as duas Casas a partir do Presidente de cada uma de-
las. Mas não basta isso. Vamos ver se o Presidente, de 
fato, assume o compromisso de que nenhum aloprado 
ao lado dele vai propor um terceiro mandato. Muitos 
acham que é uma loucura pensar nisso, mas em outros 
países também se pensava que era uma loucura pen-
sar em um terceiro mandato, e houve terceiro mandato 
em alguns países latino-americanos. Quem garante 
que isso não está na cabeça de alguns dos aloprados 
neste momento? E há uma maneira simples de fazer 
isso. Basta mandar para cá um projeto de lei propondo 
o fim da reeleição. Aprovado o projeto, alguém pode 
dizer: “Bem, a partir de agora, começa tudo de novo. 
Então, o Presidente Lula não foi eleito nenhuma vez 
ainda nessas condições de não ter reeleição”. E não 
vai faltar Poder Judiciário que aprove isso. Ou seja: há, 
sim, coisas a dialogar. Vamos dialogar, em primeiro 
lugar, a garantia das instituições democráticas.

Existe outro ponto. O próprio Presidente Lula falou 
que tem a intenção de fazer com que as famílias que 
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usufruem o Bolsa-Família encontrem uma porta para sair 
da pobreza. Vamos discutir isso, vamos discutir como 
derrubarmos o muro da desigualdade neste País – du-
vido que aqui alguém reaja a isso –, mas não vamos 
dialogar com a ilusão de que alguns centavos a mais, 
alguns reais a mais ou algumas dezenas de reais a mais 
no Bolsa-Família tiram as famílias da pobreza. 

O Senador Garibaldi é de um Estado que visitei, 
que conheci, que mostra que não são alguns reais a mais 
que os tirarão da pobreza. O que os tirará da pobreza são 
medidas estruturais. Eu defendo que seja a educação, 
mas alguns podem defender que são outras. Vamos fazer 
um diálogo entre os três Poderes, se necessário, ou, ini-
cialmente, entre os dois Poderes políticos, o Congresso 
Nacional e o Executivo, para sabermos como criar uma 
porta no muro da desigualdade, como fazer com que 
saiam da pobreza tantos milhões de brasileiros.

Não é só isso. Vamos fazer um debate, sim, mas 
concreto, cuidadoso, sério, para a retomada do cres-
cimento. Como vamos tratar o sistema financeiro no 
Brasil nos próximos quatro anos? Qual será a taxa de 
investimento que construiremos neste País nos próximos 
quatro anos? A quanto vamos conseguir trazer a taxa 
de poupança, sem o que um país não cresce? Vamos 
trabalhar como derrubar o muro do atraso, que não nos 
deixa chegar do outro lado do mundo desenvolvido. 

O Presidente Lula falou que tem como sonho, nestes 
quatro anos, fazer do Brasil um país desenvolvido. Mas 
como? Com crescimento? Mesmo que seja 5%, 6%, 
10% ao ano, não vamos ser desenvolvidos apenas com 
o aumento da produção nas nossas indústrias, na nossa 
agricultura, na nossa mineração. Algo mais é preciso. Por 
que não discutirmos isso? Vamos discutir. Vamos discutir 
se ele quer colocar na mesa um plano sério neste País 
para a gente garantir o patrimônio natural e desenvolver o 
patrimônio cultural do Brasil, que está sendo depredado. 
A gente fala muito da depredação da natureza, mas está 
esquecendo a depredação cultural deste país. A gente 
fala muito, e com razão, preocupados todos nós com os 
milhares de hectares que são destruídos por meio das 
queimadas das florestas da Amazônia, mas esquece 
a queimada dentro dos cérebros das pessoas que não 
adquirem educação. É uma queimada também. Existe 
a queimada das florestas e existem as queimadas dos 
neurônios. A gente está destruindo a cultura deste País 
ao não proteger a atividade cultural no Brasil. 

O Presidente quer discutir um programa para isso? 
Discutamos. Não precisa que ele venha aqui, nem pre-
cisa que a gente vá lá. Mas, se for preciso até, temos 
mecanismos de encontro, mas encontro respeitoso, não 
beija-mão, como havia no tempo do Império, em que 
uma vez por semana, uma vez por mês, o imperador 
dizia que estava pronto para receber todos os súditos 

e punha a mão para ser beijada pelos Senadores vi-
talícios – vitalícios, mas submissos. Nós não somos 
vitalícios, e não podemos ser submissos. 

Ele quer dialogar? Vamos dialogar, sim, sobre a 
reforma política, uma reforma política que faça com que 
candidatos a Presidente neste País tenham os mesmos 
recursos para levar adiante a sua campanha e não a 
desigualdade brutal que a Senadora Heloísa Helena 
atravessou, que eu atravessei e que outros atravessa-
ram. Vamos fazer uma reforma política séria – vamos 
nos sentar para isso –, uma reforma política que aca-
be a reeleição, porque não é possível conviver com um 
processo eleitoral em que um dos candidatos tem tudo 
de facilidade na sua reeleição e outros têm tudo de difi-
culdade para sua eleição. Vamos discutir também o fim 
da reeleição, para impedir, inclusive, o sofrimento que o 
próprio Presidente Lula vai passar de já chegar lá com 
um débito muito grande, em vez de um capital, como é 
o caso do candidato quando ganha pela primeira vez e 
chega lá com esperança e não com denúncia. Essa é a 
diferença do processo da reeleição. O Presidente Lula, 
em vez de esperança, como no primeiro mandato, chega 
com denúncia. É um peso que ele carrega ao assumir o 
mandato, obviamente pelas falhas do seu governo. 

Vamos discutir, sim, um programa de luta contra 
a corrupção. Vamos! Ponha na mesa, Presidente, um 
programa para acabar com a corrupção, garantindo, 
por exemplo, que não vai tentar impedir nenhuma CPI, 
que não vai deixar servidores sob suspeita continua-
rem nos cargos. Vamos fazer com que a Polícia Federal 
não responda apenas ao Poder Executivo, mas que, 
no momento de uma CPI, possa responder também 
ao Poder Legislativo. Vamos fazer uma agenda em que 
se inclua o desenvolvimento da ciência, da tecnologia 
e da cultura neste País, e vamos fazer com que isso 
não se limite a quatro anos. Vamos fazer com que esse 
projeto, esse debate, esse diálogo seja para vinte anos, 
para que os próximos Presidentes já saibam alguns 
compromissos que assumimos em nome do povo, e 
que ele, se eleito, vai ter que cumprir; que os próximos 
Presidentes saibam também que aqueles compromis-
sos assumidos não serão interrompidos apenas pela 
má vontade da Oposição, de 2011 em diante.

Se o Presidente quer um diálogo, acho que nós 
todos estamos dispostos a esse diálogo. Agora, se 
ele quer reverência, acho que nenhum político sério, 
nenhuma política séria fará isso com o Presidente, 
porque ele não é um monarca. Aos monarcas se dá 
a prerrogativa do beija-mão; aos Presidentes se dá a 
possibilidade do diálogo.

Finalmente, trazendo um pouco a fala do Sena-
dor Efraim, quero dizer que, se o Presidente quer um 
diálogo, vamos começar pelo Orçamento. Vamos abrir, 
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até o mês de dezembro, o Orçamento que ele man-
dou para cá, e não aprová-lo, como em geral tem sido 
feito, a partir de pequenas discussões e mudanças de 
recursos de um rubrica para outra, mas, sim, discutir 
toda concepção do Orçamento de 2007.

O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Senador Cris-
tovam, vamos aprovar o projeto do Senador Antonio 
Carlos Magalhães, do orçamento impositivo. Vamos 
começar esse diálogo.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Va-
mos. Pessoalmente, sou francamente favorável, e meu 
Partido também.

O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – E convocamos 
também o Governo para discutir.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Convo-
camos e faremos um verdadeiro diálogo. Ele traz as coisas 
deles e nós colocamos as nossas, dos nossos Parlamen-
tares, dos nossos Partidos. Vamos discutir o orçamento 
impositivo e ter o apoio dele para isso e para tantos outros 
projetos que temos circulando nesta Casa, que duram de-
zenas de anos, às vezes, para serem aprovados. Se ele 
adquire, traz para o Poder Executivo e manda outra vez 
para cá, isso pode passar em poucos meses.

Não podemos nos negar ao diálogo e não temos 
o direito, diante do povo, de aceitar a reverência pura 
e simples. Diálogo, sim; beija-mão, não. O Presiden-
te fez a abertura da idéia de diálogo. Estou trazen-
do aqui uma posição que posso dizer que é do meu 
Partido. Agora, que ele faça o gesto seguinte, diga 
qual é a agenda, qual é a pauta, a que objetivo ele 
quer chegar. Estamos dispostos a, daqui mesmo, sem 
precisar ir lá, sem precisar que ele venha aqui tam-
bém, fazer esse diálogo perfeitamente e chegarmos 
a um conjunto de idéias e propostas que beneficiem 
o povo brasileiro.

Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Agra-
deço a sua generosidade pelo tempo.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PL 
– TO) – Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.180, DE 2006

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Ofício ‘S” nº 18, de 2002, da Asso-
ciação Brasileira de Estudos e Combate 
ao Doping, encaminhando Relatório Geral 
sobre a Situação dos Esteróides Anaboli-
zantes no Brasil.

Relator: Senador Papaléo Paes
Relator ad hoc: Senador Geraldo Mesquita 

Júnior

I – Relatório

O Ofício S nº 18, de 2002, é um relatório elabora-
do pela Associação Brasileira de Estudos e Combate 
ao Doping, sem data, que trata da “situação dos es-
teróides anabolizantes no Brasil”, isto é, do comércio, 
tráfico, consumo e fiscalização dessas substâncias no 
âmbito do desporto nacional.

A matéria foi encaminhada à apreciação da Co-
missão de Assuntos Sociais (CAS), por despacho da 
Presidência do Senado Federal.

O processado inclui o relatório propriamente dito 
– um texto impresso de onze páginas –, um conjunto 
de 19 anexos, entre denúncias, relatórios de eventos, 
cópias de leis e portarias e outros documentos, e duas 
fitas de vídeo contendo “matérias televisivas ligadas 
ao doping”.

O relatório propriamente dito contém um conjunto 
de análises e sugestões sobre a matéria que incluem, 
com destaque, proposições de atuação do Poder Le-
gislativo Federal.

São elas (nessa ordem):

a) crítica ao texto da Lei nº 9.965, de 27 
de abril de 2000, que restringe a venda de es-
teróides ou peptídeos anabolizantes e dá ou-
tras providências, por permitir aos odontólogos 
receitar tais medicamentos quando, na opinião 
da Associação signatária e do Conselho Re-
gional de Odontologia do Distrito Federal, os 
dentistas não os utilizam como parte de seu 
arsenal terapêutico, e sugestão de apresen-
tação de proposição legislativa para alterar a 
citada lei;

b) crítica à falta de fiscalização, por parte 
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, do 
cumprimento de suas normas sobre anaboli-
zantes, em especial da Portaria nº 344, de 12 
de maio de 1998, do Secretário de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde, que deter-
mina a necessidade de autorização especial 
para a produção, fabrico, distribuição, trans-
porte, importação, exportação etc. de deter-
minadas substâncias e medicamentos que as 
contenham, entre as quais as “substâncias 
anabolizantes”;

c) crítica ao caráter “arcaico” da Portaria 
nº 531, de 10 de julho de 1985, do Ministro de 
Estado da Educação, que “baixa novas normas 
sob o controle da dopagem”;

d) crítica ao não-cumprimento da Por-
taria nº 23, de março de 2000, do Presiden-
te do Instituto Nacional de Desenvolvimento 
do Desporto, que “solicita ao Comitê Olímpi-
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co Brasileiro (COB), ao Comitê Paraolímpi-
co Brasileiro (CPB) e às entidades nacionais 
de administração do desporto a expedição 
de diretrizes para o controle de substâncias 
e métodos proibidos na prática esportiva”, e 
à ausência de instância fiscalizadora, após a 
extinção do referido instituto;

e) afirmação da necessidade, “em ca-
ráter de urgência”, de uma lei específica que 
estabeleça um sistema único de controle de 
exame antidopagem em todos os esportes, 
olímpicos, não-olímpicos e paraolímpicos, e 
atenda às normas internacionais da Agência 
Antidopagem Mundial (WADA) e do Comitê 
Olímpico Internacional (COI);

f) afirmação da necessidade de um la-
boratório credenciado, adotando as normas 
do COI, para realizar, no País, controles de 
exames antidopagem; crítica à insuficiência 
dos investimentos realizados no único labora-
tório existente no País – ainda sem credencia-
mento –, e aos custos elevados dos exames 
realizados nesse laboratório; e proposição de 
credenciar novos laboratórios, em especial 
universitários, para essa tarefa;

g) crítica à não participação de entidades 
esportivas nos conselhos antidrogas ou de en-
torpecentes, nos três níveis de governo;

h) Sugestão de inclusão da “matéria do-
ping e antidoping”, no currículo de graduação 
de Profissionais de Educação Física;

i) crítica à inexistência, no País, de “uma 
política séria” de combate à dopagem;

j) sugestão de edição de norma para que 
as bulas de medicamentos contendo substân-
cias relacionadas na “lista de substâncias e mé-
todos proibidos” do COI, adotada em maio de 
2001, em atualização do Apêndice A do Código 
Antidopagem do Movimento Olímpico, conte-
nham advertência de que “este medicamento 
é considerado doping no esporte”;

l) crítica à atuação profissional de mé-
dicos e treinadores que “ultrapassam o limite 
da ética profissional e moral” ao incentivarem 
o uso de esteróides anabolizantes por atletas 
e praticantes de esportes variados, inclusive 
adolescentes; denunciam especificamente os 
médicos João Alberto de Matos e Francisco 
Antônio Duarte Júnior por, respectivamente, 
estímulo ao uso dessas substâncias e asso-
ciação ao tráfico delas, e importação ilegal;

m) denúncia de um extenso tráfico de 
substâncias anabolizantes que envolve acade-

mias desportivas, lojas de suplementos alimen-
tares, farmácias de manipulação, médicos e 
policiais civis – especialmente quanto à prática 
de extorsão de pessoas flagradas na posse de 
anabolizantes –, nos estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Amazo-
nas e Pernambuco e no Distrito Federal;

n) denúncia da oferta e venda de ana-
bolizantes por correio e internet;

o) denúncia da importação ilegal de ana-
bolizantes;

p) sugestão de apresentação de pro-
posição legislativa tornando inafiançáveis os 
crime de tráfico e importação ilegal de ana-
bolizantes;

q) crítica à inexistência de integração 
dos diversos componentes institucionais do 
Sistema Nacional do Desporto e de falta de 
vontade de atuar de forma integrada, por parte 
dos diversos organismos e instituições a que 
está afeto o problema, citando, em especial, o 
Conselho Federal de Educação Física, os mi-
nistérios do Esporte, da Educação e da Saúde, 
a Secretaria Nacional Antidrogas, o Conselho 
Nacional do Desporto, o Comitê Olímpico Bra-
sileiro (COB) e a própria Associação Brasileira 
de Estudos e Combate ao Doping, signatária 
do relatório;

r) sugestão de criação de uma comis-
são parlamentar de inquérito para analisar o 
problema do uso, comercialização e tráfico de 
anabolizantes no País – que informam ser o 
maior consumidor de esteróides anabolizan-
tes da América Latina – e propor medidas 
cabíveis.

II – Análise

Dentre esse grande número de denúncias e su-
gestões, boa parte diz respeito às competências do Po-
der Legislativo e desta Casa. Outras tantas, no entanto, 
estão na esfera de atuação do Poder Executivo.

Para analisá-las, classificaremos as matérias em 
conjuntos homogêneos quanto ao critério acima citado 
e à forma de atuação possível do Senado Federal em 
relação a cada um desses grupos.

a) Sugestão de criação de uma comissão parla-
mentar de inquérito para analisar a situação, no País, 
da importação, contrabando, tráfico, comércio e con-
sumo de esteróides anabolizantes e a dopagem nos 
esportes e propor medidas cabíveis.

O Legislativo Federal e o Senado Federal têm, 
sem dúvida, competência para propor e instalar tal co-
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missão. Não cremos, no entanto, que, apesar da gravi-
dade dos problemas apresentados e da seriedade das 
denúncias feitas, essa seja a solução mais adequada. 
Em vista disso, creio que podemos dar outro equacio-
namento ao problema, mais eficiente.

b) Sugestões de formulação e implementação 
de uma Política Nacional de Controle da Dopagem no 
Esporte. Na legislatura passada, foram apresentados 
à Câmara dos Deputados dois projetos de lei tratan-
do do controle da dopagem no esporte: o Projeto de 
Lei nº 2.784, de 2000, de autoria do Deputado Ademir 
Lucas, e o Projeto de Lei nº 4.035, de 2001, do Depu-
tado João Caldas.

Tramitaram apensados e acabaram arquivados, 
ao final da legislatura, por determinações regimen-
tais. Sua tramitação, no entanto, promoveu o debate 
da matéria naquela Casa Legislativa e a contribuição 
dos interessados, resultando na apresentação de su-
gestões para seu aprimoramento.

Aproveitando esses aportes, propomos um pro-
jeto de lei a esta Subcomissão.

c) Apresentação de proposições legislativas, 
atendendo as sugestões da Associação.

É viável, sem impedimentos constitucionais ou re-
gimentais, a apresentação de proposição tratando de:

– alterar a Lei nº 9.965, de 27 de abril de 
2000, que restringe a venda de asteróides ou 
peptídeos anabolizantes e dá outras providên-
cias, para excluir a permissão de prescrição 
desses medicamentos por dentistas;

– instituir um sistema único de controle 
de exame antidopagem;

– tornar obrigatória, nas bulas de me-
dicamentos, a advertência de que o produto 
contém substância considerada dopagem no 
esporte;

– proibir a publicidade e a venda de ana-
bolizantes por correio e internet;

– alterar o Código Penal para tipificar 
como inafiançáveis os crimes de tráfico e im-
portação ilegal de anabolizantes;

– obrigar a inclusão de matéria doping 
e antidoping no currículo dos cursos univer-
sitários de Educação Física.

Em relação à primeira delas – alteração da Lei nº 

9.965, de 2000 –, já existe proposição nesse sentido. 
Trata-se do Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 2004, que 
altera o art. 1º da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, 
para excluir os odontólogos da prerrogativa de prescre-
ver esteróides e peptídios anabolizantes. O projeto foi 
aprovado na Comissão de Assuntos Sociais em 16 de 

março de 2005. Atualmente, aguarda inclusão na Ordem 
do Dia para apreciação do Plenário desta Casa.

Com exceção das duas últimas, somos favoráveis 
a todas as sugestões feitas e estamos oferecendo à 
consideração dos nobres colegas da Comissão pro-
posta nesse sentido, contemplada no projeto de lei do 
Senado citado no item anterior desta análise.

Discordamos, no entanto, de que a tipificação 
dos crimes de tráfico e contrabando de anabolizantes 
como inafiançáveis seja eficaz para coibir sua prática. 
Mais importante é estabelecer punição rigorosa aos 
traficantes, na forma proposta pelo Projeto de Lei do 
Senado nº 124, de 2005, de minha autoria.

Da mesma forma, ainda que não existam impedi-
mentos constitucionais nem legais à proposição legisla-
tiva que obrigue a existência de tais ou quais matérias 
nos currículos dos cursos de graduação, é um enten-
dimento corrente que isso contradiz disposições da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que 
atribui essa competência às universidades, no exer-
cício da autonomia universitária, não sendo, por isso, 
recomendável.

d) Exercício, por parte do Senado Federal, de 
prerrogativas de ação fiscalizadora de políticas públi-
cas, em relação às denúncias de:

– insuficiência da fiscalização, por 
parte do Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária, sobre a produção, fabrico, distri-
buição, transporte e – principalmente – a 
importação e o comércio de substâncias 
anabolizantes, e o descumprimento de exi-
gências da Portaria SNVS nº 344, de 12 de 
maio de 1998;

– descumprimento e ausência de fiscali-
zação das determinações da Portaria Indesp 
nº 23, de março de 2000, sobre a expedição, 
por parte das entidades de administração do 
desporto e do COB, de diretrizes para o con-
trole de substâncias e métodos proibidos na 
prática esportiva;

– inexistência, no País, de laboratório 
credenciado, que adote as normas do COI 
para a realização de exames antidopagem, e 
número insuficiente de laboratórios capazes 
de realizá-los;

– atuação antiética de médicos e treina-
dores, ao incentivarem o uso de esteróides por 
atletas e praticantes de esportes, associan-
do-se, inclusive, ao tráfico e ao contrabando 
desses produtos.

Em relação a esses aspectos, propomos a apre-
sentação de dois requerimentos de informação às au-
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toridades responsáveis – os ministros da Saúde e do 
Esporte – para que informem, a esta Comissão, as 
razões da situação apontada e as providências que 
as respectivas Pastas têm adotado para resolver es-
ses problemas.

Em relação à denúncia de envolvimento de mé-
dicos e professores de educação física na promoção 
do uso e do tráfico de anabolizantes, propomos repre-
sentar ao Ministério Público Federal, para que instale 
os competentes procedimentos investigatórios.

III – Voto

Em vista do exposto, o voto é pela apresenta-
ção, por parte do Plenário da Comissão Permanente 
de Assuntos Sociais, do projeto de lei em anexo, bem 
como pelo encaminhamento de dois Requerimentos 
de Informação aos Ministros da Saúde e do Esporte, 
e da Representação ao Ministério Público Federal, 
todos em anexo.

Sala da Comissão. – Senador Papaleo Paes – Se-
nador Geraldo Mesquita Junior, Relator “ad hoc”..
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº DE 2006

Dispõe sobre o controle da dopagemn 
no desporto e dá outras providências.

Art. 1º O controle da dopagem no desporto rege-
se por esta Lei e tem a finalidade de proteger a saúde 
fisica e mental dos atletas, preservar a igualdade de 
oportunidades e defender a ética na prática despor-
tiva.

§ 1º Constitui ato de dopagem o uso, por qualquer 
meio, antes ou durante uma competição, de substân-
cia que tenha o objetivo de aumentar artificialmente o 
rendimento do atleta, especialmente o uso das subs-
tâncias constantes da Relação de Substâncias e Mé-
todos Proibidos na Prática Esportiva.

§ 2º O Conselho de Desenvolvimento do Desporto 
publicará e fará divulgar, anualmente, entre as entida-
des de administração do desporto, entidades de prática 
desportiva e ligas, nacionais e regionais, das diferentes 
modalidades desportivas, a Relação de Substâncias 
e Métodos Proibidos na Prática Esportiva.

Art. 2º Os atletas das modalidades desportivas 
profissionais e não-profissionais são obrigados a sub-
meter-se aos exames para controle da dopagem, quan-
do assim for determinado pela respectiva entidade de 
administração do desporto, ficando sujeitos, caso não 
se submetam, às sanções administrativas previstas 
nos regulamentos da respectiva entidade de adminis-
tração do desporto.

§ 1º O atleta tem o direito de se recusar ao exame 
de controle de dopagem, sem que lhe sejam impostas 
as sanções previstas por sua entidade de administra-
ção do desporto, somente quando os procedimentos 
técnicos e as salvaguardas estabelecidas pelo regula-
mento da entidade não forem observados.

§ 2º Exames para controle de dopagem podem 
ser realizados sem aviso prévio aos atletas.

Art. 3º A responsabilidade primária pelo controle 
de dopagem em todos os eventos esportivos realizados 
no País é das respectivas entidades de administração 
do desporto, que estabelecerão os regulamentos ne-
cessários e específicos para suas respectivas moda-
lidades esportivas.

§ 1º Somente as entidades de administração do 
desporto devidamente registradas no Ministério do 
Esporte, no Comitê Olímpico Brasileiro ou no Comitê 
Paraolímpico Brasileiro podem realizar controles de 
dopagem.

§ 2º Os procedimentos técnicos e as instruções 
administrativas, bem como os custos das ações de 
prevenção e de controle de dopagem, são de respon-
sabilidade das entidades de administração do desporto, 
guardadas as normas e padrões estabelecidos pelo 

Comitê Olímpico Brasileiro, pelo Comitê Paraolímpico 
Brasileiro, pelo Comitê Olímpico Internacional e pelo 
Comitê Paraolímpico Internacional.

§ 3º Os laboratórios credenciados para a re-
alização dos exames de controle de dopagem, em 
todas as modalidades desportivas praticadas no 
País, atenderão às exigências e padrões defmidos 
pelo Comitê Olímpico Internacional e pelo Comitê 
Paraolímpico Internacional, independentemente 
da filiação ou não ao Comitê Olímpico Brasileiro 
ou ao Comitê Paraolímpico Brasileiro da entidade 
de administração do desporto para a qual o exame 
é realizado.

§ 4º Em competições dos Jogos Panamerica-
nos, dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paraolimpicos, 
os exames de controle de dopagem serão realizados 
sob responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro, 
em laboratórios credenciados por ele ou pelo Comitê 
Olímpico Internacional.

§ 5º Em competições e eventos internacionais 
realizados no Brasil, a entidade de administração do 
desporto promotora é responsável pela realização dos 
exames de controle de dopagem.

Art. 4º Constatando-se resultados positivos em 
exames de controle de dopagem, a entidade de ad-
ministração do desporto da respectiva modalidade 
deverá comprovar a adoção de medidas de controle 
de dopagem, sob pena de ser responsabilizada pela 
ocorrência.

Parágrafo único. Da mesma forma, a entidade 
da respectiva prática desportiva deverá demonstrar 
a adoção e a promoção de medidas preventivas de 
combate à dopagem, sob pena de ser responsabili-
zada solidariamente pela ocorrência.

Art. 5º As entidades nacionais de administração 
do desporto apresentarão, com as especificações e a 
periodicidade definidas em regulamento, os resultados 
dos controles antidopagem por elas realizados, bem 
como relatório das demais atividades por elas desem-
penhadas nesse campo.

Art. 6º O Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê 
Paraolímpico Brasileiro e as entidades nacionais de 
administração do desporto promoverão, pelo menos 
a cada dois anos, evento nacional sobre prevenção e 
combate à dopagem nas atividades desportivas, bem 
como campanhas de comunicação social contra a 
dopagem nas atividades desportivas, de abrangência 
nacional ou regional.

Parágrafo único. As entidades regionais de admi-
nistração do desporto promoverão, anualmente, evento 
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de cunho educativo, objetivando o combate à prática 
da dopagem nas suas respectivas modalidades.

Art. 7º O art. 57 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, 
renumerando-se o atual parágrafo único como § 1º:

“Art. 57. .................................... .............  
 .......................................................................

§ 2º As bulas de medicamentos que con-
tenham substâncias indicadas na Relação de 
Substâncias e Métodos Proibidos na Prática 
Esportiva, elaborada pelo Conselho de De-
senvolvimento do Desporto Brasileiro, deve-
rão conter a advertência de que o produto 
contém substância considerada dopagem no 
esporte. (NR)”

Art. 8º O art. 18 da Lei nº 9.615, de 24 de março 
de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18 ..................................... ............  
 .......................................................................

V – comprovarem a adoção de medidas 
de controle de dopagem.

Parágrafo único. A verificação do cum-
primento das exigências contidas nos incisos 
I a V deste artigo será de responsabilidade do 
INDESP. (NR)”

Art. 9º O art. 1º da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º A dispensação e a venda de medi-
camentos do grupo terapêutico dos esteróides 
ou peptídios anabolizantes para uso humano 
estarão restritas à apresentação e retenção, 
pela farmácia ou drogaria, da primeira via da 
receita emitida por médico devidamente regis-
trado no Conselho Regional de Medicina.

Parágrafo único. A receita de que trata 
este artigo deverá conter:

I – o nome do médico prescritor, seus 
números de registro no Conselho Regional 
de Medicina (CRM) e no Cadastro de Pessoa 
Física do Ministério da Fazenda (CPF), seu 
endereço e seu telefone;

II – o nome e o endereço do paciente;
III – o código da doença ou problema de 

saúde em razão do qual está sendo prescrito 
o medicamento, constante da Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Proble-
mas Relacionados à Saúde, da Organização 
Mundial da Saúde (CID). (NR)”

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais 
do Senado Federal, frente às graves denúncias a ela 
encaminhadas e atendendo solicitação da Associação 
Brasileira de Estudo e Combate ao Doping, apresenta 
à consideração da Casa este projeto de lei, que obje-
tiva oferecer ordenamento legal adequado ao controle 
da dopagem na prática esportiva.

A proposição que oferecemos à apreciação e ao 
aprimoramento dos nobres colegas busca atender – nos 
limites da atuação do Poder Legislativo Federal – as 
sugestões recebidas e, em especial, apropria-se dos 
resultados do produtivo debate que resultou da apre-
sentação e tramitação, na Câmara dos Deputados, de 
dois projetos de lei sobre o assunto, de iniciativa dos 
Deputados Ademir Lucas e João Caldas, e do relatório 
e do substitutivo apresentados pelo relator da matéria 
na Comissão de Educação, Cultura e Desporto daquela 
Casa, Deputado Gilmar Machado.

Assim sendo, adotamos alguns princípios aí de-
fendidos, entre os quais o reconhecimento de que a 
criminalização não é uma via efetiva para equacionar 
o problema, preferindo adotar o “princípio da cadeia 
de responsabilidade gradativa”.

Isso significa descriminalizar a dopagem, pois 
punir o atleta que se dopa em verdade o elo mais fraco 
de uma cadeia que envolve patrocinadores, meios de 
comunicação, indústria farmacêutica, médicos ines-
crupulosos, treinadores, entidades e ligas não apenas 
é ineficaz para o controle da dopagem como significa 
punir a vítima.

Propomos, como alternativa, distribuir respon-
sabilidades, envolvendo os vários níveis do Sistema 
Nacional de Esporte em especial as entidades de ad-
ministração do desporto, ligas e federações tanto na 
fiscalização e repressão à dopagem como na promo-
ção da sua prevenção.

A obrigatoriedade de o atleta submeter-se a exa-
mes para detecção de dopagem, no entanto, é estabe-
lecida. O ato de não aceitar o exame submete o atleta a 
sanções previstas no regimento de sua entidade, além 
de dar a entender que a dopagem realmente existiu, o 
que é absolutamente indesejável para ele.

O projeto contempla, ainda, a previsão de situa-
ções nas quais o atleta poderá negar-se legitimamente 
a submeter-se ao exame.

Por fim, o que propomos trata de atender aos re-
clamos de atualização da legislação afeta à questão, 
segundo sugestões apresentadas pela Associação 
Brasileira de Estudos e Combate ao Doping.

Sala das Sessões,
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LEGISLACÃO CITADA

LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976

Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a 
que ficam sujeitos os medicamentos, as 
drogas, os insumos farmacêuticos e cor-
relatos, cosméticos, saneantes e outros 
produtos, e dá outras providências.

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

Art. 57. O Poder Executivo disporá, em regula-
mento, sobre a rotulagem, as bulas, os impressos, as 
etiquetas e os prospectos referentes aos produtos de 
que trata esta Lei. (Vide Medida Provisória nº 2.190-
34, de 23-8-2001)

Parágrafo único. Os medicamentos que osten-
tam nome comercial ou marca ostentarão também, 
obrigatoriamente com o mesmo destaque e de forma 
legível, nas peças referidas no caput deste artigo, nas 
embalagens e materiais promocionais, a Denominação 
Comum Brasileira ou, na sua falta, a Demoninação Co-
mum Internacional em letras e caracteres cujo tamanho 
não será inferior a um meio do tamanho das letras e 
caracteres do nome comercial ou marca. (Parágrafo 
incluído pela Lei nº 9.787, de 10-2-1999)
....................................................................................

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998

Institui normas gerais sobre desporto 
e dá outras providências.

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

Art. 18. Somente serão beneficiadas com isen-
ções fiscais e repasses de recursos públicos federais 
da administração direta e indireta, nos termos do inciso 
II do art. 217 da Constituição Federal, as entidades do 
Sistema Nacional do Desporto que:

I – possuírem viabilidade e autonomia financei-
ras;

II – apresentarem manifestação favorável do Co-
mitê Olímpico Brasileiro – COB ou do Comitê Parao-
límpico Brasileiro, nos casos de suas filiadas e vincu-
ladas;

III – atendam aos demais requisitos estabeleci-
dos em lei;

IV – estiverem quites com suas obrigações fis-
cais e trabalhistas.

Parágrafo único. A verificação do cumprimento 
da exigência contida no inciso I é de responsabilida-
de do INDESP, e das contidas nos incisos III e IV, do 
Ministério Público.
....................................................................................

LEI Nº 9.965, DE 27 DE ABRIL DE 2000

Restringe a venda de esteróides ou 
peptídeos anabolizantes e dá outras pro-
vidências.

O Presidente da República, Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................

Art. 1º A dispensação ou a venda de medicamen-
tos do grupo terapêutico dos esteróides ou peptídeos 
anabolizantes para uso humano estarão restritas à 
apresentação e retenção, pela farmácia ou drogaria, 
da cópia carbonada de receita emitida por médico ou 
dentista devidamente registrados nos respectivos con-
selhos profissionais.

Parágrafo único. A receita de que trata este arti-
go deverá conter a identificação do profissional, o nú-
mero de registro no respectivo conselho profissional 
(CRM ou CRO), o número do Cadastro da Pessoa Fí-
sica (CPF), o endereço e telefone profissionais, além 
do nome, do endereço do paciente e do número do 
Código Internacional de Doenças (CID), devendo a 
mesma ficar retida no estabelecimento farmacêutico 
por cinco anos.
....................................................................................

REQUERIMENTO Nº DE 2006

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento In-
terno do Senado Federal, e considerando as denúncias 
encaminhadas a esta Casa pela Associação Brasileira 
de Estudos e Combate ao Doping, requeremos sejam 
prestadas, pelo Exmo Sr. Ministro de Estado da Saúde, 
as seguintes informações:

a) situação da fiscalização, por parte do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, sobre 
produção, distribuição, transporte, importação 
e comércio de substâncias anabolizantes;

b) razões para os apontados descum-
primentos de exigências da Portaria SNVS nº 
344, de 12 de maio de 1998, e insuficiência 
da fiscalização dessas substâncias;

c) providências adotadas para resolver o 
problema, no âmbito de suas competências.

Sala das Sessões, Senador Papaléo Paes.
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REQUERIMENTO Nº   , DE 2006

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento In-
terno do Senado Federal, e considerando as denúncias 
encaminhadas a esta Casa pela Associação Brasileira 
de Estudos e Combate ao Doping, requeremos sejam 
prestadas, pelo Exmo Sr. Ministro de Estado do Esporte, 
as seguintes informações:

a) razões do descumprimento e da ausên-
cia de fiscalização das determinações da Portaria 
Indesp nº 23, de março de 2000, sobre a expe-
dição, por parte das entidades de administração 
do desporto e do Comitê Olímpico Brasileiro, de 

diretrizes para o controle de substâncias e mé-
todos proibidos na prática esportiva;

b) situação da elaboração dessas dire-
trizes e sua implementação;

c) existência ou não, no País, de labo-
ratório credenciado que adote as normas do 
Comitê Olímpico Internacional para a realiza-
ção de exames antidopagem;

d) número de laboratórios, instalados no 
País, capazes de realizar exames antidopagem;

e) providências adotadas, no âmbito de 
suas competências, para resolver o problema 
do controle de dopagem no esporte nacional.

Sala das Sessões, Senador Papaléo Paes.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-
GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

João Bosco Papaléo Paes, brasileiro, casado, 
Senador da República, domiciliado na Praça dos Três 
Poderes, Edifício do Senado Federal, Ala Senador 
Filinto Müller, Gabinete 13, Brasília – DF, membro da 
Comissão Permanente de Assuntos Sociais do Senado 
Federal, vem à presença de V. Exa formular

REPRESENTAÇÃO 

Tendo em vista os fatos que chegaram ao seu 
conhecimento, os quais, em tese, podem configurar 
objeto de ação civil pública e ação penal, requerendo 
desde já a instauração dos competentes procedimen-
tos, a fim de apurar as responsabilidades civil, penal 
e administrativa das pessoas envolvidas, de conformi-
dade com o que ora passa a aduzir.

1 – Dos Fatos

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais 
do Senado Federal recebeu o Ofício S nº 18, de 
2002, que é um relatório, elaborado pela Associa-
ção Brasileira de Estudos e Combate ao Doping, 
que trata da “situação dos esteróides anabolizantes 
no Brasil”, isto é, do comércio, tráfico, consumo e 
fiscalização dessas substâncias na prática espor-
tiva nacional.

Integra a referida correspondência – texto im-
presso de onze páginas – um conjunto de 19 anexos, 
entre denúncias, relatórios de eventos, cópias de leis 
e portarias e outros documentos, e duas fitas de ví-
deo contendo “matérias televisivas ligadas ao doping”. 
Contém, ainda, várias análises e sugestões sobre a 
matéria, que incluem, com destaque, proposições le-
gislativas.

Outrossim, destaca os seguintes pontos que, em 
tese, podem ser objeto de ações a serem promovidas 

pelo Parquet, seja na esfera criminal, seja na cível 
(defesa de interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos):

a) crítica à atuação profissional de mé-
dicos e treinadores que “ultrapassam o limite 
da ética profissional e moral” ao incentiva-
rem o uso de esteróides anabolizantes por 
atletas e praticantes de esportes variados, 
inclusive adolescentes; denunciam especi-
ficamente os médicos João Alberto de Ma-
tos e Francisco Antônio Duarte Júnior por, 
respectivamente, estímulo ao uso dessas 
substâncias e associação ao tráfico delas, 
e importação ilegal;

b) denúncia de um extenso tráfico de 
substâncias anabolizantes que envolve aca-
demias desportivas, lojas de suplementos 
alimentares, farmácias de manipulação, mé-
dicos e policiais civis – especialmente quanto 
á prática de extorsão de pessoas flagradas na 
posse de anabolizantes, nos Estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande 
do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, 
Ceará, Amazonas e Pernambuco e no Dis-
trito Federal;

c) denúncia de oferta e venda de anabo-
lizantes por correio e internet;

d) denúncia de importação ilegal de ana-
bolizantes.

2 – Do Requerimento

Diante do exposto, é a presente para requerer 
a V. Exª sejam adotadas as providências necessá-
rias para a apuração de infrações à legislação, que 
possam culminar em responsabilização civil, penal e 
administrativa.

Brasília, de de 2006. – João Bosco Papaléo 
Paes, Senador da República.
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA GERAL DA MESA NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO DO RE-
GIMENTO INTERNO.

RELATÓRIO

Relator: Senador Papaléo Paes

I – Relatório

O Oficío S nº 18, de 2002, é um relatório elabora-
do pela Associação Brasileira de Estudos e Combate 
ao Doping, sem data, que trata da “situação dos es-
teróides anabolizantes no Brasil”, isto é, do comércio, 
tráfico, consumo e fiscalização dessas substâncias no 
âmbito do desporto nacional.

Encaminhado à apreciação da Comissão de As-
suntos Sociais (CAS), por despacho da Presidência 
do Senado Federal, vem à análise da Subcomissão 
Permanente de Promoção, Acompanhamento e De-
fesa da Saúde, por solicitação deste relator e delibe-
ração da CAS.

O processado inclui o relatório propriamente dito 
– um texto impresso de onze páginas, um conjunto de 
19 anexos, entre denúncias, relatórios de eventos, có-
pias de leis e portarias e outros documentos, e duas 
fitas de vídeo contendo “matérias televisivas ligadas 
ao doping”.

O relatório propriamente dito contém um conjunto 
de análises e sugestões sobre a matéria que incluem, 
com destaque, proposições de atuação do Poder Le-
gislativo Federal.

São elas (nessa ordem):

a) crítica ao texto da Lei nº 9.965, de 27 
de abril de 2000, que restringe a venda de es-
teróides ou peptídeos anabolizantes e dá ou-
tras providências, por permitir aos odontólogos 
receitar tais medicamentos quando, na opinião 
da Associação signatária e do Conselho Re-
gional de Odontologia do Distrito Federal, os 
dentistas não os utilizam como parte de seu 
arsenal terapêutico, e sugestão de apresen-
tação de proposição legislativa para alterar a 
citada lei;

b) crítica à falta de fiscalização, por parte 
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, do 
cumprimento de suas normas sobre anaboli-
zantes, em especial da Portaria nº 344, de 12 
de maio de 1998, do Secretário de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde, que deter-
mina a necessidade de autorização especial 
para a produção, fabricação, distribuição, trans-
porte, importação, exportação etc. de determi-

nadas substâncias e medicamentos que as 
contenham, entre as quais as “substâncias 
anabolizantes”;

c) crítica ao caráter “arcaico” da Portaria 
nº 531, de 10 de julho de 1985, do Ministro de 
Estado da Educação, que “baixa novas normas 
sob o controle da dopagem”;

d) crítica ao não-cumprimento da Por-
taria nº 23, de março de 2000, do Presiden-
te do Instituto Nacional de Desenvolvimento 
do Desporto, que “solicita ao Comitê Olímpi-
co Brasileiro (COB), ao Comitê Paraolímpico 
Brasileiro (CPB) e às entidades nacionais de 
administração do desporto a expedição de 
diretrizes para o controle de substâncias e 
métodos proibidos na prática esportiva”, e à 
ausência de instância fiscalizadora, após a 
extinção do referido instituto;

e) afirmação da necessidade, “em ca-
ráter de urgência”, de uma lei específica que 
estabeleça um sistema único de controle de 
exame antidopagem em todos os esportes, 
olímpicos, não-olímpicos e para-olímpicos, e 
atenda às normas internacionais da Agência 
Antidopagem Mundial (WADA) e do Comitê 
Olímpico Internacional (COI);

f) afirmação da necessidade de um labo-
ratório credenciado, adotando as normas do 
COI, para realizar, no País, controles de exa-
mes antidopagem; crítica à insuficiência dos 
investimentos realizados no único laboratório 
existente no País – ainda sem credenciamento, 
e aos custos elevados dos exames realizados 
nesse laboratório; e proposição de credenciar 
novos laboratórios, em especial universitários, 
para essa tarefa;

g) crítica à não participação de entidades 
esportivas nos conselhos antidrogas ou de en-
torpecentes, nos três níveis de governo;

h) sugestão de inclusão da “matéria do-
ping e antidoping”, no currículo de graduação 
de profissionais de Educação Física;

i) crítica à inexistência, no País, de “uma 
política séria” de combate à dopagem;

j) sugestão de edição de norma para que 
as bulas de medicamentos contendo substân-
cias relacionadas na “lista de substâncias e mé-
todos proibidos” do COI, adotada em maio de 
2001, em atualização do Apêndice A do Código 
Antidopagem do Movimento Olímpico, conte-
nham advertência de que “este medicamento 
é considerado doping no esporte”;
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l) crítica à atuação profissional de mé-
dicos e treinadores que “ultrapassam o limite 
da ética profissional e moral” ao incentivarem 
o uso de esteróides anabolizantes por atletas 
e praticantes de esportes variados, inclusive 
adolescentes; denunciam especificamente os 
médicos João Alberto de Matos e Francisco 
Antônio Duarte Júnior por, respectivamente, 
estímulo ao uso dessas substâncias e asso-
ciação ao tráfico delas, e importação ilegal;

m) denúncia de um extenso tráfico de 
substâncias anabolizantes que envolve acade-
mias desportivas, lojas de suplementos alimen-
tares, farmácias de manipulação, médicos e 
policiais civis – especialmente quanto à prática 
de extorsão de pessoas flagradas na posse de 
anabolizantes, nos Estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Amazo-
nas e Pernambuco e no Distrito Federal;

n) denúncia da oferta e venda de ana-
bolizantes por correio e internet;

o) denúncia da importação ilegal de ana-
bolizantes;

p) sugestão de apresentação de pro-
posição legislativa tomando inafiançáveis os 
crime de tráfico e importação ilegal de ana-
bolizantes;

q) crítica à inexistência de integração 
dos diversos componentes institucionais do 
Sistema Nacional do Desporto e de falta de 
vontade de atuar de forma integrada, por parte 
dos diversos organismos e instituições a que 
está afeto o problema, citando, em especial, o 
Conselho Federal de Educação Física, os mi-
nistérios do Esporte, da Educação e da Saúde, 
a Secretaria Nacional Antidrogas, o Conselho 
Nacional do Desporto, o Comitê Olímpico Bra-
sileiro (COB) e a própria Associação Brasileira 
de Estudos e Combate ao Doping, signatária 
do relatório;

r) sugestão de criação de uma comis-
são parlamentar de inquérito para analisar o 
problema do uso, comercialização e tráfico de 
anabolizantes no País – que informam ser o 
maior consumidor de esteróides anabolizan-
tes da América Latina – e propor medidas 
cabíveis.

II – Análise

Dentre esse grande número de denúncias e su-
gestões, boa parte diz respeito às competências do Po-

der Legislativo e desta Casa. Outras tantas, no entanto, 
estão na esfera de atuação do Poder Executivo.

Para analisá-las, classificaremos as matérias em 
conjuntos homogêneos quanto ao critério acima citado 
e à forma de atuação possível do Senado Federal em 
relação a cada um desses grupos.

a) Sugestão de criação de uma comis-
são parlamentar de inquérito para analisar a 
situação, no País, da importação, contraban-
do, tráfico, comércio e consumo de esteróides 
anabolizantes e a dopagem nos esportes e 
propor medidas cabíveis.

O Legislativo Federal e o Senado Federal têm, 
sem dúvida, competência para propor e instalar tal co-
missão. Não cremos, no entanto, que, apesar da gravi-
dade dos problemas apresentados e da seriedade das 
denúncias feitas, essa seja a solução mais adequada. 
Em vista disso, creio que podemos dar outro equacio-
namento ao problema, mais eficiente.

b) Sugestões de formulação e implemen-
tação de uma Política Nacional de Controle da 
Dopagem no Esporte.

Na legislatura passada, foram apresentados à 
Câmara dos Deputados dois projetos de lei tratando 
do controle da dopagem no esporte: o Projeto de Lei 
nº 2.784, de 2000, de autoria do Deputado Ademir 
Lucas, e o Projeto de Lei nº 4.035, de 2001, do Depu-
tado João Caldas.

Tramitaram apensados e acabaram arquivados, 
ao final da legislatura, por determinações regimen-
tais. Sua tramitação, no entanto, promoveu o debate 
da matéria naquela Casa Legislativa e a contribuição 
dos interessados, resultando na apresentação de su-
gestões para seu aprimoramento.

Aproveitando esses aportes, propomos um pro-
jeto de lei a esta Subcomissão.

c) Apresentação de proposições legislati-
vas, atendendo as sugestões da Associação.

É viável, sem impedimentos constitucionais ou 
regimentais, a apresentação de proposição tratando 
de:

– alterar a Lei nº 9.965, de 27 de abril de 
2000, que “restringe a venda de esteróides ou 
peptídeos anabolizantes e dá outras providên-
cias”, para excluir a permissão de prescrição 
desses medicamentos por dentistas;

– instituir um sistema único de controle 
de exame antidopagem;

– tornar obrigatória, nas bulas de me-
dicamentos, a advertência de que o produto 
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contém substância considerada dopagem no 
esporte;

– proibir a publicidade e a venda de ana-
bolizantes por correio e internet;

– alterar o Código Penal para tipificar 
como inafiançáveis os crimes de tráfico e im-
portação ilegal de anabolizantes;

– obrigar a inclusão de “matéria doping 
e antidoping” no currículo dos cursos univer-
sitários de Educação Física.

Em relação à primeira delas – alteração da Lei 
nº 9.965, de 2000, já existe proposição nesse sentido. 
Trata-se do Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 2004, 
que altera o art. 1º da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 
2000, para excluir os odontólogos da prerrogativa de 
prescrever esteróides e peptídios anabolizantes. O 
projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos So-
ciais em 16 de março de 2005. Atualmente, aguarda 
inclusão na Ordem do Dia para apreciação do Plená-
rio desta Casa.

Com exceção das duas últimas, somos favoráveis 
a todas as sugestões feitas e estamos oferecendo à 
consideração dos nobres colegas da Comissão pro-
posta nesse sentido, contemplada no Projeto de Lei do 
Senado citado no item anterior desta análise.

Discordamos, no entanto, de que a tipificação 
dos crimes de tráfico e contrabando de anabolizantes 
como inafiançáveis seja eficaz para coibir sua prática. 
Mais importante é estabelecer punição rigorosa aos 
traficantes, na forma proposta pelo Projeto de Lei do 
Senado nº 124, de 2005, de minha autoria.

Da mesma forma, ainda que não existam impe-
dimentos constitucionais nem legais à proposição le-
gislativa que obrigue a existência de tais ou quais ma-
térias nos currículos dos cursos de graduação, é um 
entendimento corrente que isso contradiz disposições 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
que atribui essa competência às universidades, no 
exercício da autonomia universitária, não sendo, por 
isso, recomendável.

d) Exercício, por parte do Senado Federal, de 
prerrogativas de ação fiscalizadora de políticas públi-
cas, em relação às denúncias de:

– insuficiência da fiscalização, por parte 
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, 
sobre a produção, fabrico, distribuição, trans-
porte e – principalmente – a importação e o 
comércio de substâncias anabolizantes, e o 
descumprimento de exigências da Portaria 
SNVS nº 344, de 12 de maio de 1998;

– descumprimento e ausência de fiscali-
zação das determinações da Portaria Indesp 

nº 23, de março de 2000, sobre a expedição, 
por parte das entidades de administração do 
desporto e do COB, de diretrizes para o con-
trole de substâncias e métodos proibidos na 
prática esportiva;

– inexistência, no País, de laboratório 
credenciado, que adote as normas do COI 
para a realização de exames antidopagem, e 
número insuficiente de laboratórios capazes 
de realizá-los;

– atuação antiética de médicos e treina-
dores, ao incentivarem o uso de esteróides por 
atletas e praticantes de esportes, associan-
do-se, inclusive, ao tráfico e ao contrabando 
desses produtos.

Em relação a esses aspectos, propomos a apre-
sentação de dois requerimentos de informação às au-
toridades responsáveis – os ministros da Saúde e do 
Esporte – para que informem, a esta Comissão, as 
razões da situação apontada e as providências que 
as respectivas Pastas têm adotado para resolver es-
ses problemas.

Em relação à denúncia de envolvimento de mé-
dicos e professores de educação física na promoção 
do uso e do tráfico de anabolizantes, propomos repre-
sentar ao Ministério Público Federal, para que instale 
os competentes procedimentos investigatórios.

III – Voto

Em vista do exposto, o voto é pela apresentação, 
por parte do Plenário desta Subcomissão Permanente 
de Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde, 
do projeto de lei em anexo, bem como pelo encami-
nhamento de dois Requerimentos de Informação aos 
Ministros da Saúde e do Esporte, e da Representação 
ao Ministério Público Federal, todos em anexo.

Sala da Comissão, – Papaléo Paes, Presidente 
Relator.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº     ,DE 2005

Dispõe sobre o controle da dopagem 
no desporto e dá outras providências.

Art. 1º O controle da dopagem no desporto rege-
se por esta Lei e tem a finalidade de proteger a saúde 
física e mental dos atletas, preservar a igualdade de 
oportunidades e defender a ética na prática despor-
tiva.

§ 1º Constitui ato de dopagem o uso, por qualquer 
meio, antes ou durante uma competição, de substân-
cia que tenha o objetivo de aumentar artificialmente o 
rendimento do atleta, especialmente o uso das subs-
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tâncias constantes da Relação de Substâncias e Mé-
todos Proibidos na Prática Esportiva.

§ 2º O Conselho de Desenvolvimento do Desporto 
publicará e fará divulgar, anualmente, entre as entida-
des de administração do desporto, entidades de prática 
desportiva e ligas, nacionais e regionais, das diferentes 
modalidades desportivas, a Relação de Substâncias e 
Métodos Proibidos na Prática Esportiva.

Art. 2º Os atletas das modalidades desportivas 
profissionais e não-profissionais são obrigados a sub-
meter-se aos exames para controle da dopagem, quan-
do assim for determinado pela respectiva entidade de 
administração do desporto, ficando sujeitos, caso não 
se submetam, as sanções administrativas previstas 
nos regulamentos da respectiva entidade de adminis-
tração do desporto.

§ 1º O atleta tem o direito de se recusar ao exame 
de controle de dopagem, sem que lhe sejam impostas 
as sanções previstas por sua entidade de administra-
ção do desporto, somente quando os procedimentos 
técnicos e as salvaguardas estabelecidas pelo regu-
lamento da entidade não forem observados.

§ 2º Exames para controle de dopagem podem 
ser realizados sem aviso prévio aos atletas.

Art. 3º A responsabilidade primária pelo controle 
de dopagem em todos os eventos esportivos realizados 
no País é das respectivas entidades de administração 
do desporto, que estabelecerão os regulamentos ne-
cessários e específicos para suas respectivas moda-
lidades esportivas.

§ 1º Somente as entidades de administração do 
desporto devidamente registradas no Ministério do 
Esporte, no Comitê Olímpico Brasileiro ou no Comité 
Paraolímpico Brasileiro podem realizar controles de 
dopagem.

§ 2º Os procedimentos técnicos e as instruções 
administrativas, bem como os custos das ações de 
prevenção e de controle de dopagem, são de respon-
sabilidade das entidades de administração do desporto, 
guardadas as normas e padrões estabelecidos pelo 
Comitê Olímpico Brasileiro, pelo Comitê Paraolímpico 
Brasileiro, pelo Comitê Olímpico Internacional e pelo 
Comitê Paraolímpico Internacional.

§ 3º Os laboratórios credenciados para a reali-
zação dos exames de controle de dopagem, em todas 
as modalidades desportivas praticadas no País, aten-
derão às exigências e padrões definidos pelo Comitê 
Olímpico Internacional e pelo Comitê Paraolímpico In-
ternacional, independentemente da filiação ou não ao 
Comitê Olímpico Brasileiro ou ao Comitê Paraolímpico 
Brasileiro da entidade de administração do desporto 
para a qual o exame é realizado.

§ 4º Em competições dos Jogos Panamericanos, 
dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paraolímpicos, os 
exames de controle de dopagem serão realizados 
sob responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro, 
em laboratórios credenciados por ele ou pelo Comitê 
Olímpico Internacional.

§ 5º Em competições e eventos internacionais 
realizados no Brasil, a entidade de administração do 
desporto promotora é responsável pela realização dos 
exames de controle de dopagem.

Art. 4º Constatando-se resultados positivos em 
exames de controle de dopagem, a entidade de ad-
ministração do desporto da respectiva modalidade 
deverá comprovar a adoção de medidas de controle 
de dopagem, sob pena de ser responsabilizada pela 
ocorrência.

Parágrafo único. Da mesma forma, a entidade 
da respectiva prática desportiva deverá demonstrar 
a adoção e a promoção de medidas preventivas de 
combate à dopagem, sob pena de ser responsabili-
zada solidariamente pela ocorrência.

Art. 5º As entidades nacionais de administração 
do desporto apresentarão, com as especificações e a 
periodicidade definidas em regulamento, os resultados 
dos controles antidopagem por elas realizados, bem 
como relatório das demais atividades por elas desem-
penhadas nesse campo.

Art. 6º O Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê 
Paraolímpico Brasileiro e as entidades nacionais de 
administração do desporto promoverão, pelo menos 
a cada dois anos, evento nacional sobre prevenção e 
combate à dopagem nas atividades desportivas, bem 
como campanhas de comunicação social contra a 
dopagem nas atividades desportivas, de abrangência 
nacional ou regional.

Parágrafo único. As entidades regionais de admi-
nistração do desporto promoverão, anualmente, evento 
de cunho educativo, objetivando o combate à prática 
da dopagem nas suas respectivas modalidades.

Art. 7º O  art. 57 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, 
renumerando-se o atual parágrafo único como § 1º:

“Art. 57 ............................... ..................  
 .......................................................................

§ 2º As bulas de medicamentos que con-
tenham substâncias indicadas na Relação de 
Substâncias e Métodos Proibidos na Prática 
Esportiva, elaborada pelo Conselho de De-
senvolvimento do Desporto Brasileiro, deve-
rão conter a advertência de que o produto 
contém substância considerada dopagem no 
esporte. (NR)”
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Art. 8º O art. 18 da Lei nº 9.615, de 24 de março 
de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18 ............................... ..................  
 .......................................................................

V – comprovarem a adoção de medidas 
de controle de dopagem.

Parágrafo único. A verificação do cum-
primento das exigências contidas nos incisos 
I a V deste artigo será de responsabilidade do 
INDESP. (NR)”

Art. 9º O art. 1º da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º A dispensação e a venda de medi-
camentos do grupo terapêutico dos esteróides 
ou peptídios anabolizantes para uso humano 
estarão restritas à apresentação e retenção, 
pela farmácia ou drogaria, da primeira via da 
receita emitida por médico devidamente regis-
trado no Conselho Regional de Medicina.

Parágrafo único. A receita de que trata 
este artigo deverá conter:

I – o nome do médico prescritor, seus 
números de registro no Conselho Regional 
de Medicina (CRM) e no Cadastro de Pessoa 
Física do Ministério da Fazenda (CPF), seu 
endereço e seu telefone;

II – o nome e o endereço do paciente;
III – o código da doença ou problema de 

saúde em razão do qual está sendo prescrito 
o medicamento, constante da Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Proble-
mas Relacionados à Saúde, da Organização 
Mundial da Saúde (CID). (NR)”

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

A Subcomissão Permanente de Promoção, Acom-
panhamento e Defesa da Saúde, do Senado Federal, 
frente às graves denúncias a ela encaminhadas e aten-
dendo solicitação da Associação Brasileira de Estudo 
e Combate ao Doping, apresenta à consideração da 
Casa este projeto de lei, que objetiva oferecer orde-
namento legal adequado ao controle da dopagem na 
prática esportiva.

A proposição que oferecemos à apreciação e ao 
aprimoramento dos nobres colegas busca atender – nos 
limites da atuação do Poder Legislativo Federal – as 
sugestões recebidas e, em especial, apropria-se dos 
resultados do produtivo debate que resultou da apre-
sentação e tramitação, na Câmara dos Deputados, de 
dois projetos de lei sobre o assunto, de iniciativa dos 

Deputados Ademir Lucas e João Caldas, e do relatório 
e do substitutivo apresentados pelo relator da matéria 
na Comissão de Educação, Cultura e Desporto daquela 
Casa, Deputado Gilmar Machado.

Assim sendo, adotamos alguns princípios aí de-
fendidos, entre os quais o reconhecimento de que a 
criminalização não é uma via efetiva para equacionar 
o problema, preferindo adotar o “princfpio da cadeia 
de responsabilidade gradativa”.

Isso significa descriminalizar a dopagem, pois pu-
nir o atleta que se dopa – em verdade o elo mais fraco 
de uma cadeia que envolve patrocinadores, meios de 
comunicação, indústria farmacêutica, médicos inescru-
pulosos, treinadores, entidades e ligas – não apenas 
é ineficaz para o controle da dopagem como significa 
punir a vítima.

Propomos, como alternativa, distribuir respon-
sabilidades, envolvendo os vários níveis do Sistema 
Nacional de Esporte – em especial as entidades de 
administração do desporto, ligas e federações – tanto 
na fiscalização e repressão à dopagem como na pro-
moção da sua prevenção.

A obrigatoriedade de o atleta submeter-se a exa-
mes para detecção de dopagem, no entanto, é estabe-
lecida. O ato de não aceitar o exame submete o atleta a 
sanções previstas no regimento de sua entidade, além 
de dar a entender que a dopagem realmente existiu, o 
que é absolutamente indesejável para ele.

O projeto contempla, ainda, a previsão de situa-
ções nas quais o atleta poderá negar-se legitimamente 
a submeter-se ao exame.

Por fim, o que propomos trata de atender aos re-
clamos de atualização da legislação afeta à questão, 
segundo sugestões apresentadas pela Associação 
Brasileira de Estudos e Combate ao Doping.

Sala das Sessões, – Senador Papaléo Paes, 
Presidente da Subcomissão Permanente de Promo-
ção, Acompanhamento e Defesa da Saúde.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976

Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a 
que ficam sujeitos os medicamentos, as 
drogas, os insumos farmacêuticos e cor-
relatos, cosméticos saneantes e outros 
produtos, e dá outras providências.

O Presidente da República, Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.............................................. ......................................

Art. 57. O Poder Executivo disporá, em regula-
mento, sobre a rotulagem, as bulas, os impressos, as 
etiquetas e os prospectos referentes aos produtos de 
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que trata esta Lei. (Vide Medida Provisória nº 2.190-
34, de 23-8-2001)

Parágrafo único. Os medicamentos que osten-
tam nome comercial ou marca ostentarão também, 
obrigatoriamente com o mesmo destaque e de forma 
legível, nas peças referidas no caput deste artigo, nas 
embalagens e materiais promocionais, a Denominação 
Comum Brasileira ou, na sua falta, a Denominação Co-
mum Internacional em letras e caracteres cujo tamanho 
não será inferior a um meio do tamanho das letras e 
caracteres do nome comercial ou marca. (Parágrafo 
incluido pela Lei nº 9.787, de 10-2-1999)
....................................................................................

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998

Institui normas gerais sobre desporto 
e dá outras providências.

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

Art. 18. Somente serão beneficiadas com isen-
ções fiscais e repasses de recursos públicos federais 
da administração direta e indireta, nos termos do inciso 
II do art. 217 da Constituição Federal, as entidades do 
Sistema Nacional do Desporto que:

I – possuírem viabilidade e autonomia financei-
ras;

II – apresentarem manifestação favorável do Comi-
tê Olímpico Brasileiro – COB ou do Comitê Paraolímpico 
Brasileiro, nos casos de suas filiadas e vinculadas;

III – atendam aos demais requisítos estabeleci-
dos em lei;

IV – estiverem quites com suas obrigações fis-
cais e trabalhistas.

Parágrafo único. A verificação do cumprimento 
da exigência contida no inciso I é de responsabilida-
de do INDESP, e das contidas nos incisos III e IV, do 
Ministério Público.
....................................................................................

LEI Nº 9.965, DE 27 DE ABRIL DE 2000

Restringe a venda de esteróides ou 
peptídeos anabolizantes e dá outras pro-
vidências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................

Art. 1º A dispensação ou a venda de medicamen-
tos do grupo terapêutico dos esteróides ou peptídeos 
anabolizantes para uso humano estarão restritas à 

apresentação e retenção, pela farmácia ou drogaria, 
da cópia carbonada de receita emitida por médico ou 
dentista devidamente registrados nos respectivos con-
selhos profissionais.

Parágrafo único. A receita de que trata este artigo 
deverá conter a identificação do profissional, o número 
de registro no respectivo conselho profissional (CRM ou 
CRO), o número do Cadastro da Pessoa Física (CPF), 
o endereço e telefone profissionais, além do nome, do 
endereço do paciente e do número do Código Interna-
cional de Doenças (CID), devendo a mesma ficar retida 
no estabelecimento farmacêutico por cinco anos.
....................................................................................

REQUERIMENTO Nº , DE 2005

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento In-
terno do Senado Federal, e considerando as denúncias 
encaminhadas a esta Casa pela Associação Brasileira 
de Estudos e Combate ao Doping, requeremos sejam 
prestadas, pelo Exmo Sr. Ministro de Estado da Saúde, 
as seguintes informações:

a) situação da fiscalização, por parte do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, sobre 
produção, distribuição, transporte, importação 
e comércio de substâncias anabolizantes;

b) razões para os apontados descum-
primentos de exigências da Portaria SNVS nº 

344, de 12 de maio de 1998, e insuficiência 
da fiscalização dessas substâncias;

c) providências adotadas para resolver o 
problema, no âmbito de suas competências.

Sala das Sessões. – Senador Papaléo Paes, 
Presidente da Subcomissão Permanente de Promo-
ção, Acompanhamento e Defesa da Saúde Comissão 
de Assuntos Sociais.

REQUERIMENTO Nº  , DE 2005

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento In-
terno do Senado Federal, e considerando as denúncias 
encaminhadas a esta Casa pela Associação Brasileira 
de Estudos e Combate ao Doping, requeremos sejam 
prestadas, pelo Exmo Sr. Ministro de Estado do Espor-
te, as seguintes informações:

a) razões do descumprimento e da au-
sência de fiscalização das determinações da 
Portaria Indesp nº 23, de março de 2000, so-
bre a expedição, por parte das entidades de 
administração do desporto e do Comitê Olím-
pico Brasileiro, de diretrizes para o controle 
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de substâncias e métodos proibidos na práti-
ca esportiva;

b) situação da elaboração dessas dire-
trizes e sua implementação;

c) existência ou não, no País, de labo-
ratório credenciado que adote as normas do 
Comitê Olímpico Internacional para a realiza-
ção de exames antidopagem;

d) número de laboratórios, instalados 
no País, capazes de realizar exames antido-
pagem;

e) providências adotadas, no âmbito de 
suas competências, para resolver o proble-
ma do controle de dopagem no esporte na-
cional.

Sala das Sessões, – Senador Papaléo Paes, 
Presidente da Subcomissão Permanente de Promo-
ção, Acompanhamento e Defesa da Saúde Comissão 
de Assuntos Sociais.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL 
DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

João Bosco Papaléo Paes, brasileiro, casado, 
Senador da República, domiciliado na Praça dos Três 
Poderes, Edifício do Senado Federal, Ala Senador 
Filinto Müller, Gabinete 13, Brasília-DF, na qualidade 
de Presidente da Subcomissão Permanente de Pro-
moção, Acompanhamento e Defesa da Saúde desta 
Casa do Congresso Nacional, vem à presença de V. 
Exª formular

REPRESENTAÇÃO

tendo em vista os fatos que chegaram ao seu 
conhecimento, os quais, em tese, podem configurar 
objeto de ação civil pública e ação penal, requerendo 
desde já a instauração dos competentes procedimen-
tos, a fim de apurar as responsabilidades civil, penal 
e administrativa das pessoas envolvidas, de conformi-
dade com o que ora passa a aduzir.

1. Dos Fatos

A Subcomissão Permanente de Promoção, Acom-
panhamento e Defesa da Saúde, do Senado Federal, 
recebeu o Ofício S nº 18, de 2002, que é um relatório, 
elaborado pela Associação Brasileira de Estudos e 
Combate ao Doping, que trata da “situação dos este-
róides anabolizantes no Brasil”, isto é, do comércio, 
tráfico, consumo e fiscalização dessas substâncias na 
prática esportiva nacional.

Integra a referida correspondência – texto im-
presso de onze páginas – um conjunto de 19 anexos, 
entre denúncias, relatórios de eventos, cópias de leis 

e portarias e outros documentos, e duas fitas de vídeo 
contendo “matérias televisivas ligadas ao doping”. 
Contém, ainda, várias análises e sugestões sobre a 
matéria, que incluem, com destaque, proposições le-
gislativas.

Outrossim, destaca os seguintes pontos que, em 
tese, podem ser objeto de ações a serem promovidas 
pelo Parquet, seja na esfera criminal, seja na cível 
(defesa de interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos):

a) crítica à atuação profissional de mé-
dicos e treinadores que “ultrapassam o limite 
da ética profissional e moral” ao incentivarem 
o uso de esteróides anabolizantes por atletas 
e praticantes de esportes variados, inclusive 
adolescentes; denunciam especificamente os 
médicos João Alberto de Matos e Francisco 
Antônio Duarte Júnior por, respectivamente, 
estímulo ao uso dessas substâncias e asso-
ciação ao tráfico delas, e importação ilegal;

b) denúncia de um extenso tráfico de 
substâncias anabolizantes que envolve acade-
mias desportivas, lojas de suplementos alimen-
tares, farmácias de manipulação, médicos e 
policiais civis – especialmente quanto à prática 
de extorsão de pessoas flagradas na posse de 
anabolizantes –, nos estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Amazo-
nas e Pernambuco e no Distrito Federal;

c) denúncia de oferta e venda de anabo-
lizantes por correio e Internet;

d) denúncia de importação ilegal de ana-
bolizantes;

2. Do Requerimento

Diante do exposto, é a presente para requerer 
a V. Exa sejam adotadas as providências necessárias 
para a apuração de infrações à legislação, que pos-
sam culminar em responsabilização civil, penal e ad-
ministrativa.

Brasília,   de     de 2005. – João Bosco Papaléo 
Paes, Senador da República.

RELATÓRIO

Relator: Senador Papaléo Paes

I – Relatório

O Oficío S nº 18, de 2002, é um relatório elabora-
do pela Associação Brasileira de Estudos e Combate 
ao Doping, sem data, que trata da “situação dos es-
teróides anabolizantes no Brasil”, isto é, do comércio, 
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tráfico, consumo e fiscalização dessas substâncias no 
âmbito do desporto nacional.

Vem à apreciação desta Comissão de Assun-
tos Sociais por despacho da Presidência do Senado 
Federal.

Inclui o relatório propriamente dito – um texto im-
presso de onze páginas – e um conjunto de 19 anexos, 
entre denúncias, relatórios de eventos, cópias de leis 
e portarias e outros documentos e fitas de video con-
tendo “matérias televisivas ligadas ao doping”.

O relatório propriamente dito contém um conjunto 
de análises e sugestões sobre a matéria, que incluem, 
com destaque, proposições dc atuação do Poder Le-
gislativo Federal.

São elas (nessa ordem):

a) crítica ao texto da Lei nº 9.965, de 
27 de abril de 2000, que “restringe a venda 
de esteróides ou peptídeos anabolizantes e 
dá outras providências”, por permitir à classe 
odontológica receitar tais medicamentos quan-
do, na opinião da associação signatária e do 
Conselho Regional de Odontologia do Distri-
to Federal, os dentistas não os utilizam como 
parte de seu arsenal terapêutico, e sugestão 
de apresentação de proposição legislativa para 
alterar a citada lei;

b) crítica à falta de fiscalização, por parte 
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, 
do cumprimento de suas normas sobre ana-
bolizantes, em especial da Portaria nº 344, 
de 12 de maio de 1998, do Secretário de Vi-
gilância Sanitária do Ministério da Saúde, que 
determina a necessidade de autorização espe-
cial para a produção, fabricação, distribuição, 
transporte, importação, exportação etc. de de-
terminadas substâncias e medicamentos que 
as contenham, entre as quais as substâncias 
anabolizantes”;

c) crítica ao caráter “arcaico” da Portaria 
nº 531, de 10 de julho de 1985, do Ministro de 
Estado da Educação, que “baixa novas normas 
sob o controle da dopagem”;

d) crítica ao não-cumprimento da Por-
taria nº 23, de março de 2000, do Presidente 
do Instituto Nacional de Desenvolvimento do 
Desporto, que “solicita ao Comitê Olímpico 
Brasileiro, ao Comitê Paraolímpico Brasileiro 
e às entidades nacionais de administração 
do desporto a expedição de diretrizes para o 
controle de substâncias e métodos proibidos 
na prática esportiva”, e a ausência de instân-
cia fiscalizadora, após a extinção do referido 
Instituto;

e) indicação da necessidade, “em caráter 
de urgência” de uma lei específica, estabele-
cendo um sistema único de controle de exame 
antidopagem, que alcance todos os esportes, 
olímpicos, não-olímpicos e paraolímpicos, e 
atenda às normas internacionais da Agência 
Antidopagem Mundial (WADA) e do Comitê 
Olímpico Internacional (COI);

f) indicação da necessidade de um labo-
ratório credenciado, adotando as normas do 
COI, para realizar, no País, controles de exa-
mes antidopagem; crítica à insuficiência dos 
investimentos realizados no único laboratório 
existente no País – ainda sem credenciamento 
– e os custos elevados dos exames realizados 
nesse laboratório; relata a necessidade de 
credenciar novos laboratórios, em especial, 
universitários, para essa tarefa;

g) crítica a não participação de entidades 
esportivas nos conselhos antidrogas ou de en-
torpecentes, nos três níveis de governo;

h) sugestão de inclusão da “matéria do-
ping e antidoping” no currículo de graduação 
em Educação Física;

i) crítica à inexistência, no País, de “uma 
política séria” de combate à dopagem;

j) sugestão de normalização no sentido 
de que as bulas dos medicamentos que con-
tenham substâncias relacionadas na “lista de 
substâncias e métodos proibidos” do COI, 
adotada em maio de 2001, em atualização do 
Apêndice A do Código Antidopagem do Mo-
vimento Olímpico, contenham advertência de 
que “este medicamento é considerado doping 
no esporte”;

l) crítica à atuação profissional de mé-
dicos e treinadores que “ultrapassam o limite 
da ética profissional e moral” ao incentivarem 
o uso de esteróides anabolizantes por atletas 
e praticantes de esportes variados, inclusive 
adolescentes; denunciam especificamente os 
médicos João Alberto de Matos e Francisco 
Antônio Duarte Júnior por, respectivamente, 
estímulo ao uso dessas substâncias e asso-
ciação ao tráfico delas, e importação ilegal;

m) denúncia de um extenso tráfico de 
substâncias anabolizantes, que envolve aca-
demias, lojas de suplementos alimentares, 
farmácias de manipulação, médicos e policiais 
civis – estes, especialmente quanto à prática 
de extorsão de pessoas flagradas na posse de 
anabolizantes, nos Estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas 
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Gerais, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Amazo-
nas e Pernambuco e no Distrito Federal;

n) denúncia de oferta e venda de ana-
bolizantes por correio e Internet;

o) denúncia de importação ilegal de ana-
bolizantes;

p) sugestão de apresentação de pro-
posição legislativa tomando inafiançáveis os 
crimes de tráfico e importação ilegal de ana-
bolizantes;

q) crítica à inexistência de integração 
dos diversos componentes institucionais do 
Sistema Nacional do Desporto e à falta de 
vontade de atuar de forma integrada por parte 
dos diversos organismos e instituições a que 
está afeto o problema, citando, em especial, 
o Conselho Federal de Educação Física, os 
Ministérios do Esporte, da Educação e da 
Saúde, a Secretaria Nacional Antidrogas, o 
Conselho Nacional do Desporto, o Comitê 
Olímpico Brasileiro e a própria Associação 
Brasileira de Estudos e Combate ao Doping, 
signatária do relatório;

r) sugestão de criação de uma comis-
são parlamentar de inquérito para analisar o 
problema do uso, comercialização e tráfico de 
anabolizantes no País – que informam ser o 
maior consumidor de esteróides anabolizan-
tes da América Latina – e propor medidas 
cabíveis.

II – Análise

Dentre esse grande número de denúncias e su-
gestões, boa parte diz respeito às competências do 
Poder Legislativo e desta Casa. Outras tantas, no en-
tanto, são da competência do Poder Executivo.

Para analisá-las, classificaremos as matérias em 
conjuntos homogêneos quanto ao critério acima citado 
e à forma de atuação possível do Senado Federal em 
relação a cada um desses grupos.

a) Sugestão de criação de uma comis-
são parlamentar de inquérito para analisar a 
situação, no País, da importação, contraban-
do, tráfico, comércio e consumo de esteróides 
anabolizantes e a dopagem nos esportes e 
propor medidas cabíveis.

O Legislativo Federal e o Senado Federal têm, 
sem dúvida, competência para propor e instalar uma 
tal comissão. Não cremos, no entanto que, apesar da 
gravidade dos problemas apresentados e da serie-
dade das denúncias feitas, que essa seja a solução 
mais adequada e – principalmente – oportuna, frente 

ao momento político que vivemos e à imensa tarefa 
que enfrenta o Congresso Nacional, nesse início de 
legislatura, de propor, analisar e votar as reformas de 
que o País necessita tão urgentemente. Em vista dis-
so, creio que podemos dar outro equacionamento ao 
problema, mais eficiente.

b) Sugestões de formulação e implemen-
tação de uma Política Nacional de Controle da 
Dopagem no Esporte.

Na legislatura passada, foram apresentados à 
Câmara dos Deputados dois projetos de lei tratando 
do controle da dopagem no esporte: o Projeto de Lei 
nº 2.784, de 2000, de autoria do Deputado Ademir 
Lucas, e o Projeto de Lei nº 4.035, de 2001, do Depu-
tado João Caldas.

Tramitaram apensados e acabaram arquivados 
ao final da legislatura por determinações regimentais. 
Sua tramitação, no entanto, promoveu o debate da 
matéria naquela casa legislativa e a contribuição dos 
interessados, resultando na apresentação de suges-
tões para seu aprimoramento.

Aproveitando esses aportes, propomos um pro-
jeto de lei a esta Comissão.

c) Apresentação de proposições legisla-
tivas, atendendo às sugestões da Associação 
Brasileira de Estudos e Combate ao Doping.

É viável e sem impedimentos constitucionais, 
legais ou regimentais a apresentação de proposição 
tratando de:

– alterar a Lei nº 9.965, de 27 de abril de 
2000, que restringe a venda de esteróides ou 
peptídeos anabolizantes e dá outras providên-
cias, para excluir a permissão de prescrição 
desses medicamentos por dentistas;

– instituir um sistema único de controle 
de exame antidopagem;

– tornar obrigatória, nas bulas de me-
dicamentos, a advertência de que o produto 
contém substância considerada dopagem no 
esporte;

– proibir a publicidade e a venda de ana-
bolizantes por correio e Internet;

– alterar o Código Penal, para tipificar 
como inafiançáveis os crimes de tráfico e im-
portação ilegal de anabolizantes;

– obrigar a inclusão de “matéria doping 
e antidoping” no currículo dos cursos univer-
sitários de Educação Física.

Com exceção das duas últimas, somos favoráveis 
a todas as sugestões feitas e estamos oferecendo à 
consideração dos nobres colegas da Comissão propo-
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sição nesse sentido, contemplada no projeto de lei do 
Senado citado no item anterior dessa análise.

Discordamos, no entanto, que a tipificação dos 
crimes de tráfico e contrabando de anabolizantes como 
inafiançáveis – com o decorrente aumento das penas 
– seja eficaz para coibir sua prática.

Da mesma forma, ainda que não existam impe-
dimentos constitucionais nem legais a proposição le-
gislativa que obrigue a existência de tais ou quais dis-
ciplinas nos currículos dos cursos de graduação, é um 
entendimento corrente que isso contradiz disposições 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
que atribui essa competência às universidades, no 
exercício da autonomia universitária, não sendo, por 
isso, recomendável.

d) Exercício, por parte do Senado Fe-
deral, de prerrogativas de ação fiscalizadora 
de políticas públicas, em relação às denún-
cias de:

– insuficiência da fiscalização, por parte 
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, 
sobre a produção, fabricação, distribuição, 
transporte e – principalmente – a importação 
e o comércio de substâncias anabolizantes, e 
o descumprimento de exigências da Portaria 
SNVS nº 344, de 12 de maio de 1998;

– descumprimento e ausência de fiscali-
zação das determinações da Portaria INDESP 
nº 23, de março de 2000, sobre a expedição, 
por parte das entidades de administração do 
desporto e do COB, de diretrizes para o con-
trole de substâncias e métodos proibidos na 
prática esportiva;

– inexistência, no País, de laboratório 
credenciado, adotando as normas do COI, 
para a realização de exames antidopagem, e 
número insuficiente de laboratórios capazes 
de realizá-los;

– atuação anti-ética de médicos e treina-
dores ao incentivarem o uso de esteróides por 
atletas e praticantes de esportes, associan-
do-se, inclusive, ao tráfico e ao contrabando 
desses produtos.

Em relação a esses aspectos, estamos propon-
do um conjunto de quatro requerimentos de informa-
ção às autoridades responsáveis –nominadamente: 
os Ministros da Saúde e do Esporte e os Presidentes 
dos Conselhos Federais de Medicina e de Educação 
Física – para que informem, a esta Comissão, as ra-
zões da situação apontada e as providências que têm 
adotado suas respectivas instituições para resolver 
esses problemas.

III – Voto

Em vista do exposto, o parecer é pela proposição, 
por parte do Plenário desta Comissão de Assuntos 
Sociais, do projeto de lei em anexo, bem como pelo 
encaminhamento do conjunto de quatro requerimentos 
de informação, também em anexo.

Sala da Comissão. – Papaléo Paes, Relator.

ANEXOS

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº   , DE 2003

Dispõe sobre o controle da dopagem 
no desporto e dá outras providências.

Art. 1º O controle da dopagem no desporto, em 
território nacional, rege-se por esta lei e tem a finali-
dade de proteger a saúde bio-psico-física dos atletas, 
preservar a igualdade de oportunidades e defender a 
ética na prática desportiva.

Parágrafo único. Constitui ato de dopagem o uso, 
por qualquer meio, antes ou durante uma competição, 
de substância que tenha o objetivo de aumentar artificial-
mente o rendimento do atleta, especialmente o uso de 
quaisquer substâncias constantes da Relação de Subs-
tâncias e Métodos Proibidos na Prática Esportiva.

Art. 2º O Conselho de Desenvolvimento do Des-
porto publicará e fará divulgar, anualmente, entre as 
entidades de administração do desporto, entidades de 
prática desportiva e ligas, nacionais e regionais, das 
diferentes modalidades desportivas, a Relação de Subs-
tâncias e Métodos Proibidos na Prática Esportiva.

Art. 3º Todos os atletas das modalidades despor-
tivas profissionais e não-profissionais são obrigados a 
submeter-se aos exames para controle da dopagem, 
quando assim for determinado pela respectiva entida-
de de administração do desporto, ficando sujeito, caso 
não se submeta, às sanções administrativas previstas 
nos regulamentos da citada entidade de administração 
do desporto.

§ 1º O atleta tem o direito de se recusar ao exame 
de controle de dopagem, sem que lhe sejam impostas 
as sanções previstas por sua entidade de administração 
do desporto, somente quando o procedimento técnico 
e as salvaguardas estabelecidas pelo regulamento da 
entidade não forem observados.

§ 2º Exames para controle de dopagem podem 
ser realizados sem aviso prévio aos atletas.

Art. 4º A responsabilidade primária pelo controle 
de dopagem em todos os eventos esportivos realizados 
no País é das respectivas entidades de administração 
do desporto, que estabelecerão os regulamentos ne-
cessários e específicos para suas respectivas moda-
lidades esportivas.
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§ 1º Somente as entidades de administração do des-
porto devidamente registradas no Ministério do Esporte ou 
no Comitê Olímpico Brasileiro ou no Comitê Paraolímpico 
Brasileiro podem realizar controles de dopagem.

§ 2º Os procedimentos técnicos e instruções admi-
nistrativas, bem como os custos das ações de prevenção 
e de controle de dopagem, são de responsabilidade das 
entidades de administração do desporto, guardadas as 
normas e padrões estabelecidos pelo Comitê Olímpico 
Brasileiro e Comitê Paraolímpico Brasileiro.

§ 3º Os laboratórios credenciados para a reali-
zação dos exames de controle de dopagem, em todas 
as modalidades desportivas praticadas no País, aten-
derão às exigências e padrões definidos pelo Comitê 
Olímpico Internacional e pelo Comitê Paraolímpico In-
ternacional, independentemente da filiação ou não ao 
Comitê Olímpico Brasileiro ou ao Comitê Paraolímpico 
Brasileiro da entidade de administração do desporto 
de que se trate.

§ 4º Em competições dos Jogos Panamericanos, 
dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paraolímpicos, os 
exames de controle de dopagem serão realizados 
sob responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro 
em laboratórios credenciados por ele ou pelo Comitê 
Olímpico Internacional.

§ 5º Em competições e eventos internacionais 
realizados no Brasil, a entidade de administração do 
desporto promotora é responsável pela realização de 
exames de controle de dopagem.

Art. 5º Em se constatando resultados positivos em 
exames de controle de dopagem, a entidade de admi-
nistração do desporto da respectiva modalidade deverá 
comprovar a adoção de medidas de controle de dopagem, 
sob pena de ser responsabilizada pela ocorrência.

Parágrafo único. Da mesma forma, a entidade 
de prática desportiva respectiva deverá demonstrar 
a adoção e a promoção de medidas preventivas de 
combate à dopagem, sob pena de ser responsabili-
zada solidariamente pela ocorrência.

Art. 6º As entidades nacionais de administração 
do desporto apresentarão, com as especificações e a 
periodicidade definidas em regulamento, os resultados 
dos controles antidopagem por elas realizados, bem 
como relatório das demais atividades por elas realiza-
das nesse campo.

Art. 7º O Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê 
Paraolímpico Brasileiro e as entidades nacionais de 
administração do desporto promoverão, pelo menos 
a cada dois anos, evento nacional sobre prevenção e 
combate à dopagem nas atividades desportivas, bem 
como campanhas de comunicação social contra a 
dopagem nas atividades desportivas, de abrangência 
nacional ou regional.

Parágrafo único. As entidades regionais de admi-
nistração do desporto promoverão, anualmente, evento 
de cunho educativo objetivando o combate à prática da 
dopagem nas suas respectivas modalidades.

Art. 8º O artigo 57 da Lei nº 6.360, de 23 de se-
tembro de 1976, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo:

“Art. 57. ............................................ .....
Parágrafo único. As bulas de medicamen-

tos que contenham substâncias indicadas na 
Relação de Substâncias e Métodos Proibidos 
na Prática Esportiva, elaborada pelo Conselho 
de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro, 
deverão conter a advertência de que o produto 
contém substância considerada dopagem no 
esporte.” (NR)

Art. 9º O artigo 18 da Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, passa a vigorar acrescido do seguin-
te inciso V:

“Art. 18. ............................................. ....  
 .......................................................................

V – comprovarem a adoção de medidas 
de controle de dopagem.

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

Art. 10. O artigo 1º da Lei nº 9.965, de 27 de abril 
de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º A dispensação e a venda de medi-
camentos do grupo terapêutico dos esteróides 
ou peptídios anabolizantes para uso humano 
estarão restritas à apresentação e retenção, 
pela farmácia ou drogaria, da cópia carbonada 
da receita emitida por médico devidamente re-
gistado no Conselho Regional de Medicina.

Parágrafo único. A receita de que trata 
este artigo deverá conter:

I – o nome do médico prescritor, seus 
números de registo no conselho regional de 
Medicina (CRM) e no Cadastro de Pessoa 
Física do Ministério da Fazenda (CPF), seu 
endereço e seu telefone;

II – o nome e o endereço do paciente;
III – o código da doença ou problema de 

saúde em razão do qual está sendo prescrito 
o medicamento, constante da Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Proble-
mas Relacionados à Saúde, da Organização 
Mundial da Saúde (CID).” (NR)

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Justificação

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado Fe-
deral, frente às graves denúncias a ela encaminhadas 
e atendendo solicitação da Associação Brasileira de 
Estudo e Combate ao Doping, apresenta à considera-
ção da Casa este Projeto de Lei, que objetiva oferecer 
ordenamento legal adequado ao controle da dopagem 
na prática esportiva.

A proposição que oferecemos à apreciação e 
ao aprimoramento dos nobres colegas busca atender 
– nos limites da atuação do Poder Legislativo Federal 
– as sugestões que lhe foram feitas e, em especial, se 
apropria dos resultados do produtivo debate que re-
sultou da apresentação e tramitação, na Câmara dos 
Deputados, de dois projetos de lei sobre o assunto, de 
iniciativa dos Deputados Ademir Lucas e João Caldas, 
e do relatório e do substitutivo apresentados pelo re-
lator da matéria na Comissão de Educação, Cultura e 
Desporto daquela Casa, Deputado Gilmar Machado.

Assim sendo, adotamos alguns princípios aí de-
fendidos, entre os quais o reconhecimento de que a 
criminalização não é uma via efetiva para equacionar 
o problema, preferindo adotar o “princípio da cadeia 
de responsabilidade gradativa”.

Isso significa descriminalizar a dopagem, pois 
punir o atleta que se dopa – em verdade o elo mais 
fraco de uma cadeia que envolve patrocinadores, meios 
de comunicação, indústria farmacêutica, médicos, 
treinadores, entidades e ligas –, não apenas é inefi-
caz para o controle da dopagem – por atuar apenas 
sobre um dos elos da cadeia citada – como significa 
punir a vítima.

Propomos, em alternativa, distribuir responsa-
bilidades, envolvendo os vários níveis do Sistema 
Nacional de Esporte – em especial as entidades de 
administração do desporto, ligas e federações – tanto 
na fiscalização e repressão à dopagem como na pro-
moção da sua prevenção.

A obrigatoriedade de o atleta submeter-se a 
exames para detecção de dopagem, no entanto, é 
estabelecida e o ato de não aceitar o exame subme-
te o atleta a sanções previstas no regimento de sua 
entidade.

O projeto contempla, ainda, a previsão de situa-
ções nas quais o atleta poderá legitimamente negar-se 
a se submeter ao exame.

O projeto, por fim, trata de atender aos reclamos 
de atualização da legislação afeta à questão, segundo 
sugestões apresentadas pela Associação Brasileira 
de Estudos e Combate ao Doping.

Sala das Sessões, Senador Romero Jucá, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Sociais.

REQUERIMENTO Nº DE 2003

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento In-
terno do Senado Federal, e considerando as denúncias 
encaminhadas à esta Casa pela Associação Brasileira 
de Estudos e Combate ao Doping, requeremos sejam 
prestadas, pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Saú-
de, as seguintes informações:

a) situação da fiscalização, por parte 
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, 
da produção, fabrico, distribuição, transporte, 
importação e comércio de substâncias ana-
bolizantes;

b) razões para os apontados descum-
primento de exigências da Portaria SNVS nº 

344, de 12 de maio de 1998, e insuficiência 
da fiscalização dessas substâncias;

c) providências adotadas para resolver o 
problema, no âmbito de suas competências.

Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

REQUERIMENTO Nº    , DE 2003

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento In-
terno do Senado Federal, e considerando as denúncias 
encaminhadas à esta Casa pela Associação Brasileira 
de Estudos e Combate ao Doping, requeremos sejam 
prestadas, pelo Exmo Sr. Ministro de Estado do Espor-
te, as seguintes informações:

a) razões do descumprimento e da au-
sência de fiscalização das determinações da 
Portaria Indesp nº 23, de março de 2000, so-
bre a expedição, por parte das entidades de 
administração do desporto e do Comitê Olím-
pico Brasileiro, de diretrizes para o controle de 
substâncias e métodos proibidos na prática 
esportiva;

b) situação da elaboração dessas dire-
trizes e de sua implementação;

c) razões da inexistência, no País, de la-
boratório credenciado, adotando as normas do 
Comitê Olímpico Internacional, para a realização 
de exames antidopagem, e do número insufi-
ciente de laboratórios capazes de realizá-los;

d) providências adotadas, no âmbito de 
suas competências, para resolver o proble-
ma do controle de dopagem no esporte na-
cional.

Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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 O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PL 
– TO) – O Parecer nº 1.180, de 2006, da Comissão 
de Assuntos Sociais, sobre o Ofício nº S/18, de 2002, 
que acaba de ser lido conclui pela apresentação das 
seguintes proposições:

– Projeto de Lei do Senado nº 292, de 2006, que 
dispõe sobre o controle da dopagem no desporto 
e dá outras providências;

– Requerimento nº 1.082, de 2006, de informações 
ao Ministro de Estado do Esporte; 

– Requerimento nº 1.083, de 2006, de informações 
ao Ministro de Estado da Saúde; e

– Representação ao Ministério Público Federal.

O Projeto de Lei do Senado nº 292, de 2006, 
ficará perante a Mesa, pelo prazo de cinco dias úteis, 
para recebimento de emendas, nos termos do art. 235, 
II, f, do Regimento Interno.

Os Requerimentos vão à Mesa, para deci-
são.

A Representação foi encaminhada ao Procura-
dor-Geral da República, pelo Ofício SF nº 1.914, de 
2006, do Presidente do Senado Federal.

São os seguintes o ofício, o projeto de 
lei do Senado e os requerimentos:

 
OF. SF nº 1.914/2006 

Brasília, 1 de novembro de 2006

Exmo  Sr.
Antonio Fernando Barros e Silva de Souza, Procura-
dor-Geral da República
Nesta

Senhor Procurador-Geral,
Tenho a honra de encaminhar a V.Exª os originais 

de minuta de representação, de autoria da Comissão 
de Assuntos Sociais desta Casa, extraída dos autos do 
Ofício “s” nº 18, de 2002, “Relatório sobre a situação 
dos esteróides anabolizantes no Brasil”.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e apreço. Senador Renan Calheiros, Pre-
sidente do Senado Federal.

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

João Bosco Papaléo Paes, brasileiro, casa-
do, Senador da República, domiciliado na Praça 
dos Três Poderes, Edifício do Senado Federal, Ala 
Senador Filinto Müller, Gabinete 13, Brasília-DF, 

membro da Comissão Permanente de Assuntos 
Sociais do Senado Federal, vem à presença de 
V.Exa formular

REPRESENTAÇÃO

Tendo em vista os fatos que chegaram ao seu 
conhecimento, os quais, em tese, podem configurar 
objeto de ação civil pública e ação penal, requerendo 
desde já a instauração dos competentes procedimen-
tos, a fim de apurar as responsabilidades civil, penal 
e administrativa das pessoas envolvidas, de conformi-
dade com o que ora passa a aduzir.

1. Dos Fatos

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais 
do Senado Federal recebeu o Ofício S nº 18, de 
2002, que é um relatório, elaborado pela Associa-
ção Brasileira de Estudos e Combate ao Doping, 
que trata da “situação dos esteróides anabolizantes 
no Brasil”, isto é, do comércio, tráfico, consumo e 
fiscalização dessas substâncias na prática espor-
tiva nacional.

Integra a referida correspondência – texto im-
presso de onze um conjunto de 19 anexos, entre de-
núncias, relatórios de eventos, leis e portarias e outros 
documentos, e duas fitas de vídeo contendo televisivas 
ligadas ao doping”. Contém, ainda, várias análises e 
sobre a matéria, que incluem, com destaque, propo-
sições Legislativas.

Outrossim, destaca os seguintes pontos que, em 
objeto de ações a serem promovidas pelo Parquet, seja 
na esfera criminal, seja na cível (defesa de interesses 
difusos, coletivos homogê neos):

a) crítica à atuação profissional de mé-
dicos e treinadores que “ultrapassam o limite 
da ética profissional e moral” ao incentiva-
rem o uso de esteróides anabolizantes por 
atletas e praticantes de esportes variados, 
inclusive adolescentes; denunciam especi-
ficamente os médicos João Alberto de Ma-
tos e Francisco Antônio Duarte Júnior por, 
respectivamente, estímulo ao uso dessas 
substâncias e associação ao tráfico delas, 
e importação ilegal;

b) denúncia de um extenso tráfico de 
substâncias anabolizantes que envolve aca-
demias desportivas, lojas de suplementos 
alimentares, farmácias de manipulação, mé-
dicos e policiais civis – especialmente quanto 
à prática de extorsão de pessoas flagradas 
na posse de anabolizantes –, nos estados 
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de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, 
Bahia, Ceará, Amazonas e Pernambuco e no 
Distrito Federal;

c) denúncia de oferta e venda de anabo-
lizantes por correio e internet;

d) denúncia de importação ilegal de ana-
bolizantes;

2. Do Requerimento

Diante do exposto, é a presente para requerer 
a V. Exª sejam adotadas as providências necessá-
rias para a apuração de infrações à legislação, que 
possam culminar em responsabilização civil, penal e 
administrativa.

Brasília, de de 2006. – João Bosco Papaléo 
Paes, Senador da República.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.965, DE 27 DE ABRIL DE 2000

Restringe a venda de esteróides ou 
peptídeos anabolizantes e dá outras pro-
vidências.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 292, DE 2006

Dispõe sobre o controle da dopagem 
no desporto e dá outras providências.

Art. 1º O controle da dopagem no desporto rege-
se por esta Lei e tem a finalidade de proteger a saúde 
fisica e mental dos atletas, preservar a igualdade de 
oportunidades e defender a ética na prática despor-
tiva.

§ 1º Constitui ato de dopagem o uso, por qualquer 
meio, antes ou durante uma competição, de substân-
cia que tenha o objetivo de aumentar artificialmente o 
rendimento do atleta, especialmente o uso das subs-
tâncias constantes da Relação de Substâncias e Mé-
todos Proibidos na Prática Esportiva.

§ 2º O Conselho de Desenvolvimento do Desporto 
publicará e fará divulgar, anualmente, entre as entida-
des de administração ao desporto, entidades de prática 
desportiva e ligas, nacionais e regionais, das diferentes 
modalidades desportivas, a Relação de Substâncias e 
Métodos Proibidos na Prática Esportiva.

Art. 2º Os atletas das modalidades desportivas 
profissionais e não-profissionais são obrigados a sub-
meter-se aos exames para controle da dopagem, quan-
do assim for determinado pela respectiva entidade de 
administração do desporto, ficando sujeitos, caso não 
se submetam, às sanções administrativas previstas 
nos regulamentos da respectiva entidade de adminis-
tração do desporto.

§ 1º O atleta tem o direito de se recusar ao 
exame de controle de dopagem, sem que lhe se-
jam impostas as sanções previstas por sua entida-
de de administração do desporto, somente quando 
os procedimentos técnicos e as salvaguardas esta-
belecidas pelo regulamento da entidade não forem 
observados.

§ 2º Exames para controle de dopagem podem 
ser realizados sem aviso prévio aos atletas.

Art. 3º A responsabilidade primária pelo controle 
de dopagem em todos os eventos esportivos realizados 

no País é das respectivas entidades de administração 
do desporto, que estabelecerão os regulamentos ne-
cessários e específicos para suas respectivas moda-
lidades esportivas.

§ 1º Somente as entidades de administração do 
desporto devidamente registradas no Ministério do 
Esporte, no Comitê Olímpico Brasileiro(COB) ou no 
Comitê Paraolimpico Brasileiro(CPB) podem realizar 
controles de dopagem.

§ 2º Os procedimentos técnicos e as instruções 
administrativas, bem como os custos das ações de 
prevenção e de controle de dopagem, são de respon-
sabilidade das entidades de administração do desporto, 
guardadas as normas e padrões estabelecidos pelo 
Comitê Olímpico Brasileiro, pelo Comitê Paraolímpico 
Brasileiro, pelo Comitê Olímpico Internacional e pelo 
Comitê Paraolímpico internacional.

§ 3º Os laboratórios credenciados para a reali-
zação dos exames de controle de dopagem, em todas 
as modalidades desportivas praticadas no País, aten-
derão às exigências e padrões definidos pelo Comitê 
Olímpico Internacional e pelo Comité Paraolímpico In-
ternacional, independentemente da filiação ou não ao 
Comitê Olímpico Brasileiro ou ao Comitê Paraolímpico 
Brasileiro da entidade de administração do desporto 
para a qual o exame é realizado.

§ 4º Em competições dos Jogos Panamericanos, 
dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paraolímpicos, os 
exames de controle de dopagem serão realizados 
sob responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro, 
em laboratórios credenciados por ele ou pelo Comitê 
Olímpico Internacional.

§ 5º Em competições e eventos internacionais 
realizados no Brasil, a entidade de administração do 
desporto promotora é responsável pela realização dos 
exames de controle de dopagem.

Art. 4º Constatando-se resultados positivos em 
exames de controle de dopagem, a entidade de ad-
ministração do desporto da respectiva modalidade 
deverá comprovar a adoção de medidas de controle 
de dopagem, sob pena de ser responsabilizada pela 
ocorrência.

Parágrafo único. Da mesma forma, a entidade 
da respectiva prática desportiva deverá demonstrar 
a adoção e a promoção de medidas preventivas de 
combate à dopagem, sob pena de ser responsabili-
zada solidariamente pela ocorrência.

Art. 5º As entidades nacionais de administração 
do desporto apresentarão, com as especificações e a 
periodicidade definidas em regulamento, os resultados 
dos controles antidopagem por elas realizados, bem 
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como relatório das demais atividades por elas desem-
penhadas nesse campo.

Art. 6º O Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê 
Paraolímpico Brasileiro e as entidades nacionais de 
administração do desporto promoverão, pelo menos 
a cada dois anos, evento nacional sobre prevenção e 
combate à dopagem nas atividades desportivas, bem 
como campanhas de comunicação social contra a 
dopagem nas atividades desportivas, de abrangência 
nacional ou regional.

Parágrafo único. As entidades regionais de ad-
ministração do desporto promoverão, anualmente, 
evento de cunho educativo, objetivando o combate 
à prática da dopagem nas suas respectivas moda-
lidades.

Art. 7º O art. 57 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, 
renumerando-se o atual parágrafo único como § 1º:

“Art. 57.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º As bulas de medicamentos que con-

tenham substâncias indicadas na Relação de 
Substâncias e Métodos Proibidos na Prática 
Esportiva, elaborada pelo Conselho de De-
senvolvimento do Desporto Brasileiro, deve-
rão conter a advertência de que o produto 
contém substância considerada dopagem no 
esporte. (NR)”

Art. 8º O art. 18 da Lei nº 9.615, de 24 de março 
de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18... ...............................................
 ..............................................................
V – comprovarem a adoção de medidas 

de controle de dopagem.
Parágrafo único. A verificação do cum-

primento das exigências contidas nos incisos 
I a V deste artigo será de responsabilidade do 
Indesp. (NR)”

Art. 9º O art. 1º da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º A dispensação e a venda de 
medicamentos do grupo terapêutico dos es-
teróides ou peptídios anabolizantes para uso 
humano estarão restritas à apresentação e 
retenção, pela farmácia ou drogaria, da pri-
meira via da receita emitida por médico de-
vidamente registrado no Conselho Regional 
de Medicina.

Parágrafo único. A receita de que trata 
este artigo deverá conter:

I – o nome do médico prescritor, seus 
números de registro no Conselho Regional 
de Medicina (CRM) e no Cadastro de Pessoa 
Física do Ministério da Fazenda (CPF), seu 
endereço e seu telefone;

II – o nome e o endereço do paciente;
III – o código da doença ou problema de 

saúde em razão do qual está sendo prescrito 
o medicamento, constante da Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Proble-
mas Relacionados à Saúde, da Organização 
Mundial da Saúde (CID). (NR)”

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais 
do Senado Federal, frente às graves denúncias a ela 
encaminhadas e atendendo solicitação da Associação 
Brasileira de Estudo e Combate ao Doping, apresenta 
à consideração da Casa este projeto de lei, que obje-
tiva oferecer ordenamento legal adequado ao controle 
da dopagem na prática esportiva.

A proposição que oferecemos à apreciação e ao 
aprimoramento dos nobres colegas busca atender – nos 
limites da atuação do Poder Legislativo Federal – as 
sugestões recebidas e, em especial, apropria-se dos 
resultados do produtivo debate que resultou da apre-
sentação e tramitação, na Câmara dos Deputados, de 
dois projetos de lei sobre o assunto, de iniciativa dos 
Deputados Ademir Lucas e João Caldas, e do relatório 
e do substitutivo apresentados pelo relator da matéria 
na Comissão de Educação, Cultura e Desporto daquela 
Casa, Deputado Gilmar Machado.

Assim sendo, adotamos alguns princípios a de-
fendidos, entre os quais o reconhecimento de que a 
criminalização não é uma via efetiva para equacionar 
o problema, preferindo adotar o “princípio da cadeia 
de responsabilidade gradativa”.

Isso significa descriminalizar a dopagem, pois pu-
nir o atleta que se dopa – em verdade o elo mais fraco 
de uma cadeia que envolve patrocinadores, meios de 
comunicação, indústria farmacêutica, médicos inescru-
pulosos, treinadores, entidades e ligas – não apenas 
é ineficaz para o controle da dopagem como significa 
punir a vítima.

Propomos, como alternativa, distribuir respon-
sabilidades, envolvendo os vários níveis do Sistema 
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Nacional de Esporte – em especial as entidades de 
administração do desporto, ligas e federações – tanto 
na fiscalização e repressão à dopagem como na pro-
moção da sua prevenção.

A obrigatoriedade de o atleta submeter-se a exa-
mes para detecção de dopagem, no entanto, é estabe-
lecida. O ato de não aceitar o exame submete o atleta a 
sanções previstas no regimento de sua entidade, além 
de dar a entender que a dopagem realmente existiu, o 
que é absolutamente indesejável para ele.

O projeto contempla, ainda, a previsão de situa-
ções nas quais o atleta poderá negar-se Legitimamente 
a submeter-se ao exame.

Por fim, o que propomos trata de atender aos re-
clamos de atualização da legislação afeta à questão, 
segundo sugestões apresentadas pela Associação 
Brasileira de Estudos e Combate ao Doping.

Sala das Sessões, 

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976

Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a 
que ficam sujeitos os Medicamentos, as 
Drogas; os Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, Cosméticos, Saneantes e Outros 
Produtos, e dá outras Providências.

O Presidente da República, Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
........................................ ............................................

Art. 57. O Poder Executivo disporá, em regula-
mento, sobre a rotulagem, as bulas, os impressos, as 
etiquetas e os prospectos referentes aos produtos de 
que trata esta Lei.(Vide Medida Provisória nº 2.190-
34, de 23-8-2001)

Parágrafo único. Os medicamentos que osten-
tam nome comercial ou marca ostentarão também, 
obrigatoriamente com o mesmo destaque e de forma 
legível, nas peças referidas no caput deste artigo, nas 
embalagens e materiais promocionais, a Denominação 
Comum Brasileira ou, na sua falta, a Denominação Co-
mum Internacional em letras e caracteres cujo tama-
nho não será inferior a um meio do tamanho das letras 
e caracteres do nome comercial ou marca. (Parágrafo 
incluído pela Lei nº 9.787, de 10-2-1999)
....................................................................................

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998

Institui normas gerais sobre desporto 
e dá outras providências.

O Presidente da República, Faço saber que Na-
cional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
........................................ ............................................

Art. 18. Somente serão beneficiadas com isen-
ções fiscais e repasses de recursos públicos federais 
da administração direta e indireta, nos termos do inciso 
II do art. 217 da Constituição Federal, as entidades do 
Sistema Nacional do Desporto que:

I – possuírem viabilidade e autonomia financei-
ras;

II – apresentarem manifestação favorável do Co-
mitê Olímpico Brasileiro–COB ou do Comitê Parao-
límpico Brasileiro, nos casos de suas filiadas e vin-
culadas;

III – atendam aos demais requisitos estabeleci-
dos em lei;

IV – estiverem quites com suas obrigações fis-
cais e trabalhistas.

Parágrafo único. A verificação do cumprimento 
da exigência contida no inciso I é de responsabilida-
de do Indesp, e das contidas nos incisos III e IV, do 
Ministério Público.
....................................................................................

LEI Nº 9.965, DE 27 DE ABRIL DE 2000

Restringe a venda de esteróides ou 
peptídeos anabolizantes e dá outras pro-
vidências.

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

Art. 1º A dispensação ou a venda de medicamen-
tos do grupo terapêutico dos esteróides ou peptídeos 
anabolizantes para uso humano estarão restritas à 
apresentação e retenção, pela farmácia ou drogaria, 
da cópia carbonada de receita emitida por médico ou 
dentista devidamente registrados nos respectivos con-
selhos profissionais.

Parágrafo único. A receita de que trata este arti-
go deverá conter a identificação do profissional, o nú-
mero de registro no respectivo conselho profissional 
(CRM ou CRO), o número do Cadastro da Pessoa Fí-
sica (CPF), o endereço e telefone profissionais, além 
do nome, do endereço do paciente e do número do 
Código Internacional de Doenças (CID), devendo a 
mesma ficar retida no estabelecimento farmacêutico 
por cinco anos.
....................................................................................
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REQUERIMENTO Nº 1.082, DE 2006

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento In-
terno do Senado Federal, e considerando as denúncias 
encaminhadas a esta Casa pela Associação Brasileira 
de Estudos e Combate ao Doping, requeremos sejam 
prestadas, pelo Exmo Sr. Ministro de Estado do Espor-
te, as seguintes informações:

a) razões do descumprimento e da ausên-
cia de fiscalização das determinações da Portaria 
Indesp nº 23, de março de 2000, sobre a expe-
dição, por parte das entidades de administração 
do desporto e do Comitê Olímpico Brasileiro, de 
diretrizes para o controle de substâncias e mé-
todos proibidos na prática esportiva;

b) situação da elaboração dessas dire-
trizes e sua implementação;

c) existência ou não, no País, de labo-
ratório credenciado que adote as normas do 
Comitê Olímpico Internacional para a realiza-
ção de exames antidopagem;

d) número de laboratórios, instalados 
no País, capazes de realizar exames antido-
pagem;

e) providências adotadas, no âmbito de 
suas competências, para resolver o problema 
do controle de dopagem no esporte nacional.

Sala das Sessões,
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REQUERIMENTO Nº 1.083 DE 2006

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento In-
terno do Senado Federal, e considerando as denúncias 
encaminhadas a esta Casa pela Associação Brasileira 
de Estudos e Combate ao Doping, requeremos sejam 
prestadas, pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Saúde, 
as seguintes informações:

a) situação da fiscalização, por parte do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, sobre 

produção, distribuição, transporte, importação 
e comércio de substâncias anabolizantes;

b) razões para os apontados descum-
primentos de exigências da Portaria SNVS nº 
344, de 12 de maio de 1998, e insuficiência 
da fiscalização dessas substâncias;

c) providências adotadas para resolver o 
problema, no âmbito de suas competências.

Sala das Sessões,
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PL 
– TO) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, convocando as Sras e os Srs. 
Senadores para a próxima sessão não deliberativa, a 
realizar-se na próxima sexta-feira, às nove horas.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PL – 
TO) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, a Srª Senadora 
Lúcia Vânia e os Srs. Senadores Juvêncio da Fonse-
ca, Antero Paes de Barros e Flexa Ribeiro enviaram 
discursos à Mesa para serem publicados na forma do 
disposto no art. 203, combinado com o art. 210, inciso 
I, e o § 2º, do Regimento Interno.

S. Exas serão atendidos.
O SR. 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 “Comissão investiga 

depósito de R$396 mil na conta de Freud”, publicada 
no jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição de 11 
de outubro do corrente.

A matéria destaca que Freud Godoy, ex-Assessor 
do Presidente Lula, teria recebido dinheiro do megain-
vestidor, Naji Nahas, por meio de corretora do Banco Al-
pha, dez dias antes da prisão de petistas em um quarto 
de hotel em São Paulo, com quase R$2 milhões.

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.)

    75ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2006 



33344 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apanha-
mento taquigráfico.) –Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, ocupo esta tribuna, no dia de hoje, para fazer o 
registro da matéria intitulada “Brasil cai em ranking de 
investimento”, publicada no jornal Folha de S.Paulo 
em sua edição de 17 de outubro do corrente.

A matéria mostra que relatório da Unctad (Confe-
rência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvol-
vimento) revelou que o Brasil, em 2005, perdeu quatro 
posições no ranking global de países preferidos pelos 
investidores e passou do 10º para o 14º lugar.

Ainda segundo a matéria, a participação do Brasil 
no volume global de investimentos estrangeiros diretos 
também diminuiu, passando de 1,8%, em 2003, para 
1,6, em 2005.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima ci-
tada 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. 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 “Palocci ordenou 
violação de sigilo do caseiro, conclui PF”, publicada 
no jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de 12 
de setembro deste ano.

A matéria mostra que a Polícia Federal concluiu 
seu relatório sobre a violação do sigilo bancário do 
caseiro Francenildo dos Santos Costa, que teria re-
conhecido o ex-ministro da Fazenda, Antonio Palocci, 
como freqüentador da mansão alugada por integran-
tes da chamada “República de Ribeirão”. Segundo a 
matéria, “Palocci foi indiciado pelos crimes de violação 
de sigilo bancário e funcional, prevaricação e denun-
ciação caluniosa”.

A matéria mostra, ainda, que o Ministro da Justiça, 
Márcio Thomaz Bastos, também pode ser denunciado 
pelo crime de prevaricação.

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do 
Senado Federal, solicito que a matéria acima citada 

seja considerada como parte integrante deste pro-
nunciamento.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a 
tribuna no dia de hoje para comentar a matéria intitu-
lada “Escândalos vão minando república sindical”, pu-
blicada no jornal O Estado de S. Paulo em sua edição 
de 21 de setembro deste ano.

A matéria destaca que personagens envolvidos 
com dossiê Vedoin atuaram com Lula na região do 
ABC, em São Paulo, e em Santa Catarina.

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.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, 
para registrar o editorial intitulado “Como na cartilha”, 
publicado na Folha de S.Paulo, de 14 de setembro 
do corrente.

O editorial trata do episódio das cartilhas elabo-
radas pela Secretaria de Comunicação da Presidência 
da República com propaganda institucional do gover-
no Lula e que foram entregues aos diretórios do PT. 
Segundo o editorial, “A distribuição de material publi-
citário do governo por diretórios municipais do Partido 

dos Trabalhadores reforça as inquietações a respeito 
dos desvios éticos da administração federal”.

Sr. Presidente, requeiro que o referido editorial 
seja considerado como parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. 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. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar a matéria intitulada “MP investiga cooperativa 
criada pelo presidente do PT”, publicada pelo jornal O 
Estado de S. Paulo, de 22 de setembro do corrente.

A matéria destaca que um dos empreendimen-
tos mais ambiciosos da elite sindical brasileira, cria-
da pelo presidente do PT Ricardo Berzoini, enfrenta 
graves problemas financeiros, processos na Justiça 

e denúncias de irregularidades no Ministério Público 
de São Paulo 

Sr. Presidente requeiro que a matéria acima ci-
tada seja considerada como parte integrante deste 
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais 
do Senado Federal. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUN-
CIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PL 
– TO) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas.)

(OS Nº 15740/2006)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O Senhor Presidente da República adotou, em 31 de 
outubro de 2006, e publicou em 1º do corrente, a Medida 
Provisória nº 327, de 2006, que “Dispõe sobre o plantio 
de organismos geneticamente modificados em unidades 
de conservação, acrescenta dispositivos à Lei nº 9.985, 
de 18 de julho de 2000, e dá outras providências.”

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

SENADORES

Titulares Suplentes

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)

Alvaro Dias (PSDB) Rodolpho Tourinho (PFL)
Juvêncio da Fonseca(PSDB) Demóstenes Torres (PFL)
Tasso Jereissati (PSDB) vago
César Borges (PFL) vago
Eduardo Azeredo (PSDB) vago

PMDB

Ney Suassuna Alberto Silva
Wellington Salgado de Oliveira Valdir Raupp
Luiz Otávio vago

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

Ideli Salvatti (PT) vago
Sibá Machado (PT) vago
Antônio Carlos Valadares (PSB) vago

PTB

Mozarildo Cavalcanti Sérgio Zambiasi

*P-SOL

Heloisa Helena vago

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

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PT

Henrique Fontana Ângela Guadagnin
Fernando Ferro Anselmo

PMDB

Wilson Santiago Benjamin Maranhão
Mendes Ribeiro Filho
Asdrúbal Bentes

PFL

Rodrigo Maia Luiz Carlos Santos
Kátia Abreu José Rocha

PSDB

Jutahy Junior Bismarck Maia

PP

Mário Negromonte Benedito de Lira

PTB

José Múcio Monteiro Fleury

PL

Luciano Castro José Carlos Araújo

PSB

Alexandre Cardoso Dr. Ribamar Alves

PDT

Miro Teixeira Álvaro Dias

*PTC

Carlos Willian vago

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

– Publicação no DO: 1º-11-2006
– Designação da Comissão: 06-11-2006 (SF)
– Instalação da Comissão: 07-11-2006
– Emendas: até 07-11-2006 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão: 1º-11-2006 a 14-11-2006(14º 
dia)

Ata da 179ª Sessão Não Deliberativa, 
 em 6 de novembro de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Papaléo Paes e Roberto Cavalcanti
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– Remessa do processo à CD: 14-11-2006 
– Prazo na CD: de 15-11-2006 a 28-11-2006 (15º ao 
28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 28-11-2006 
– Prazo no SF: de 29-11-2006 a 12-12-2006 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 12-12-2006
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 13-12-2006 a 15-12-2006 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
16-12-2006 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 09-02-2007 (60 dias)

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

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O Senhor Presidente da República adotou, em 1º 
de novembro de 2006, e publicou em 3 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 328, de 2006, 
que “Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro 
pela União aos Estados e aos Municípios, no exer-
cício de 2006, com o objetivo de fomentar as expor-
tações do País.”

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

SENADORES

Titulares Suplentes

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)

Alvaro Dias (PSDB) Rodolpho Tourinho (PFL)
Juvêncio da Fonseca(PSDB) Demóstenes Torres (PFL)
Tasso Jereissati (PSDB) vago
César Borges (PFL) vago
Eduardo Azeredo (PSDB) vago

PMDB

Ney Suassuna Alberto Silva
Wellington Salgado de Oliveira Valdir Raupp
Luiz Otávio vago

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

Ideli Salvatti (PT) vago
Sibá Machado (PT) vago
Antônio Carlos Valadares (PSB) vago

PTB

Mozarildo Cavalcanti Sérgio Zambiasi

*PC do B

Leomar Quintanilha

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

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PT

Henrique Fontana Ângela Guadagnin
Fernando Ferro Anselmo

PMDB

Wilson Santiago Benjamin Maranhão
Mendes Ribeiro Filho Asdrúbal Bentes

PFL

Rodrigo Maia Luiz Carlos Santos
Kátia Abreu José Rocha

PSDB

Jutahy Junior Bismarck Maia

PP

Mário Negromonte Benedito de Lira

PTB

José Múcio Monteiro Fleury

PL

Luciano Castro José Carlos Araújo

PSB

Alexandre Cardoso Dr. Ribamar Alves

PDT

Miro Teixeira Álvaro Dias

*PRONA

Enéas

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

– Publicação no DO: 3-11-2006
– Designação da Comissão: 06-11-2006 (SF)
– Instalação da Comissão: 07-11-2006
– Emendas: até 9-11-2006 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão: 3-11-2006 a 16-11-
2006(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 16-11-2006 
– Prazo na CD: de 17-11-2006 a 30-11-2006 (15º 
ao 28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 30-11-2006 
– Prazo no SF: de 1º-12-2006 a 14-12-2006 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 14-12-2006
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– Prazo para apreciação das modificações do SF, 
pela CD: de 15-12-2006 a 17-12-2006 (43º ao 45º 
dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
18-12-2006 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 11-02-2007 (60 dias)

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

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – O Senhor Presidente da República adotou, em 
1º de novembro de 2006, e publicou em 3 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 329, de 2006, que 
“Autoriza o Ministério da Defesa a efetuar contratação 
de pessoal, por prazo determinado, imprescindível ao 
controle do tráfego aéreo.”

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

SENADORES

Titulares Suplentes

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)

Alvaro Dias (PSDB) Rodolpho Tourinho (PFL)
Juvêncio da Fonseca(PSDB) Demóstenes Torres (PFL)
Tasso Jereissati (PSDB) vago
César Borges (PFL) vago
Eduardo Azeredo (PSDB) vago

PMDB

Ney Suassuna Alberto Silva
Wellington Salgado de Oliveira Valdir Raupp
Luiz Otávio vago

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

Ideli Salvatti (PT) vago
Sibá Machado (PT) vago
Antônio Carlos Valadares (PSB) vago

PTB

Mozarildo Cavalcanti Sérgio Zambiasi

*PDT

Jefferson Péres vago

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

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PT

Henrique Fontana Ângela Guadagnin

Fernando Ferro Anselmo

PMDB

Wilson Santiago Benjamin Maranhão
Mendes Ribeiro Filho Asdrúbal Bentes

PFL

Rodrigo Maia Luiz Carlos Santos
Kátia Abreu José Rocha

PSDB

Jutahy Junior Bismarck Maia

PP

Mário Negromonte Benedito de Lira

PTB

José Múcio Monteiro Fleury

PL

Luciano Castro José Carlos Araújo

PSB

Alexandre Cardoso Dr. Ribamar Alves

PDT

Miro Teixeira Alvaro Dias

*PPS

Fernando Coruja Raul Jungmann

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

– Publicação no DO: 03-11-2006
– Designação da Comissão: 6-11-2006 (SF)
– Instalação da Comissão: 7-11-2006
– Emendas: até 9-11-2006 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão: 3-11-2006 a 16-11-2006(14º 
dia)
– Remessa do processo à CD: 16-11-2006 
– Prazo na CD: de 17-11-2006 a 30-11-2006 (15º ao 
28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 30-11-2006 
– Prazo no SF: de 1º-12-2006 a 14-12-2006 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 14-12-2006
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 15-12-2006 a 17-12-2006 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
18-12-2006 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 11-02-2007 (60 dias)

* Rodízio nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência comunica que a Medida Provisória 
nº 326, de 2006, que “Abre crédito extraordinário, em 
favor de Operações Oficiais de Crédito, no valor de 
R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), para o fim 
que especifica”, será encaminhada, nos termos do § 6º 
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
onde poderá receber emendas (OF/SF nº 17/2006).

Fica estabelecido o seguinte calendário de tra-
mitação:

MPV 326

Publicação no DO 1º-11-2006
Emendas até 07-11-2006

(7º dia da publicação)
Prazo final na Comissão 1º-11-2006 a 14-11-2006

(14º dia)
Remessa do Processo à CD 14-11-2006
Prazo na CD de 15-11-2006 a 28-11-2006

(15º ao 28º dia)
Recebimento previsto no SF 28-11-2006
Prazo no SF 29-11-2006 a 12-12-2006

(42º dia)
Se modificado, devolução à CD 12-12-2006
Prazo para apreciação das 13-12-2006 a 15-12-2006
modificações do SF, pela CD (43º ao 45º dia)
Regime de urgência,
obstruindo a pauta a partir de 16-12-2006 (46º dia)
Prazo final no Congresso 09-02-2007 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência comunica ao Plenário que designou o 
nobre Senador Romeu Tuma para participar da aber-
tura do II Congresso Paulista de Jovens Empreende-
dores da FIESP, a se realizar no dia 7 de novembro, 
na cidade de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência recebeu a Mensagem nº 235, de 2006 
(nº 934/2006, na origem), de 31 de outubro último, pela 
qual o Presidente da República, encaminha, nos termos 
do inciso II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 1995, o demons-
trativo das emissões do real correspondente ao terceiro 
trimestre de 2006, as razões delas determinantes e a 
posição das reservas internacionais a elas vinculadas.

O expediente, juntado ao processado do Aviso 
nº 12, de 2006, vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 1.181, DE 2006

Da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Paticipativa, sobre a Sugestão nº 
16, de 2004, da Associação Tangaraense das 
Empregadas Domésticas que propõe que 
a empregada doméstica tenha os mesmos 
direitos trabalhistas que a lei proporciona 
ao trabalhador comum.

Relator “Ad hoc”: Cristovam Buarque 
Relator: Senador Aelton Freitas

I – Relatório

Esta Comissão recebe para análise a Sugestão nº 
16, de 2004, apresentada pela Associação Tangaraen-
se das Empregadas Domésticas. Trata-se de proposta 
no sentido de conceder às empregadas domésticas os 
mesmos direitos trabalhistas que a lei proporciona ao 
trabalhador comum.

Dentre os direitos pleiteados na correspondência, 
temos a jornada de quarenta e quatro horas semanais, 
horas extras, adicional noturno, trinta dias de férias, 
obrigatoriedade de recolhimento do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS, estabilidade, benefício 
da Previdência Social referente a Acidentes de Traba-
lho, indenização por tempo de serviço, Programa de 
Integração Social e Salário-Família.

A sugestão insere-se num projeto mais amplo 
daquela associação, no sentido de valorizar os em-
pregados domésticos, através de medidas práticas, 
legais e educacionais.

II – Análise

Em primeiro lugar, é necessário registrar que a 
sugestão preenche o requisito de admissibilidade. Nos 
termos do inciso I do art. 102-E, do Regimento Interno 
do Senado Federal – RISF, compete a esta Comissão 
de Legislação Participativa opinar sobre “sugestões 
legislativas apresentadas por associações e órgãos de 
classe, sindicatos e entidades organizadas da socie-
dade civil, exceto partidos políticos com representação 
no Congresso Nacional”.

Por razões de justiça, isonomia e eqüidade de-
vemos afirmar, desde logo, que o pleito é plenamen-
te justificável. O trabalho dos domésticos é tão digno 
como qualquer outro. E exige do trabalhador tanto ou 
mais do que as demais atividades voltadas para a bus-
ca de resultados econômicos. Não nos parece proce-
dente o argumento de que, no âmbito doméstico, não 
se visa lucros e, por essa razão, não seriam devidos 
alguns direitos trabalhistas. Em nossa visão, o traba-
lho doméstico gera resultados econômicos na medida 
em que libera o empregador ou a empregadora para 
desenvolver outras atividades no mercado de trabalho 
ou mesmo dedicar-se ao lazer.

A concessão de alguns direitos aos empregados 
domésticos, entretanto, enfrenta alguns problemas, 
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dada a especificidade da relação de trabalho. Os en-
traves são, resumidamente, de duas naturezas: buro-
cráticos e probatórios. Assim, a jornada de trabalho 
limitada, as horas extras e o adicional noturno, por 
exemplo, exigiriam controles burocráticos tipo relógio-
ponto ou algo parecido. Para o empregador doméstico, 
que não dispõe da mesma estrutura de uma empresa, 
é difícil a adoção desses controles. Sem esses meca-
nismos, empregadores e empregados teriam dificul-
dades para calcular os valores devidos e fazer prova 
perante o Judiciário. Em eventuais ações, as provas 
dependeriam de testemunhas que, no âmbito resi-
dencial, são majoritariamente membros da família do 
empregador. Registre-se, ainda, que a jornada pode 
ser, e normalmente é, intermitente, com momentos de 
pico e períodos de descanso.

Analisaremos os direitos sugeridos, in-
dividualmente.

a) Jornada de quarenta e quatro horas. 
Enfrenta, como dissemos, problema de con-
trole burocrático e de prova. Ainda assim, uma 
proposição poderia instituir um limite semanal 
nesse sentido para o trabalho doméstico, es-
tabelecendo alguma flexibilidade de horário. A 
norma valeria mais como uma referência, um 
limite para coibir abusos.

b) Horas extras. Apresenta os mesmos 
problemas da jornada fixa e deve ser estabe-
lecida em consonância com limites de jorna-
da, caso contrário não faria sentido. A prova 
do serviço extraordinário, infelizmente, só é 
possível nas residências em que houver vários 
empregados trabalhando (possíveis testemu-
nhas) ou no trabalho em residência que, dada 
a sua grandeza e volume de trabalho, permita 
ao julgador deduzir que ele não poderia ser 
realizado durante aquele limite temporal (mas 
tudo será, com certeza, arbitrário).

c) Adicional noturno. Também é de difícil 
controle. Poderia ser concedido nos casos em 
que o trabalho é totalmente realizado durante 
a noite e exigir vigília (caso dos vigilantes ou 
acompanhantes de idosos). Pode, além disso, 
ser concedido de forma genérica, como prin-
cípio e dependente de prova, sem a exigência 
de um controle mecanizado ou eletrônico.

d) Trinta dias de férias. Direito plenamente 
justificável. A regra atual prevê férias de vinte 
dias úteis. A concessão de tratamento isonômico 
é razoável e possível mediante projeto de lei.

e) FGTS, obrigatoriedade de recolhimen-
to. A legislação faculta o depósito. A tendência 
é no sentido da transformação dele em obri-
gatório. Sugerimos um recolhimento simplifi-

cado, junto com as parcelas devidas ao INSS 
– Instituto Nacional do Seguro Social, e a sua 
transformação em obrigatório.

f) Estabilidade. São diversas as modalida-
des de estabilidade e garantia de emprego. Às 
empregadas domésticas interessa, sobretudo, a 
estabilidade da gestante. O problema é a espécie 
de “convivência obrigatória” que a estabilidade 
da gestante instituiria no âmbito doméstico. Se-
ria talvez mais razoável conceder alguma com-
pensação a cargo do INSS ou do empregador. A 
alternativa mais viável nos parece a concessão 
da licença-maternidade, a cargo do Instituto Na-
cional de Seguro Social, desde que no momento 
da confirmação da gravidez a empregada tenha 
contrato de trabalho em vigor.

g) Benefício da Previdência referente a 
acidentes de trabalho. Pode ser concedido. Há 
precedentes legais e há, em tramitação, o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 37, de 2002, de autoria 
do Senador Carlos Bezerra, nesse sentido.

h) Indenização por tempo de serviço. 
Serviria como alternativa para o FGTS. A con-
cessão dos dois, concomitantemente, signifi-
cada conceder aos domésticos mais do que 
aos demais trabalhadores.

i) PIS. O programa já foi extinto. Apenas 
os inscritos na época da sua existência conti-
nuam recebendo o abono ou os juros.

j) Salário-Família. Pode ser concedido. 
Teria de ser compensado de alguma forma 
pelo INSS. O problema é que os valores de 
contribuição devidos dificilmente cobririam o 
pagamento desses direitos, O empregador 
poderia pagá-lo, deduzindo do recolhimento 
previdenciário e requerer depois a devolução 
de eventuais diferenças.

Em face dessas considerações, é necessária a 
atualização da legislação que rege o trabalho domésti-
co, concedendo aos trabalhadores desta área direitos 
equivalentes aos dos empregados urbanos em geral. 
Acreditamos que a regulamentação da matéria po-
derá cuidar de algumas dificuldades burocráticas na 
instituição de certos direitos e promover a igualdade 
previdenciária devida aos domésticos, em relação aos 
demais trabalhadores.

III – Voto

Feitas essas considerações, somos favoráveis 
à aprovação parcial da sugestão. Elaboramos projeto 
que contempla, pelo menos em parte, as demandas 
dos domésticos. Assim procedemos em face do § 1º 
do art. 102-E do RISF, segundo o qual “As sugestões 
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legislativas que receberem parecer favorável da Co-
missão serão transformadas em proposição legislati-
va de sua autoria e encaminhadas à Mesa, para tra-
mitação, ouvidas as comissões competentes para o 
exame do mérito”.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 293, DE 2006 
(Da Comissão de Direitos Humanos 

e Legislação Participativa)

Dispõe sobre a profissão de emprega-
do doméstico, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ao empregado doméstico, assim considera-

do aquele que presta serviços de natureza continua e de 
finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito 
residencial destas, aplica-se o disposto nesta Lei.

Art. 2º O empregado doméstico, ao ser admitido 
no emprego deverá apresentar Carteira de Trabalho e 
Previdência Social e Atestado de Saúde, subscrito por 
médico responsável.

Parágrafo único. É facultado ao empregador, pes-
soa ou família que admita a seu serviço empregado do-
méstico, exigir, a seu critério, certidões negativas crimi-
nais e cartas de referência de empregos anteriores.

Art. 3º São assegurados aos trabalhadores do-
mésticos os seguintes direitos:

I – salário-mínimo;
II – irredutibilidade de salário, salvo o disposto 

em convenção ou acordo coletivo;
III – décimo terceiro salário com base na remu-

neração integral;
IV – gozo de férias anuais remuneradas de trin-

ta dias com, pelo menos, um terço a mais do que o 
salário normal;

V – repouso semanal remunerado, preferencial-
mente aos domingos;

VI – licença à gestante, sem prejuízo do empre-
go e do salário, com a duração de cento e vinte dias, 
a cargo da Previdência Social, e devido desde que a 
gravidez tenha sido confirmada durante a vigência do 
contrato de trabalho;

VII – licença-paternidade de cinco dias;
VIII – aviso prévio de, no mínimo, trinta dias;
IX – integração à Previdência Social, com direi-

to à aposentadoria e aos demais beneficios previstos 
na legislação previdenciária, a serem concedidos na 
forma de regulamentação;

X – jornada de trabalho semanal de quarenta e 
quatro horas;

XI – remuneração das horas de trabalho, que 
excederem ao limite previsto no inciso anterior, supe-
rior, no mínimo, em cinqüenta por cento à das horas 
de jornada semanal regular;

XII – adicional noturno de vinte por cento sobre 
as horas de trabalho prestadas no período de vinte e 
duas horas e seis horas do dia seguinte;

XIII – salário-família;
XIV – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

– FGTS, na forma do regulamento;
Art. 4º O empregado doméstico que for dispensado 

sem justa causa fará jus ao beneficio do seguro-desem-
prego, de que trata a Lei nº 7.998, de II de janeiro de 1990, 
no valor de um salário mínimo, por um período máximo 
de três meses, de forma contínua ou alternada.

§ 1º O benefício será concedido ao empregado 
que tiver trabalhado como doméstico por um período 
mínimo de quinze meses nos últimos vinte e quatro 
meses contados da dispensa sem justa causa.

§ 2º Considera-se justa causa para os efeitos 
desta Lei as hipóteses previstas no art. 482 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho, com exceção das alíneas 
c e g e do seu parágrafo único.

Art. 5º Para se habilitar ao beneficio, o trabalhador 
deverá apresentar ao órgão competente do Ministério 
do Trabalho e do Emprego:

I – Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
na qual deverão constar a anotação do contrato de 
trabalho doméstico e a data da dispensa, de modo a 
comprovar o vínculo empregatício, como empregado 
doméstico, durante pelo menos quinze nos últimos 
vinte e quatro meses;

II – termo de rescisão do contrato de trabalho 
atestando a dispensa sem justa causa;

III – comprovantes do recolhimento da contri-
buição previdenciária e do FGTS, durante o período 
referido no inciso I, na condição de empregado do-
méstico;

IV – declaração de que não está em gozo de ne-
nhum benefício de prestação continuada da Previdência 
Social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte; e

V – declaração de que não possui renda própria 
de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e 
de sua família.

Art. 6º O seguro-desemprego deverá ser reque-
rido de sete a noventa dias contados da data da sua 
dispensa.

Art. 7º Novo seguro-desemprego só poderá ser 
requerido a cada período de dezesseis meses decor-
ridos da dispensa que originou o benefício anterior.

Art. 8º Revoga-se a Lei nº 5.859, de 11 de de-
zembro de 1972, com as modificações introduzidas 
pelas Leis nº 6.887, de 10 de dezembro de 1980, e nº 
10.208, de 23 de março de 2001.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 28 de junho de 2006.
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OF. CDH-SUG 16-04

Brasília, 28 de junho de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 102-E, § 1º e § 3º, do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência, 
o acolhimento da Sugestão nº 16 de 2004, de autoria da 
Associação Tangaraense das Empregadas Domésticas.

O Parecer-CDH conclui pela apresentação de 
um PLS, que dispõe sobre a profissão de empregado 
doméstico e dá outras providências, concedendo aos 
trabalhadores dessa área direitos equivalentes aos 
dos empregados urbanos em geral.

Atenciosamente, – Senador Cristovam Buar-
que, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

....................................................................................
Art. 482. Constituem justa causa para rescisão 

do contrato de trabalho pelo empregador:
a) ato de improbidade;
b) incontinência de conduta ou mau procedi-

mento;
....................................................................................

d) condenação criminal do empregado, passa-
da em julgado, caso não tenha havido suspensão da 
execução da pena;

e) desídia no desempenho das respectivas fun-
ções;

f) embriaguez habitual ou em serviço;
....................................................................................

h) ato de indisciplina ou de insubordinação;
i) abandono de emprego:
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado 

no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, 
nas mesmas condições, salvo em caso de legítima de-
fesa, própria ou de outrem;

k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas 
físicas praticadas contra o empregador e superiores 
hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, pró-
pria ou de outrem;

l) prática constante de jogos de azar.
....................................................................................

LEI Nº  5.859, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1972

Dispõe sobre a profissão de emprega-
do doméstico e dá outras providências.

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

LEI Nº 6.887, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980

Altera a legislação da Previdência So-
cial Urbanas e dá outras providências.

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

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Regula o Programa do Seguro-Desem-
prego, o Abono Salarial, institui o Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras 
providências.

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

LEI Nº 10.208, DE 23 DE MARCO DE 2001

Acresce dispositivos à Lei nº 5.859, de 
11 de dezembro de 1972, que dispõe sobre 
a profissão de empregado doméstico, para 
facultar o acesso ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS e ao seguro-de-
semprego.

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

LEI Nº 11.324, DE 19 DE JULHO DE 2006

Mensagem de veto

Altera dispositivos das Leis nº 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995, 8.212, de 24 
de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de 
1991, e 5.859, de 11 de dezembro de 1972; 
e revoga dispositivo da Lei nº 605, de 5 de 
janeiro de 1949.

Art. 1º O art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de de-
zembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

Art. 12.  ...............................................................
....................................................................................

VII – até o exercício de 2012, ano-calendário de 
2011, a contribuição patronal paga à Previdência Social 
pelo empregador doméstico incidente sobre o valor da 
remuneração do empregado.

§ 3º A dedução de que trata o inciso VII do caput 
deste artigo:

I – está limitada:
a) a 1 (um) empregado doméstico por declaração, 

inclusive no caso da declaração em conjunto;
b) ao valor recolhido no ano-calendário a que se 

referir a declaração;
II – aplica-se somente ao modelo completo de 

Declaração de Ajuste Anual;
III – não poderá exceder:
a) ao valor da contribuição patronal calculada so-

bre 1 (um) salário mínimo mensal, sobre o 13º (décimo 
terceiro) salário e sobre a remuneração adicional de 
férias, referidos também a 1 (um) salário mínimo;
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b) ao valor do imposto apurado na forma do art. 
II desta Lei, deduzidos os valores de que tratam os 
incisos I a III do caput deste artigo;

IV – fica condicionada à comprovação da regu-
laridade do empregador doméstico perante o regime 
geral de previdência social quando se tratar de contri-
buinte individual.” (NR)

Art. 2º O art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6º:

“Art. 30.  .............................................................
....................................................................................

§ 6º O empregador doméstico poderá recolher 
a contribuição do segurado empregado a seu serviço 
e a parcela a seu cargo relativas à competência no-
vembro até o dia 20 de dezembro, juntamente com a 
contribuição referente ao 13º (décimo terceiro) salá-
rio, utilizando-se de um único documento de arreca-
dação.” (NR)

Art. 3º (Vetado)
Art. 4º A Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, 

que dispõe sobre a profissão de empregado doméstico, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º-A. É vedado ao empregador doméstico 
efetuar descontos no salário do empregado por for-
necimento de alimentação, vestuário, higiene ou mo-
radia.

§ 1º Poderão ser descontadas as despesas com 
moradia de que trata o caput deste artigo quando essa 
se referir a local diverso da residência em que ocorrer 
a prestação de serviço, e desde que essa possibilidade 
tenha sido expressamente acordada entre as partes.

§ 2º As despesas referidas no caput deste artigo 
não têm natureza salarial nem se incorporam à remu-
neração para quaisquer efeitos.”

“Art. 3º O empregado doméstico terá direito a fé-
rias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias com, pelo 
menos, 1/3 (um terço) a mais que o salário normal, 
após cada período de 12 (doze) meses de trabalho, 
prestado àmesma pessoa ou família.” (NR)

“Art. 3º-A. (Vetado)”
“Art. 4º-A. É vedada a dispensa arbitrária ou sem 

justa causa da empregada doméstica gestante desde 
a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após 
o parto.”

“Art. 6º-A. (Vetado)”
“Art. 6º-B. (Vetado)”
Art. 5º O disposto no art. 3º da Lei nº 5.859, de 11 

de dezembro de 1972, com a redação dada por esta 
Lei, aplica-se aos períodos aquisitivos iniciados após 
a data de publicação desta Lei.

Art. 6º (Vetado)
Art. 7º (Vetado)

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo efeitos em relação às contribuições 
patronais pagas a partir do mês de janeiro de 2006.

Art. 9º Fica revogada a alínea a do art. 5º da Lei 
nº 605, de 5 de janeiro de 1949.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 1.181, de 
2006, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, sobre a Sugestão nº 16, de 2004, que 
conclui pela apresentação do Projeto de Lei do Sena-
do nº 293, de 2006, que dispõe sobre a profissão de 
empregado doméstico, e dá outras providências.

A proposição vai ao exame da Comissão de As-
suntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.182, DE 2006

Da Comissão de Agriculutura e Refor-
ma Agrária, sobre o Projeto_de Lei do Se-
nado nº 259, de 2004, de autoria do Senador 
Efraim Morais que dispõe sobre a anistia, o 
rebate, a repactuação e oalongamento de 
dividas oriundas de operações de crédito 
rural, e da outras providências.

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

Vem a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Lei do Senado nº 259, de 
2004, de autoria do ilustre Senador Efraim Morais, 
que dispõe sobre a anistia, o rebate, a repactuação e 
o alongamento de dívidas oriundas de operações de 
crédito rural,, e dá outras providências.

O mencionado Projeto, em seu art. 1º, pretende 
anistiar dívidas oriundas de operações de crédito rural 
contratadas por agricultores familiares, niini e peque-
nos produtores, bem como por suas cooperativas e 
associãções, no valor, total originalmente financiado 
de até R$35 mil, em uma ou ~mais operações do mes-
mo beneficiário, nos casos de frustração de Safra por 
fenômenos climáticos em municípios decretados em 
situação de emergência ou em estado de calamidade 
pública, com reconhecimento do Governo Federal.

O art. 2º, para a mesma situação descrita no art. 
1º destina-se a autorizar a renegociação de dívidas 
no valor originalmente contratado de até R$75 mil e 
a conceder rebate de 40%, para operações de inves-
timentos, e de 60%, para operações de custeio, para 
os valores que ultrapassam R$35 mil, mas limitado 
aos R$75 mil.
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Ademais, além da concessão de bónus de adim-
plência, o artigo propõe a concessão de dois anos adi-
cionais para pagamento dos empréstimos e redução 
dos juros do crédito rural para 3% e 4%, para operações 
de custeio e investimento, respectivamente.

O art. 2º estabelece, ainda, prazo de 360 dias após 
a data em que foi publicada a regulamentação da Lei, 
para formalização do instrumento da repactuaçào e de 
até cento e oitenta dias para que agentes financeiros 
informem os montantes envolvidos nas repactuações 
à Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário e à Secretaria do Tesouro 
Nacional do Ministério da Fazenda.

O art. 3º (art. 2º de acordo com a numeração do 
PLS) estatui que os recursos necessários ao cumpri-
mento da lei devem constar em rubrica especifica do 
Orçamento Geral da União e, também, que o impacto 
financeiro das disposições da lei que dizem respeito 
aos Fundos Constitucionais de Financiamento do Nor-
te, Nordeste e Centro-Oeste deverá ser arcado pelas 
transferências devidas a cada um desses Fundos.

O art. 4º (art. 3º de acordo com a numeração do 
PLS) cria a possibilidade de os custos deconentes da 
Lei serem compensados com o resultado do contingen-
ciatnento estabelecido pelo Poder Executivo, nos termos 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, e do art. 9º 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

O art. 5º (art. 4º de acordo com a numeração do 
PLS) por seu turno, estabelece que o Conselho Mo-
netário Nacional regulamentará a Lei no que couber e, 
por fim, o art. 4º (art. 5º de acordo com a numeração 
do PLS) estabelece a cláusula de vigência.

Não foram apresentadas emendas.
No Senado Federal, o projeto foi distribuído, ini-

cialmente, para a Comissão de Assuntos Econômi-
cos, que não chegou a se pronunciar sobre a matéria. 
Com a criação da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária (CRA), por intermédio da Resolução nº 1, de 
2005, o Senhor Presidente do Senado Federal, com 
base no inciso X do art. 48 do Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF), redistribuiu o presente PLS 
para análise da CRA.

II – Análise

Quanto à análise da matéria, em face do caráter 
terminativo, cabe a esta Comissão manifestar-se so-
bre aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e mérito.

No tocante à constitucionalidade, estão obede-
cidos os requisitos constitucionais que dizem respeito 
à competência legislativa da União (art. 22, XXVII, da 
Constituição Federal — CF); às atribuições do Congres-
so Nacional (art. 48, caput, CF); e à iniciativa (art. 61, 

caput, CF). O projeto de lei em tela não fere a ordem 
jurídica vigente.

No entanto, com respeito à técnica legislativa, 
observa-se a necessidade de adequar o presente 
projeto aos requisitos da Lei Complementar nº 95, 
de 1998, com as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar nº 107, de 2001, principalmente para 
renumerar os artigos, vez que dois deles têm a mes-
ma numeração.

Relativamente ao mérito, destaca-se que a pro-
posta amplia o teto de renegociação das dívidas rurais 
de R$35 mil para R$75 mil, sendo que, até o patamar 
de R$35 mil, incide a remissão. Ainda, são concedidos 
rebates de 40%, para operações de investimentos, e 
de 60% para operações de custeio além de dois anos 
adicionais para pagamento dos empréstimos e redução 
dos juros do crédito rural para 3% e 4%, para operações 
de custeio e investimento, respectivamente.

Esta proposta de elevação mostra-se fundamen-
tal para o fomento à produção. O limite de R$35 mil 
é excessivamente baixo, o que implica que boa parte 
dos produtores continuaria inadimplente, em conseqü-
ência, sem condições de continuar trabalhando, uma 
vez que não pode acessar empréstimos no Sistema 
Nacional de Crédito Rural.

Com relação à remissão até R$35 mil, entendo 
da mesma forma que o nobre autor do PLS: se o Go-
verno Federal pode ajudar os pobres de outros países, 
por que não poderia ajudar os daqui?

Com respeito aos rebates, à redução de juros e à 
concessão de carência, entendo, também, que essas 
medidas são consistentes e necessárias, ainda mais 
quando se considera que, recentemente, graves pro-
blemas climáticos, como a seca no Sul e o excesso de 
chuvas no Centro-Oeste, causaram enormes perdas 
ao produtor brasileiro.

Adicionalmente, a redução da renda em certos 
segmentos da produção rural e o cenário futuro de 
queda nos preços internacionais de commoditties, 
leva a crer que não seria justo impor aos agricultores, 
além dos rigores das oscilações do mercado externo, 
os efeitos da quebra de safra em cenas regiões do 
País em face de efeitos climáticos.

Destaco que o art. 1º e o inciso II do primeiro art. 
2º, uma vez que bá dois grafados com a mesma nu-
meração, são, de certo modo, confrontantes. Um visa 
a anistiar as dívidas até R$ 35 mil, o outro a remir. Tec-
nicamente, entendo que o termo anistia não é o mais 
apropriado, por este ser mais bem aplicado a infrações 
não qualificadas como crime, especialmente no campo 
fiscal, em conformidade com a Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
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Por fim, para que não reste dúvidas de que não 
se está privilegiando os agricultores, a exclusão do art. 
1º, mantendo-se os efeitos do inciso I (do primeiro) do 
art. 2º, mostrar-se-ia mais adequada, porque aqui se 
trata de uma questão de justiça social e de isonomia 
com os outros beneficiados por perdão de dividas. 
Portanto, entendo necessário excluir o art. 1º do atual 
PLS e renumerar o primeiro art. 2º.

III – Voto

Por todo o exposto, voto pela aprovação do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 259, de 2004, com as se-
guintes emendas:

EMENDA Nº 1-CRA

Dê-se à ementa do PLS nº 259, de 2004, a se-
guinte redação:

Dispõe sobre o rebate, a repactuação e o 
alongamento de dívidas oriundas de operações 
de crédito rural, e dá outras providências.

EMENDA Nº 2-CRA

Exclua-se o art. 1º do Projeto de Lei do Senado 
nº 259, de 2004, renumerando-se os demais.

Sala da Comissão,
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TEXTO FINAL

APROVADO PELA COMISSÃO 
DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA 

EM 4 DE OUTUBRO DE 2006, AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 259, DE 2004

PROJETO DE LEI DO SENADO N0 259, DE 2004

“Dispõe sobre o rebate, a repactua-
çio e o alongamento de dívidas oriundas 
de operações de crédito rural, e dá outras 
providências.”

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica autorizada a renegociação de dívidas 

oriundas de operações de crédito rural contratadas 
por agricultores familiares, mini e pequenos produ-
tores rurais, bem como por suas cooperativas e as-
sociações, no valor total originalmente financiado de 
até R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em uma 
ou mais operações do mesmo beneficiário, nos casos 
de frustração de safra por fenômenos climáticos em 
municípios decretados em situação de emergência ou 
estado de calamidade pública, com reconhecimento 
do Governo Federal, observadas as seguintes carac-
terísticas e condições:

I – remissão de até R$35.000,00 (trinta e cinco 
mil reais) no saldo devedor das operações;

II – rebate de quarenta por cento no saldo 
devedor remanescente das operações de investi-
mento e de sessenta por cento no saldo devedor 
remanescente das operações de custeio, até o limi-
te R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), na data 
da repactuação, tomando-se o saldo devedor atua-
lizado pelos encargos pactuados para situação de 
normalidade;

III – a partir da data da repactuação, as opera-
ções ficarão sujeitas à taxa efetiva de juros de quatro 
por cento ao ano, para operações de investimento, e 
de três por cento ao ano, para as operações de cus-
teio, podendo ser liquidadas com um prazo adicional 
de dois anos conforme instrumento de repactuação, 
a critério do mutuário;

IV – os mutuários farão jus, nas operações re-
pactuadas, a bônus de adimplência de trinta por cento 
sobre cada uma das parcelas, desde que o pagamento 
ocorra até a data aprazada;

V – os agentes financeiros terão até trezentos 
e sessenta dias após a data em que for publicada a 
regulamentação desta Lei para formalização do ins-
trumento da repactuação;

VI – os agentes financeiros terão até cento e 
oitenta dias após a data em que for publicada a re-
gulamentação desta Lei para informar à Secretaria 

de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário e à Secretaria do Tesouro Nacional do 
Ministério da Fazenda, os montantes envolvidos nas 
repactuações.

Art. 2º Os recursos necessários ao cúmprimen-
to desta Lei devem constar em rubrica específica do 
Orçamento Geral da União.

Parágrafo único. O impacto financeiro das dis-
posições desta Lei que dizem respeito aos Fundos 
Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste será arcado pelas transferências devi-
das a cada um desses Fundos.

Art. 3º Os custos decorrentes desta Lei pode-
rão ser compensados com o resultado do contingen-
ciamento estabelecido pelo Poder Executivo, nos 
termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, 
e do art. 99 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000.

Art. 4º O Conselho Monetário Nacional, no que 
couber, estabelecerá as condições que se fizerem 
necessárias à implementação das disposições cons-
tantes desta Lei.

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

Sala de Comissões, 4 de outubro de 2006. – 
Waldir Raupp, Presidente – Demóstenes Torres, 
Relator. 

OF. Nº 186/2006-CRA

Brasília, 4 de outubro de 2006

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do § 

2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, 
que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta 
data, o Projeto de Lei do Senado nº 259, de 2004, com 
duas emendas, que “dispõe sobre a anistia, o rebate, a 
repactuação e o alongamento de dívidas oriundas de 
operações de crédito rural, e dá outras providências”, 
de autoria do Senador Efraim Morais.

Atenciosamente, – Senador Valdir Raupp, Pre-
sidente, em exercício, da Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 22. compete privativamente à União legis-

lar sobre:
....................................................................................
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XXVII – normas gerais de licitação e contratação, 
em todas as modalidades, para as administrações pú-
blicas diretas, autárquicas e furidacionais da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o 
disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas 
e sociedades de economia mista, nos termos do art. 
173, § 1º, III; (Redação dada pela Emenda constitu-
cional nº 19, de 1998)
....................................................................................

Art. 48. cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:
....................................................................................

X – criação, transformação e extinção de cargos, 
empregos e funções públicas, observado o que esta-
belece o art. 84, VI, b; (Redacão dada pela Emenda 
constitucional nº 32, de 2001)
....................................................................................

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
....................................................................................

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dispõe sobre o Sistema Tributário Na-
cional e institui normas gerais de direito 
tributário aplicáveis à União, Estados e 
Municípios

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

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças públi-
cas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências.

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

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, 
que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou no-
minal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de di-
retrizes orçamentárias.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 107, 
DE 26 DE ABRIL DE 2001

Altera a Lei Complementar nº 95, de 
26 de fevereiro de 1998.

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

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

RELATÓRIO

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

Vem a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Lei do Senado nº 259, de 
2004, de autoria do ilustre Senador Efraim Morais, 
que dispõe sobre a anistia, o rebate, a repactuação 
e o alongamento de dívidas oriundas de operações 
de crédito rural, e dá outras providências.

O mencionado Projeto, em seu art. 1º, pretende 
anistiar dividas oritmdas de operações de crédito rural 
contratadas por agricultores familiares, mini e peque-
nos produtores, bem como por suas cooperativas e 
associações, no valor total originalmente financiado 
de até R$35 mil, em uma ou mais operações do mes-
mo beneficiário, nos casos de frustração de safra por 
fenômenos climáticos em municípios decretados em 
situação de emergência ou em estado de calamidade 
pública, com reconhecimento do Governo Federal.

O art. 2º, para a mesma situação descrita no 
art. 1º, destina-se a autorizar a renegociação de dí-
vidas no valor originalmente contratado de até R$75 
mil e a conceder rebate de 40%, para operações de 
investimentos, e de 60%, para operações de custeio, 
para os valores que ultrapassam R$35 mil, mas limi-
tado aos R$75 mil.

Ademais, além da concessão de bônus de adim-
plência, o artigo propõe a concessão de dois anos adi-
cionais para pagamento dos empréstimos e redução 
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dos juros do crédito rural para 3% e 4%, para operações 
de custeio e investimento, respectivamente.

O art. 2º estabelece, ainda, prazo de 360 dias após 
a data em que for publicada a regulamentação da Lei, 
para formalização do instrumento da repactuação e de 
até cento e oitenta dias para que agentes financeiros 
informem os montantes envolvidos nas repactuações 
à Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário e à Secretaria do Tesouro 
Nacional do Ministério da Fazenda.

O art. 3º (art. 2º de acordo com a numeração do 
PLS) estatui que os recursos necessários ao cumpri-
mento da Lei devem constar em rubrica específica do 
Orçamento Geral da União e, também, que o impacto 
financeiro das disposições da Lei que dizem respeito 
aos Fundos Constitucionais de Financiamento do Nor-
te, Nordeste e Centro-Oeste deverá ser arcado pelas 
transferências devidas a cada um desses Fundos.

O art. 4º (art. 3º de acordo com a numeração do 
PLS) cria a possibilidade de os custos decorrentes da 
Lei serem compensados com o resultado do contingen-
ciamento estabelecido pelo Poder Executivo, nos termos 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, e do art. 9º 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

O art. 5º (art. 4º de acordo com a numeração do 
PLS) por seu turno, estabelece que o Conselho Mo-
netário Nacional regulamentará a Lei no que couber e, 
por fim, o art. 4º (art. 5º de acordo com a numeração 
do PLS) estabelece a cláusula de vigência.

Não foram apresentadas emendas.
No Senado Federal, o projeto foi distribuído, ini-

ciahnente, para a Comissão de Assuntos Econômi-
cos, que não chegou a se pronunciar sobre a matéria. 
Com a criação tia Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária (CRA), por intermédio da Resolução nº 1, de 
2005, o Senhor Presidente do Senado Federal, com 
base no inciso X do art. 48 do Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF), redistribuiu o presente PLS 
para análise da CRA.

II – Análise

Quanto à análise da matéria, em face do caráter 
tenninativo, cabe a esta Comissão manifestar-se so-
bre aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e mérito.

No tocante á constitucionalidade, estão obede-
cidos os requisitos constitucionais que dizem respeito 
à competência legislativa da União (art. 22, XXVII, da 
Constituição Federal – CF); às atribuições do Congres-

so Nacional (art. 48, caput, CF); e à iniciativa (art. 61, 
caput, CF). O projeto de lei em tela não fere a ordem 
jurídica vigente.

No entanto, com respeito à técnica legislativa, ob-
serva-se a necessidade de adequar o presente projeto 
aos requisitos da Lei Complementar nº 95, de 1998, 
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 
nº 107, de 2001, principalmente para renumerar os ar-
tigos, vez que dois deles têm a mesma numeração.

Relativamente ao mérito, destaca-se que a pro-
posta amplia o teto de renegociação das dividas rurais 
de R$35 mil para R$75 mil, sendo que, até o patamar 
de R$35 mil, incide a remissão. Ainda, são concedidos 
rebates de 40%, para operações de investimentos, e 
de 60% para operações de custeio além de dois anos 
adicionais para pagamento dos empréstimos e redução 
dos juros do crédito rural para 3% e 4%, para operações 
de custeio e investimento, respectivantente.

Essa proposta de elevação mostra-se fundamen-
tal para o fomento à produção. O limite de R$35 mil 
é excessivamente baixo, o que implica que boa pade 
dos produtores continuaria inadimplente, em conseqü-
ência, sem condições de continuar trabalhando, uma 
vez que não pode acessar empréstimos no Sistema 
Nacional de Crédito Rural.

Com relação à remissão até R$35 mil, entendo 
da mesma forma que o nobre autor do PLS, que se o 
Governo Federal pode ajudar os pobres de outros pa-
íses, por que não poderia ajudar os daqui?

Com respeito aos rebates, à redução de juros e à 
concessão de carência, entendo, também, que essas 
medidas são consistentes e necessárias, amda mais 
quando se considera que, recentemente, graves pro-
blemas climáticos, como a seca no Sul e o excesso de 
chuvas no Centro-Oeste, causaram enormes perdas 
ao produtor brasileiro.

Adicionalmente, a redução da renda em certos 
segmentos da produção rural e o cenário futuro de 
queda nos preços internacionais de commoditties, leva-
nos a crer que não seria justo impor aos agricultores, 
além dos rigores das oscilações do mercado externo, 
os efeitos da quebra de safra em certas regiões do 
País em face de efeitos climáticos.

Destaco que o art. 1º e o inciso II do primeiro art. 
2º, uma vez que há dois grafados com a mesma nume-
ração, são, de certo modo, confrontantes. Aquele visa 
a anistiar as dividas até R$35 mil, este a remir. Tecni-
camente, entendo que o termo anistia não é o mais 
apropriado, por este ser mais bem aplicado a infrações 
não qualificadas como crime, especialmente no campo 
fiscal, em confonnidade com a Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
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Por fim, para que não reste dúvidas de que não 
se está privilegiando os agricultores, a exclusão do art. 
1º, mantendo-se os efeitos do inciso I (do primeiro) do 
art. 2º mostrar-se-ia mais adequada, porque aqui se 
trata de uma questão de justiça social e de isonomia 
com os outros beneficiados por perdão de dividas. Por-
tanto, seria necessário excluir o art. 1º do atual PLS e 
renumerar o primeiro art. 2º.

III – Voto

Por todo o exposto, voto pela aprovação do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 259, de 2004, com a exclu-
são do art. 1º, com renumeração dos demais, para 
atendimento das exigências constantes da Lei Com-
plementar nº 95, de 1998, com as alterações introdu-
zidas pela Lei Complementar nº 107, de 2001, e com 
a seguinte emenda:

EMENDA Nº    – CRA

Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado nº 
259, de 2004, a seguinte redação:

Dispõe sobre o rebate, a repactua-
ção e o alongamento de dividas oriundas 
de operações de crédito rural, e dá outras 
providências.

REQUERIMENTO Nº 1.036, DE 2005

Senhor Presidente,
Com base no Artigo 50, parágrafo 2º, da Consti-

tuição Federal, e no Artigo 216, Inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas 
ao Ministério da Fazenda estimativa do impacto fiscal, 
no período 2005-2007, da eventual entrada em vigor 
do Projeto de lei do Senado nº 259, de 2004.

Vale registrar ve tal estimativa é exigência prévia 
à aprovação de projetos que possam ter impacto fiscal, 
conforme se depreende da leitura do artigo 117, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO, referente ao orçamento 
de 2005 (Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004).

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2005 – Se-
nador Romero Jucá.

AVISO Nº 480/MF

Brasília, 30 denovembro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Requerimento de Informação Senhor Primei-
ro-Secretário,

Refiro-me ao Ofício nº 2561 (SF), de 31-10-2005, 
dessa Primeira-Secretaria, por intermédio do qual foi 
remetida cópia do Requerimento de Informação nº 

1.036/2005, de autoria do Senhor Senador Romero 
Jucá, sobre “estimativa do impacto fiscal, no período 
2005-2007, da eventual entrada em vigor do Projeto 
de Lei do Senado nº 259, de 2004”.

A propósito, encaminho a Vossa Excelência cópia 
da Nota nº 2.266/2005/COPEC/STN, de 25-11-2005, 
com os esclarecimentos da Secretaria do Tesouro Na-
cional sobre a matéria.

Atenciosamente, _ Antonio Palocci Filho, Mi-
nistro de Estado da Fazenda.

NOTA Nº 2.266/2005/COPEC/STN

Em 25 de novembro de 2005

Assunto: Requerimento de Informação nº 1.036/2005 
do Senado Federal solicitando estimativa de impacto 
fiscal do Projeto de Lei do Senado nº 259, de 2004.

Senhor Coordenador,
1. O Memorando nº 2.783, AAP/GM/MF, de 10-

11-05 encaminha Requerimento de Informação nº 
1.036/2005 do Senado Federal que solicita a estimativa 
de impacto fiscal, entre 2005 e 2007, do Projeto de Lei 
do Senado nº 259, de 2004. O Memorando ressalta 
que os itens do requerimento devem ser analisados 
na ordem em que foram propostos, explicitando as 
respostas após cada pergunta e justificando eventuais 
impossibilidades de atendimento. Desta forma, seguem 
abaixo a pergunta e a respectiva resposta.

2. Qual o impacto fiscal, no período 2005-007, da 
eventual entrada em vigor do Projeto de Lei do Senado 
nº 259, de 2004?

3. Em pareceres anteriores, especificamente as 
Notas STN/COPEC nº 1.687, de 22-11-04, e 2.110, de 
10-11-05, observa-se que o citado Projeto não iden-
tifica as fontes de recursos e o prazo de contratação 
das operações de crédito rural, cujas dívidas se pre-
tende anistiar ou permitir a renegociação. As indeter-
minações relativas às fontes e aos prazos impedem 
a estimativa do impacto orçamentário-financeiro do 
Projeto. Vale lembrar que esta estimativa é exigida 
pelos artigos 160 e 170 da Lei Complementar nº 101 
(Lei de Responsabilidade Fiscal), de 4-5-04, uma vez 
que se trata de ações governamentais que implicam 
aumento de despesa por um período superior a dois 
exercícios financeiros.

À consideração superior. – Maurício Marins Ma-
chado, Analista da GECAP – Pedro Araújo Cardoso, 
Gerente da GECAP.

De acordo. Ao SECAD II, Antonio Carlos Pinto 
de Argôlo, Coordenador-Geral.

De acordo. Encaminhe-se à AAP, Tarcísio José 
Massote de Godoy, Secretário-Adjunto do Tesouro 
Nacional.
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NOTA STN/COPEC/GECAP Nº 1.687

Brasília, 22 de novembro de 2004

Assunto: Projeto de Lei nº 259/2004, do Senado Fede-
ral — Dispõe sobre a anistia, o rebate, a repactuação 
e o alongamento de dívidas oriundas de operações 
de crédito rural.

Senhor Coordenador-Geral,
O Memorando nº 2.314/AAP/GM/MF, de 27-10-

2004, encaminha o Projeto de Lei nº 259/2004 do Se-
nado Federal que propõe a anistia das dividas, ou dc 
parcela das mesmas, no valor originalmcnte contratado 
de até R$35.000,00 em operações de crédito rural de 
agricultores familiares, mini e pequenos produtores e 
respectivas associações, nos casos de frustração de 
safra por fenômenos climáticos em municípios em situ-
ação de emergência ou estado de calamidade pública. 
Para as dívidas originalmente contratadas no valor de 
até R$75.000,00, propõe-se a anistia da parcela no 
valor de até R$35.000,00 e a renegociação do saldo 
remanescente nas seguintes condições:

i) prazo adicional de dois anos confor-
me instrumento de rapactuação, a critério do 
mutuário;

ii) rebate de 40% e 60% sobre o saldo 
devedor das operações de investimento e cus-
teio, respectivamente;

iii) bônus de adimplência de 30% sobre 
as prestações pagas sem atraso.

2. A respeito do proposto, observe-se primei-
ramente que não são especificadas as fontes de re-
cursos e o prazo de contratação das operações de 
crédito rural, cujas dívidas se pretende anistiar ou 
permitir a renegociação. Esta indeterminação de fon-
tes e período impede a estimativa do impacto orça-
mentário-financeiro que acarretaria o Projeto de Lei 
nº 259/2004. Lembre-se que tal estimativa é exigida 
pelos artigos 16º e 17º da Lei Complementar nº  l01, 
de 4-5-2004, para as ações governamentais, como 
as propostas pelo citado Projeto, que resultam em 
aumento de despesa em um período superior a dois 
exercícios. Desta forma, o Projeto em análise não 
segue a Lei Complementar nº 101/2004 (a Lei de 
Responsabilidade Fiscal).

3. A segunda observação é a de que já existem 
instrumentos de repactuação para as dívidas oriundas 
de operações de crédito rural de agricultores familia-
res, mini e pequenos produtores. Além destes, exis-

tem também benefícios excepcionais para municípios 
em situação de emergência ou estado de calamida-
de pública.

4. Começando pela Resolução/CMN nº 3.194, de 
11-5-2004, esta concede, após a aplicação do rebate 
regulamentar de R$200,00, uni rebate de R$650,00 no 
saldo devedor das operações de custeio de arroz, soja, 
milho, feijão, mandioca, algodão banana, contratadas 
ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar – PRONAF, Grupos “A/C, “C” 
e “D)” na Safra 2003/2004.: O rebate de R$650,00 é 
concedido apenas aos’ mutuários localizados em muni-
cípios que, até 11-5-2004, haviam publicado decretos 
de “situação de emergência” ou “estado de calamidade 
pública” em virtude da estiagem que afetou a Safra 
agrícola de 2003/2004 ou do furacão “Catarina” nos 
Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina.

5. Enquanto a Resolução/CMN nº 3.194/04 be-
neficia as operações de custeio do Pronaf, a Resolu-
ção/CMN nº 3.195, de 11-5-2004, contempla os finan-
ciamentos de investimento deste mesmo programa, 
permitindo a prorrogação das parcelas que seriam 
pagas com o resultado da Safra 2003/2004 pelo pra-
zo de um ano após a data de vencimento da última 
prestação. São beneficiados pela Resolução/CMN nº 
3.195/04, os produtores rurais dos Crupos “A”, “C” e 
“D)” do Pronaf localizados em municípios dos Estados 
do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina que haviam publicado, até 11-5-2004, 
decretos de “situação de emergência” ou “estado de 
calamidade pública” em virtude de estiagens ou do 
furacão “Catarina”.

6. Relativamente à repactuação das dívidas oriun-
das do crédito rural de agricultores familiares, mini e 
pequenos produtores, as condições mais recentes para 
sua efetivação foram definidas pela Lei nº 10.696, de 
2-7-2003, alterada pela Lei nº 10.823, de 19-12-2003. 
Estas permitiram a renegociação e o alongamento das 
dívidas dos mutuários do Programa Especial de Cré-
dito Rural – PROCERA, do Pronaf e dos demais mmi 
e pequenos produtores rurais. De modo sucinto, os 
beneflcios concedidos foram os seguintes, de acordo 
com o tipo de mutuário:

i) aos mutuários do Procera – repactu-
ação pelo prazo de 18 anos, taxa de juros de 
1,15% a.a. e bônus de adimplência de 70% 
sobre as prestações;
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ii) aos agricultores familiares, mini e 
pequenos produtores rurais com operações 
de custeio e investimento no valor máximo 
de R$ 35.000,00 contratadas até 31-12-1997 
com recursos dos Fundos Constitucionais do 
Norte – FNO, Nordeste – FNE e Centro-Oeste 
– FCO, do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
– FAT, classificadas como “Proger Rural” ou 
equalizadas pelo Tesouro Nacional – repa-
etuação por 10 anos para as operações de 
investimento e 4 anos para as de custeio; 
rebate de 8,8% sobre o saldo devedor das 
operações de investimento; taxa de juros de 
3% a.a. para as operações de investimento 
e 4% a.a. para as de custeio; bônus de 20% 
sobre as prestações, 30% no caso dos mutu-
ários das regiões do FNO, FNE e FCO e 70% 
para os mutuários do semi-árido nordestino, 
Norte do Espírito Santo, Norte de Minas, Vale 
do Jequítinhonha e Vale do Mucuri;

iii) aos mutuários do Pronaf com ope-
rações de custeio e investimento no valor 
máximo de R$ 35.000,00 contratadas entre 
2-1-1998 e 30-6-2000, com recursos do FNO, 
FNE FCO, do FAT classificadas como “Proger 
Rural” ou equalizadas pelo Tesouro Nacional 
– mesmas condições de repactuação descri-
tas no tópico anterior (ii), mas os mutuários 
em situação de inadimplência a partir de 28-
11-2003 não usufruem do bônus sobre as 
prestações.

7. Afora os citados benefícios, a Lei nº 10.696/2003, 
autorizou a prorrogação por 90 dias, a contar da data 
de sua publicação, do prazo estabelecido pelo par. 3º 
do art. 3º da Lei nº 10.177, de 12-1-2001, para o en-
cerramento das renegociações de dívidas amparadas 
com recursos do FNO, FNE e FCO.

8. Para usufruir os benefícios da Lei nº 10.696/2003, 
alterada pela Lei nº 10.823/2003, dever-se-ia formali-
zar a renegociação até 31-5-2004, conforme a Reso-
lução/CMN nº 3.163, de 15-01-2004. Registre-se que 
este prazo para formalizar a renegociação foi, ainda, 
prorrogado para 30-7-2004 pela Resolução/CMN nº 
3.199, de 27-5-2004.

9. Vale lembrar, por último, que uma série de 
instrumentos de repactuação antecederam a Lei nº 
10.696/200, de modo que a adoção de mais uma me-
dida com este caráter sinaliza a continuidade, ao invés 
da extinção, do ciclo de renegociações das dívidas 

oriundas de operações de crédito rural. Entre os instru-
mentos de repactuação já adotados, encontram-se:

i) Resolução/CMN nº 2.765, de 10-8-
2000;

ii) Medida Provisória nº 24, de 23-1-
2002;

iii) Lei nº 10.464, de 24-5-2002;
iv) Lei nº 10.646, de 28-3-.2003;
v) Medida Provisória, nº 114, de 31-3-

2003.

10. Face às constatações de contrariedade á 
Lei Complementar nº 101/2000 e ao amplo conjunto 
de benefícios já concedidos para repactuação, cuja 
renovação sinalizaria a perpetuação deste processo, 
posicionamo-nos contrariamente ao Projeto de Lei nº 
259/2004, cujo agravante é o de não definir, como o 
fizeram os mnstrumentos anteriores de repactuação, 
restrições quanto à fonte de recursos e ao período 
de contratação das operações passíveis de renego-
ciação.

Atenciosamente, – Maurício Marins Machado, 
Analista – GECAP – Pedro Araújo Cardoso, Gerente 
da GECAP, em exercício.

Antônio Carlos Pinho de Argôlo, Coordenador-
Geral da COPEC.

De acordo. À AAP/MF
Em 22-11-04
Tarcísio José Massote de Godoy, Secretário-

Adjunto do Tesouro Nacional.

NOTA Nº 2.110/2005/COPEC/STN

Em 10 de novembro de 2005

Assunto: Projeto de Lei nº 259/2004, do Senado Fe-
deral, sobre a anistia e a renegociação de dívidas de 
agricultores familiares, mini e pequenos produtores.

Senhor Coordenador-Geral,
1. O Memorando nº 1.880, AAP/GM/MF, de 9-8-

2005 solicita ratificar ou ajustar o parecer, apresentado 
pela Nota nº 1.687/STN/COPEC de 22-11-2004, sobre 
o Projeto de Lei nº 259/2004 e sua respectiva emenda, 
que propõem anistia e renegociação de dividas oriundas 
de operações de crédito rural contratadas por agricul-
tores familiares, mini e pequenos produtores.

2. Relativamente à emenda, observa-se que não 
houve qualquer mudança nos beneficias concedidos, 
uma vez que o inciso I do art. 2º garante o mesmo be-
nefício propiciado pelo art.1º, que foi suprimido pela 
emenda e representa sua única alteração.
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3. Destaque-se também que já existem progra-
mas de governo na via securitária que amparam o 
produtor rural em situações de frustração de safra, 
contempladas no Projeto de Lei nº 259/2004. O Pro-
grama de Garantia da Atividade Agropecuária (PRO-
AGRO), por exemplo, exonera o mutuário de cumprir 
suas obrigações financeiras nas operações de crédito 
rural de custeio em casos menos restritivos do que 
os indicados pelo Projeto, cujos beneficias limitam-se 
às situações de emergência ou calamidade pública 
reconhecidas pelo Governo Federal. A cobertura do 
Proagro pode decorrer, por exemplo, dos seguintes 
fatos:

i) de fenômenos naturais fortuitos, doen-
ças ou pragas sem método difrndido de com-
bate que impliquem perda de receita;

ii) de geada, granizo, tromba d’água, ven-
daval e chuva na fase de colheita da lavoura 
que igualmente resultem em perda de recei-
ta, Tanto neste caso, como no anterior, não 
é necessário o reconhecimento do Governo 
Federal de situação de emergência ou estado 
de calamidade pública do municipio para que 
o programa atenda ao produtor.

4. Além de isentá-lo do pagamento da dívida, o 
Proagro indeniza os recursos próprios do mutuário 
utilizados na atividade de custeio rural, mesmo que 
o empreendimento não tenha sido financiado. Vale 
esclarecer que tanto os produtores rurais como suas 
cooperativas podem ser beneficiários do programa, 
basta que se pague uma taxa (prémio), que para os 
agricultores familiares vinculados ao Programa Nacio-
nal de Agricultura Familiar – PRONAF  situa-se entre 
2% e 4% do valor do, financjamento.

5. O Proagro propicia tratamento diferenciado 
aos produtores familiares, por isso a denominação 
“Proagro Mais” para as regras dispensadas ao público 
familiar. Explicitou-se anterionnente que o Proagro 
isenta o produtor de honrar suas dívidas e indeni-
za os recursos próprios utilizados na atividade de 
custeio. A particularidade para os produtores bene-
ficiários do Pronaf é que se pode incluir na indeni-
zação dos recursos próprios 65% da receita líquida 
esperada do empreendimento, ou seja, o “Proagro 
Mais” garante até mesmo parte da renda que seria 
obtida caso a produção não fosse frustrada. A título 
de esclarecimento, entenda-se por receita líquida 
esperada a receita bruta esperada menos o valor 

do financiamento de custeio, que é o atendido pelo 
programa.

6. O exposto indica que a amplitude dos bene-
ficios do “Proagro Mais” vai além do proposto pelo 
Projeto de Lei nº 259/2004 (anistia e renegociação 
de dividas) na medida em que o programa indeniza 
o produtor até mesmo na receita esperada do em-
preendimento financiado. Note-se que é obrigatória 
a adesão dos produtores beneficiários do Pronaf ao 
“Proagro Mais”. A participação neste último programa 
é opcional apenas para os mutuários do Grupo “E”, 
que são os agricultores familiares com renda bruta 
anual familiar acima de R$40 mil e até R$60 mil.

7. Cabe destacar também as incompatibilidades 
do indicado Projeto com a Lei nº 101, de 4-5-2000, de-
nominada igualmente como Lei de Responsabilidade 
Fiscal. O parecer anterior já apontava que a indeter-
minação das fontes de recursos e o período das ope-
rações de crédito que se pretende beneficiar impede a 
estimativa de impacto orçamentário-financeiro exigida 
pelos arts.16 e 17 da Lei nº 101/2000.

8. Ademais, a fonte de recursos indicada para 
fazer face às despesas de caráter continuado, criadas 
pelo Projeto, não está prevista pelo art. 17 da Lei nº 
101/2000. Este estabelece que as citadas despesas 
devem ser compensadas ou por redução permanente 
de gasto, ou criação permanente de receita, sendo esta 
última proveniente de elevação de alíquotas, ampliação 
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 
contribuição. Portanto, a compensação sugerida pelo 
Projeto, que são recursos de contingenciarnento, não 
se enquadra no citado art. 17.

9. Ao não se adequar aos arts. 16 e 17, o Proje-
to não segue também os arts. 14 e o 26 que exigem 
previsão na lei orçamentária em casos de renúncia de 
receita e transferênéia de recursos públicos ao setor 
privado. O primeiro caso vale para as operações de 
crédito lastreadas com recursos públicos e o segundo, 
com recursos privados.

10. Do parecer anterior, também são ratifica-
das as observações que detalham a seqüência de 
renegociações de dívidas de agricultores familiares, 
mini e pequenos produtores que foram autorizadas 
por meio de lei, medida provisória ou Resolução do 
Conselho Monetário Nacional (CMN) entre os anos 
de 2000 e 2004. Paralelamente a esse processo, as 
Resoluções/CMN nºs  3.194 e 3.195, ambas de 11-
5-2004, concederam beneficios excepcionais aos 
mutuários do Pronaf, da Safra 2003/2004, localiza-
dos nos municípios em situação de emergência ou 
estado de calarnidade pública do Centro-Oeste e 
Sul do País, atingidos por estiagemou pelo furacão 
“Catarina”.
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11. Do exposto, surgem três constatações acer-
ca do Projeto de Lei nº 259/2004. A primeira é a de 
que este não atende à Lei nº 101/2000. Segundo, as 
situações dc frustração de safra mencionadas no Pro-
jeto são amparadas pelo “Proagro Mais”, cujos bene-
fícios, inclusive, vão além da isenção das obrigações 
financeiras das dívidas de produtores enquadrados 
nesgas situações, indenizando também os recursos 
próprios utilizados na atividade produtiva e gafantindo 
parte da receita que resultaria desta atividade. Ter-
ceiro, entre 2000 e 2004 uma série de renegociações 
foi autorizada para os agricultores familiares, mini e 
pequenos produtores, em um processo extenso que 
premia o mutuário inadimplente por tornar sua situa-
ção mais vantajosa do que a de adimplência. Ao pro-
por novas regas de renegociação, o Projeto favorece 
esta tendência de tornar mais vantajosa a situação 
de inadiniplência, incentivando os mutuários a aderir 
a esta situação.

À consideração superior, – Maurício Marins 
Machado, Analista da GECAP De acordo ao SE-
CAD II Antonio Carlos Pinto de Argôlo, Coodena-
dor-Geral, Liliane Alexandre de Lima, Gerente da 
GECAR De adordo Encaminhe-se à AAP. Tarcísio 
José Massote de Godoy, Secretário-Adjunto do 
Tesouro Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB 
– AP) – O Parecer que acaba de ser lido vai à pu-
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
CL Nº 186/2006-CRA

Brasília, 4 de outubro de 2006

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do 

§ 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, que esta Comissão aprovou, em reunião reali-
zada nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 259, 
de 2004, com duas emendas, que “dispõe sobre a 
anistia, o rebate, a repactuação e o alongamento de 
dívidas oriundas de operações de crédito rural, e dá 
outras providências”, de autoria do Senador Efraim 
Morais.

Atenciosamente, – Senador Valdir Raupp, Pre-
sidente, em exercício, da Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O Ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composi-
ção da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado 
nº 259, de 2004, cujo o parecer foi lido anteriormente, 
seja apreciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Sobre a mesa, mensagem que passo a ler.

É lida a seguinte:

 
MENSAGEM Nº 146, DE 2006-CN 

(Nº 912, na Casa de origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do inciso XXXIII do Anexo III do 

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2007, 
encaminho a Vossas Excelências a atualização do 
conjunto de parâmetros fixados pela Secretaria de 
Política Econômica do Ministério da Fazenda, usados 
na elaboração do projeto de lei orçamentária.

Brasília, 31 de outubro de 2006. – Luís Inácio 
Lula da Silva.

 
EM Nº 260/2006/MP

Braasília 31 de outubro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. O Anexo III – Relação das Informações Com-
plementares ao Projeto de Lei Orçamentária de 2007 
do Projeto de Lei nº 2/2006 determina, no seu inciso 
XXXIII, o envio ao Congresso Nacional, em 31 de 
outubro de 2006, da atualização do conjunto de parâ-
metros fixados pela Secretaria de Política Econômica 
do Ministério da Fazenda, utilizados na elaboração 
do Projeto de Lei Orçamentária, contendo ao me-
nos a estimativa do crescimento da massa salarial, 
taxa de crescimento real do PIB e PIB nominal em 
2006 e 2007, e das taxas mensais, nesses 2 (dois) 
exercícios, de variação da taxa de câmbio do dólar 
norte-americano média e em fim de período, varia-
ção da taxa de juros over, variação da TJLP, variação 
em dólar das importações, variação das aplicações 
financeiras, variação do volume de gasolina e de 
diesel comercializados, da taxa Selic, do IGP-DI, do 
IPCA e do INPC.

2. Dessa forma, submeto à consideração de Vos-
sa Excelência, em anexo, quadro contendo as infor-
mações exigidas no aludido dispositivo e sugiro o seu 
encaminhamento ao Congresso Nacional.

Respeitosamente, Paulo Bernardo Silva.
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AVISO Nº 1.233 - C. CIVIL

Brasília, 31 de outubro de 2006

Assunto: Atualização das informações complementa-
res ao orçamento de 2007

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exce-

lentíssimo Senhor Presidente da República referente à 
atualização do conjunto de parâmetros fixados pela Se-
cretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, 
usados na elaboração do projeto de lei orçamentária.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de Es-
tado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Mensagem que acaba de ser lida, juntada ao pro-
cessado do Projeto de Lei do Congresso Nacional 
nº 15, de 2006, vai à Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Sobre a mesa, mensagem do Presidente da Repú-
blica que passo a ler.

É lida a seguinte:

– Nº 234, de 2006 (nº 906/2006, na origem), de 23 de 
outubro último, restituindo autógrafos do Projeto 
de Lei da Câmara nº 102, de 2006 (nº 7.432/2006, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que denomina “rodovia Santos Dumont” 
a rodovia BR-116, do quilômetro O (zero), em For-
taleza, no Estado do Ceará, até o entroncamento 
com a BR-040, no Estado do Rio de Janeiro, san-
cionado e transformado na Lei nº 11.363, de 23 de 
outubro de 2006.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Será encaminhado à Câmara dos Deputados um 
exemplar de autógrafo do projeto sancionado.

O processado vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Presidência

Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2006

Exmº Sr.
Senador Renan Calheiros,
Presidente do
Senado Federal
Brasília – DF

Senhor Senador,
Acusamos o recebimento do ofício datado de 25 de 

setembro último, capeando o Requerimento nº 994, de 

2006, de autoria dos Senadores Marcelo Crivella e Paulo 
Paim, onde solicitam a realização de um jogo amistoso 
da Seleção Brasileira com a Seleção Libanesa, com a 
finalidade de angariar fimdos para o Líbano, em virtude 
da situação calamitosa vivida pela população, em decor-
rência dos conflitos causados por grupos terroristas.

Ao cumprimentarmos, por intermédio de. V. Exª, 
os ilustres Senadores pela iniciativa da proposta., in-
formamos que, infelizmente, não poderemos atender 
a tão digna solicitação, pois não dispomos de data 
para a realização do referido jogo, devido a compro-
missos firmados anteriormente com seieções de ou-
tros países.

Certo da compreensão, aproveitamos o ensejo 
para reiterar a V. Exª nossos protestos de elevada es-
tima e distinta consideração.

Atenciosamente, – Ricardo Terra Teixeira, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O ofício lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento quer passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.084, DE 2006

Senhor Presidente,
Tendo sido designado por V. Exª para partici-

par da reunião de constituição da Assembléia Par-
lamentar Euro-Latina-Americana, no período de 8 
e 9 de novembro de 2006, na cidade de Bruxelas, 
Bélgica, venho solicitar, nos termos do inciso II, a, 
do Artigo 40 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, seja concedida licença para desempenhar a 
referida missão.

Comunico, por oportuno, que estarei ausente do 
País no período de 7 a 13 de novembro de 2006.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2006. – Se-
nador Roberto Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O Requerimento que acaba de ser lido vai à publi-
cação.

Há oradores inscritos.
Fará uso da tribuna o Senador Roberto Caval-

canti, sem prejuízo da ordem de inscrição, por até 20 
minutos.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tri-
buna para falar de um tema extremamente polêmico, 
que já foi muito comentado: a transposição do rio São 
Francisco. Na nossa opinião, é agora ou nunca.

Matéria publicada hoje, 6 de novembro de 2006, 
no jornal Valor Econômico, traz um tema novo a res-

    105ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2006 



Novembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 33703 

peito do assunto. Segundo o jornal, a União muda o 
edital de execução da transposição do rio São Francis-
co. É uma nova estratégia de implementação da obra, 
montada para agilizá-la. 

Para que V. Exªs possam entender melhor o Pro-
jeto de Transposição do Rio São Francisco e sua evolu-
ção, citarei algumas datas, alguns marcos históricos.

Em 1985, há 21 anos, o projeto inicial foi apre-
sentado pelo Departamento Nacional de Obras e Sa-
neamento (DNOS). Era um só canal, com a vazão de 
300m3 por segundo, destinado exclusivamente à irri-
gação. O projeto, àquela época, não previa a revitali-
zação do rio São Francisco.

Quase 10 anos depois, em 1994, uma nova pro-
posta, agora do então Ministério da Integração Regio-
nal, previa a captação de 150m3 por segundo, também 
para irrigação em um único canal, sem a revitalização 
do “Velho Chico”.

Em 2002, o Ministério da Integração Nacional 
apresentou uma nova proposta para a captação de 
48m3 por segundo, em dois canais, para uso múltiplo, 
também sem prever a revitalização do rio São Francis-
co, beneficiando, porém, uma população 50% maior 
do que a dos projetos anteriores.

Em 2006, o atual projeto vai captar apenas 26m3 
por segundo, de forma contínua, e captará excedentes 
quando houver vertimento da barragem de “Sobradi-
nho”. É muito importante ressaltar essa nova forma 
do projeto, que assegura uma captação constante e 
uma captação adicional somente quando a barragem 
de Sobradinho estiver sangrando. 

O projeto atual beneficiará até 12 milhões de 
pessoas em seis bacias hidrográficas, integrando os 
açudes de Castanhão, Armando Ribeiro Gonçalves, 
Santa Cruz, Epitácio Pessoa, Engenheiro Ávidos, Poço 
da Cruz e Entremontes. Haverá também, ao mesmo 
tempo, a revitalização do rio São Francisco. 

Como se vê, o Governo está preocupado com a 
revitalização do “Velho Chico” e está investindo nela, 
o que é muito importante.

O fato novo a registrar é que o projeto, que esteve 
praticamente interrompido nos anos de 2005 e de 2006, 
voltará agora, com uma nova agenda, por meio desse 
novo edital, que, prevendo um valor aproximado de R$ 
90 milhões, será executado, tendo antes a apreciação 
do Tribunal de Contas da União nos próximos dias. 

Cuidados adicionais. O novo modelo foi repensado 
de forma extremamente cuidadosa. O novo edital prevê 
a contratação dos Projetos Executivos primeiro e só 
depois publicará um edital para execução das obras.

Do ponto de vista legal, o Governo não precisaria 
enviar ao TCU o presente edital, mas o fará para evitar 
imprevistos ou contestações posteriores.

O Supremo Tribunal Federal, o STF, terá, nos próxi-
mos dias, em suas mãos, uma decisão sobre o referido 
projeto. O Governo, paralelamente, aguarda a decisão 
do SFT, tendo em vista a paralisação das obras na mo-
dalidade das antigas licitações, para que o projeto de 

licenciamento ambiental, elaborado pelo Ibama, Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis, tenha finalmente uma decisão.

Vale ressaltar que o projeto de transposição tem 
a sua “Licença Prévia” já concedida, atestando a sua 
viabilidade ambiental e aguarda a licença de instala-
ção, que autoriza o início das referidas obras. 

É bom lembrar que a ação de improbidade movida 
pelo Ministério Público Federal contra o Presidente do 
Ibama não vingou, não foi acatada pela Justiça. Isso 
se refere à concessão da Licença Prévia.

É muito importante esclarecer que essa licença 
prévia foi concedida pelo Ibama com todas as salva-
guardas, com todas as cautelas, exigindo que a refe-
rida licença, para que a mesma fosse implementada, 
passasse por um processo de cumprir determinadas 
exigências que lá constavam, razão pela qual esta ação 
de improbidade administrativa não vingou.

Posição jurídica atual. Por sapiência, maestria e 
cautela, o STF não tomou nenhuma decisão no perío-
do eleitoral, pois qualquer que fosse a decisão poderia 
ser politicamente explorada.

Aqui desta tribuna, fiz um pronunciamento no dia 
16 de agosto deste ano, no qual registrei a decisão do 
STF em concentrar todas as questões sobre o tema 
“Transposição do rio São Francisco” em uma única ação. 
Essa decisão do SFT, que foi extremamente sábia e 
extremamente estratégica, permitiu evitar que prolife-
rassem ações em todos os cantos do Brasil, visando 
obstaculizar a implementação dessa transposição.

Essa decisão, à época, proporcionou que daquela 
data em diante ficaria concentrada nas mãos do Minis-
tro Sepúlveda Pertence qualquer decisão a respeito do 
tema transposição do rio São Francisco.

É agora ou nunca, Sr. Presidente! Temos o com-
promisso do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Te-
mos a decisão do Governo em adotar uma estratégia 
de agilização da obra. Tecnicamente, o projeto está re-
feito com o aprimoramento da obra nos seus aspectos 
físicos e ambientais.

Politicamente, existe um novo horizonte com o 
pleno conhecimento dos benefícios que a obra pro-
porcionará e um novo quadro político nos Estados da 
Bahia e Sergipe, que foram Estados que sempre obs-
taculizaram a implementação do referido projeto, pela 
cautela de que antes fossem feitas as obras de revita-
lização do rio, obras essas que estão hoje embutidas, 
contidas no projeto, no seu novo modelo. 

O Exército Brasileiro está pronto e capacitado 
para iniciar as obras. 

O nosso apelo, Sr. Presidente, ao STF, é para que 
agora agilize sua decisão, para que possamos mini-
mizar, no futuro, os efeitos da estiagem, e que a obra 
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venha beneficiar os Estados de Pernambuco, Ceará, 
Rio Grande do Norte e a minha Paraíba.

É por isso que hoje digo e repito: transposição é 
agora ou nunca, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Muito obrigado, Senador Roberto Cavalcanti.

O Sr. Papaléo Paes, Suplente de Secre-
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Roberto Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-
co/PRB – PB) – Com a palavra o nobre Senador Pa-
paléo Paes.

O orador dispõe de 20 minutos para fazer o seu 
pronunciamento.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, após ouvir o discurso de V. Exª, que fala sobre 
um assunto extremamente importante para o Brasil 
principalmente para o Nordeste, farei uso da palavra 
também para falar de um assunto de suma importância 
para o País: pela primeira vez ontem, foi comemorado 
o Dia Nacional da Língua Portuguesa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a língua 
portuguesa representa esse elo, insubstituível, que 
une os brasileiros através da vastidão de seu território; 
historicamente, foi elemento decisivo para garantir a 
unidade de nosso País desde seu processo de forma-
ção até os dias atuais. 

Por meio da língua portuguesa – através dela, Sr. 
Presidente – fluem nossos modos de ver e viver o mundo 
– jeitos de ser, de sentir e de criar. Plasmamos, com a 
língua portuguesa falada no Brasil, nossa cultura, que, 
com a pluralidade de contribuições das diferentes regiões 
e com a diversidade de composição, nossa sociedade 
se fez tão singular, tão única, tão brasileira. 

Sr. Presidente, a língua que todos falamos é 
elemento central, provavelmente o mais importante 
do patrimônio cultural brasileiro, que, como lembra o 
art. 216 da Constituição, é composto por bens de na-
tureza material e imaterial. O art. 23 de nossa Carta 
estabelece, nos incisos III e IV, a comum competên-
cia das três esferas de governo para proteger os bens 
culturais desta Nação.

Entendemos, Sr. Presidente, que a melhor forma 
de proteger nosso idioma consiste em uma atitude afir-
mativa, que promova e divulgue as suas incontáveis 
riquezas; tanto as riquezas criadas pelos artistas e ar-
tífices da língua como as criadas por seu uso comum 
e cotidiano, pela boca do povo, bem poderíamos dizer. 
Temos, além disso, as riquezas que serão criadas, que 
continuam sendo criadas, a cada instante, com base 

nas possibilidades e virtualidades inesgotáveis dessa 
língua, a nossa língua portuguesa.

Tive a honra e a satisfação de ver aprovado o pro-
jeto que apresentamos há dois anos, instituindo o Dia 
Nacional da Língua Portuguesa, celebrado anualmente 
no dia 5 de novembro – portanto, no dia de ontem.

O projeto foi aprovado nas duas Casas do Con-
gresso Nacional e, em seguida, sancionado pelo Presi-
dente da República, convertendo-se na Lei nº 11.310, 
de 12 de junho de 2006.

A sugestão para o referido projeto partiu do ilus-
tre professor Raimundo Pantoja Lobo, do meu Estado, 
Estado do Amapá, a quem gostaria de cumprimentar 
novamente.

O dia que propusemos para que se comemore, 
no Brasil, a língua portuguesa é o do natalício de um 
grande defensor de nosso idioma; um esmerado cultor 
de seus recursos expressivos; e, além do mais, um ci-
dadão que sempre o empregou nas lutas pelas causas 
mais elevadas, defendendo a abolição da escravatura, 
a proclamação da República e, em quaisquer circuns-
tâncias, a democracia e a liberdade de expressão.

Refiro-me, Sr. Presidente, ao grande brasileiro Rui 
Barbosa, nascido em Salvador, no dia 5 de novembro de 
1849. Sua lembrança é particularmente significativa para 
nós, Senadores, pois, da tribuna do Senado, muitas vezes 
sua voz alçou seu vôo inspirado e seguro, propugnando 
pelo bem comum da Nação, a quem tanto se dedicou.

Quero enviar, desta tribuna, meus sinceros e en-
tusiásticos agradecimentos a todos os parlamentares 
que compreenderam a importância da iniciativa e que, 
de alguma forma, contribuíram para a sua aprovação. 
Em particular, manifesto minha gratidão àqueles res-
ponsáveis pelos pareceres quanto ao mérito, consti-
tucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 
projeto. Agradecemos ao Senador Luiz Otávio e aos 
Deputados Gastão Vieira e Fernando Coruja.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nunca é 
demais ressaltar que a língua portuguesa, além de 
elemento essencial para garantir a unidade da Nação 
brasileira, nos vincula a outros povos e nações, a come-
çar pelo país de onde ela surgiu e que lhe deu o nome. 
Muitos outros laços nos ligam a Portugal, mas a língua 
em que se expressaram Camões e Fernando Pessoa é, 
sem dúvida, um dos mais fortes e mais preciosos.

O português é falado por cerca de 200 milhões de 
pessoas em todo o mundo; principalmente nos oito paí-
ses que constituem a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa: Brasil, Portugal, Angola, Guiné-Bissau, Mo-
çambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Timor.

Aqui, cabe uma vez mais o raciocínio de que a 
riqueza da língua portuguesa decorre tanto de sua diver-
sidade e da variabilidade de usos e expressões, como 
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dos aspectos comuns que garantem sua unidade e a 
capacidade de mútua compreensão, aproximando pes-
soas e culturas de diferentes países e continentes. 

Sabemos, entretanto, Sr. Presidente, que o Brasil, 
seja por seu contingente populacional, seja por sua im-
portância político-econômica e geoestratégica, detém o 
maior peso e responsabilidade quanto ao destino da lín-
gua. “O futuro da Língua Portuguesa é aquele que o Brasil 
quiser”, afirmou recentemente um renomado pesquisador 
da Universidade de Coimbra, Professor Carlos Reis.

Podemos constatar que o Congresso Nacional 
vem despertando, afinal, para a importância de ações 
que defendam e promovam a língua portuguesa.

Entre as diversas proposições que atualmente 
tramitam nas duas Casas Legislativas, nem todas se-
rão, porventura, pertinentes; nem todas, certamente, 
serão aprovadas. Traduzem todas elas, de qualquer 
modo, a preocupação em defender esse riquíssimo 
patrimônio nacional, ameaçado em diversas frentes 
e, em particular, pela força do idioma dominante no 
atual mundo globalizado.

Diversos países têm envidado esforços para a 
defesa de seus respectivos idiomas, procurando con-
trabalançar a onipresença do inglês nos produtos da 
poderosa indústria cultural, como filmes e canções, ou 
no mundo da informática e da Internet.

Os países de língua portuguesa devem consi-
derar essa realidade um tanto quanto ameaçadora 
e promover políticas comuns e políticas próprias em 
promoção e defesa da nossa língua, de modo que ela 
permaneça sem descaracterizações, mas também sem 
engessamento, como uma língua rica, viva e dinâmica, 
atualmente a quinta mais falada em todo o mundo.

Como já afirmamos neste pronunciamento, jul-
gamos que, sem excluir, em tese, a possibilidade de 
algumas medidas de efeito compulsório, devemos 
privilegiar ações afirmativas, que mobilizem o imenso 
potencial de sedução da língua portuguesa.

Um excelente exemplo disso é o Museu da Língua 
Portuguesa, aberto ao público na Estação da Luz, na 
cidade de São Paulo, cuja importância e originalidade 
já foram reconhecidas oficialmente pela Unesco. No 
museu, recursos audiovisuais os mais modernos são 
utilizados para mostrar a infinita riqueza e plasticida-
de desse bem imaterial, a língua portuguesa, nas mo-
dalidades falada e escrita. Atraídos pela curiosidade, 
pelo espírito lúdico e, sobretudo, pelo desejo de co-
nhecer melhor nossa língua e seus tesouros literários 
e culturais, milhares de pessoas já o visitaram desde 
a inauguração.

Decerto, Sr. Presidente, o papel mais fundamental 
e decisivo continua cabendo aos mestres e às escolas, 
que devem tornar o estudo do português uma prática 
estimulante e entusiástica. Constitui a língua, afinal, 
qualquer que seja ela, o mais importante instrumento 
de socialização, de compreensão do mundo e do lugar 
de cada um de nós dentro dele.

Ressaltemos, para concluir, que os esforços de 
valorização e defesa da língua portuguesa devem vir 
de todos; são de responsabilidade comum das esco-
las e instituições culturais, das entidades do Estado e 
da sociedade civil.

Acreditamos, Sr. Presidente, que o Dia Nacional 
da Língua Portuguesa, celebrado pela primeira vez no 
dia de ontem, oferece uma ótima ocasião para que se 
valorize nossa língua; para que se estreite o contato 
com seu vasto manancial de conhecimentos e rique-
zas; para que se reflita sobre a sua importância e sobre 
ações e medidas que possam ser tomadas para sua 
promoção, para sua maior e melhor difusão. 

É o que julgamos que possa e deva acontecer 
nesta semana e, se repetir, em escala ainda maior, 
nos anos futuros, de modo que nossa Nação não se 
descuide jamais deste bem precioso e insubstituível: 
nossa língua. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/

PRB – PB) – Parabenizo o nobre Senador Papaléo Paes, 
do PSDB do Amapá, pelo seu pronunciamento, pela 
oportunidade e pelo resgate que faz de uma das colunas 
mestras de uma civilização, que é a sua língua. 

Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao 
Senador Edison Lobão, do PFL do Maranhão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, transcorridas as eleições gerais 
de 2006, que compõem mais um dignificante capítulo 
de nossa história política, é importante que se enfatize 
a robustez da democracia brasileira. Afinal de contas, 
trata-se da sexta edição consecutiva da corrida pre-
sidencial após o regime militar, no início dos anos 80. 
Tal feito se deu dentro da mais perfeita normalidade 
política, sem que rupturas e solavancos institucionais 
tenham sido sequer cogitados.

Preliminarmente, cabe registrar que, em número 
de pleitos consecutivos, a “Nova República” já supera 
o período democrático anterior, que se estendeu de 
1945 a 1964. Ao longo dos últimos 18 anos, desde a 
promulgação da Constituição de 1988, as instituições 
democráticas fincaram raízes progressivamente, bem 
como desenvolveram práticas políticas das mais repre-
sentativas do mundo liberal.

É chegado agora o instante do congraçamento, 
após batalhas tão renhidas. A despeito de toda diversi-
dade opinativa, é unânime a tese de que os problemas 
do Brasil somente encontrarão soluções mediante a 
união de todos os brasileiros. É preciso dar continui-
dade à reforma do Judiciário, aprofundar a reforma tri-
butária e instituir uma política educacional avançada, 
além de outras inovações. 
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Mais que isso, a reformulação de uma infra-es-
trutura que alargue as possibilidades de nosso desen-
volvimento econômico deve ser o encaminhamento 
natural da gestão que se inaugura em 2007. De uma 
Nação cujos recursos naturais excedem a vista, há a 
expectativa de que seu comandante-chefe transforme 
todo esse imenso patrimônio em fontes aprimoradoras 
da qualidade de vida do brasileiro. 

O Brasil só terá chance de se desenvolver e de 
progredir se forem respeitados princípios constitu-
cionais que garantam, inclusive, o cumprimento da 
probidade pública por parte de todos. Nessa ordem, 
cabe à Justiça zelar por tais princípios e punir os que 
deles se afastam; cabe ao Legislativo cunhar leis que 
os aprimorem e cabe, por fim, ao Executivo realizar as 
ações dentro do quadro legal aprovado.

Sr. Presidente, as eleições de 1º e 29 de outubro 
reafirmaram a solidez do sistema democrático brasi-
leiro. Com cerca de 126 milhões de votantes, o pleito 
refletiu as aspirações do nosso povo. Em que pesem 
as tensões e os eventuais conflitos ocorridos, tudo fez 
parte do calor saudável da batalha eleitoral, em nada 
comprometendo a legitimidade dos resultados já apu-
rados em todo o País.

No Maranhão, Sr. Presidente, participamos de 
autênticas batalhas cívicas para a conquista de votos 
para os nossos candidatos. Voltamos a encontrar, na 
luta política, o mesmo povo generoso, atento e cons-
ciente do valor da sua liberdade. A nossa candidata, 
Senadora Roseana Sarney, desenvolveu uma bela 
campanha, na qual pontificaram seu talento político 
e exemplar dignidade. Nela reafirmou-se, nas praças 
públicas, uma liderança de que se orgulha o meu Es-
tado. S. Exª já se traçou o norte de oferecer ao Gover-
nador eleito todo o apoio do seu mandato senatorial 
para ajudar no soerguimento do Maranhão.

Muitos Parlamentares, por variadas razões, não 
estão retornando ao Congresso. E por mais que se 
lamente a ausência daqueles que honraram o Legis-
lativo por sua cultura e dignidade, muitos pela própria 
vontade ou por ascenderem a outras posições políti-
cas, há de se respeitarem as opções de um eleitorado 
livre e consciente. 

Os próximos parlamentares assumirão seus man-
datos num ambiente onde, ao que tudo indica, a inte-
ração política será institucionalmente melhor.

E, no processo de revitalização institucional, de-
vemos reconhecer, sim, que medidas saneadoras 
têm sido rigorosamente introduzidas no Congresso 
Nacional, malgrado o ritmo mais lento do que o dese-
jável. Em tempo, vale registrar que, até poucos anos 
atrás, a imunidade parlamentar abarcava não apenas 
os denominados delitos de opinião, mas também – e 
absurdamente – os crimes comuns. 

Mais atento às novas regras, o povo brasileiro 
aperfeiçoa paulatinamente seus critérios de seleção 
eleitoral. Não vingaram as opiniões de que as cam-

panhas políticas, nos cenários federal e estadual, ins-
pirariam apatia e desencanto. Não foi o que vimos e 
sentimos em todo o País. Do desinteresse inicial, afi-
gurou-se a insistência na importância do voto como 
instrumento de expressão da vontade popular. Dos 
incidentes ocorridos, cresceu indiscutivelmente o calor 
da disputa eleitoral em todos os níveis – especialmente 
da disputa presidencial. 

Não que isso represente, em si, uma atmosfe-
ra eleitoral idealmente perfeita. Mas é que, para uma 
avaliação mais correta do eleitor, o quadro tornou-se 
definitivamente positivo. Um ambiente eleitoral em que 
matizes ideológicos e políticos distintos sejam ampla-
mente divulgados e contemplados favorece uma es-
colha mais consciente por parte do eleitor.

Os especialistas têm frisado que o pano de fun-
do no Brasil não se alterou de todo. Nas maiores de-
mocracias do planeta, é patente o descrédito que o 
eleitorado dedica ao conjunto das lideranças políticas. 
Para além das razões políticas e ideológicas, o desa-
lento popular, em muitos países, guarda raízes bem 
praticas, nascidas do voto facultativo.

Não sem propósito, a imprensa reiterou a amplitu-
de das eleições gerais no Brasil. Além do Presidente da 
República, 27 governadores de Estado, 27 Senadores, 
513 Deputados Federais, 1.059 Deputados Estaduais e 
24 Deputados Distritais serão empossados em 2007. O 
interesse pela política se traduz neste total de 18.721 
candidatos disputando vagas nas eleições de 2006.

Ressoando as palavras do Ministro Marco Aurélio 
Mello, Presidente do TSE, o revigoramento da cidadania 
se converte em objetivo imprescindível quando se trata 
de fortalecer o nosso jovem Estado democrático. 

Sr. Presidente, temos de celebrar o brilhantismo de 
que se revestiu o processo eleitoral, com a sexta eleição 
presidencial brasileira desde a redemocratização. 

As últimas eleições, enfim, representaram um 
passo decisivo rumo à consolidação democrática, que, 
evidentemente, só ocorrerá após décadas e décadas 
de continuidade institucional. 

A democracia brasileira conta, hoje, com quase 
126 milhões de eleitores. Seu vigor e solidez exigem 
uma conversão desse universo em 126 milhões de 
cidadãos, de fato. Como bem observou o magistra-
do, quando se trata de democracia, a beleza está na 
disputa com honradez e equilíbrio. Não há alternativa 
mais satisfatória do que comemorar o resultado como 
a expressão fidedigna da soberana vontade popular, 
no fim sempre prevalecente. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR EDISON LOBÃO:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-
co/PRB – PB) – A Srª Senadora Lúcia Vânia e os Srs. 
Senadores Juvêncio da Fonseca, Flexa Ribeiro e Alvaro 
Dias enviaram discursos à Mesa para serem publica-
dos na forma do disposto no art. 203, combinado com 
o inciso I e §2º do art.210, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para regis-
trar a matéria intitulada “Orçamento desmente planos 
de Lula”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo 
em sua edição de 8 de setembro do corrente.

Segundo a matéria, “o Lula candidato promete 
cortar impostos, gastar menos com a gestão do gover-
no, reduzir o déficit da Previdência, aumentar verbas 
para os programas sociais e ampliar os investimentos 
para melhoria das estradas e portos. Nenhuma dessas 

promessas, no entanto, está espelhada na proposta 
orçamentária para o próximo ano – nunca o orçamento 
foi tão peça de ficção. Lula promete, mas o orçamento 
não prevê recursos para sustentar tantas iniciativas 
para o primeiro ano de um segundo mandato, caso 
seja reeleito”.

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.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
comentar a matéria intitulada “Jorge Viana esquece 
passado e se alia a políticos que o PT antes comba-
tia”, publicada no jornal Folha de S.Paulo do dia 11 
de setembro do corrente.

A matéria destaca que surpreendentemente o 
grupo do Governador Jorge Viana, que despontou na 
política “com a promessa de tirar o Acre das páginas 
policiais”, fechou a coligação com o Partido Progressis-
ta. Um dos responsáveis pelo acordo foi o ex-deputado 
Ronivon Santiago, envolvido nos escândalos da compra 

de votos e também dos Sanguessugas. Uma incoerên-
cia bem própria do Partido dos Trabalhadores.

Sr. Presidente, requeiro que a referida matéria 
passe a integrar este pronunciamento, a fim de que 
conste dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR 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. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar a matéria intitulada “Até agora, dossiê Vedoin fez 
8 vitimas no PT e no governo”, publicada pelo jornal O 
Estado de S. Paulo de 22 de setembro do corrente.

A matéria destaca que o escândalo do falso dos-
siê contra candidatos tucanos detonado com prisões 
e a apreensão de R$1,75 milhão se aproxima do nú-
cleo de poder do governo Lula e abala o Partido dos 
Trabalhadores.

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. 

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada ““Justiça decreta prisão 
de seis do PT por compra do dossiê Vedoin”, publicada 
no jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de 27 
de setembro de 2006.

A matéria destaca que, entre os petistas que ti-
veram a prisão temporária decretada, três deles têm 
relação direta com o Presidente Lula, como Freud Go-
doy, ex-assessor especial de Lula; Oswaldo Bargas, 
ex-secretário executivo do Ministério do Trabalho; e 

Jorge Lorenzetti, ex-chefe do serviço de inteligência 
da campanha de Lula.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
passe a integrar este pronunciamento e, assim, conste 
dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-
co/PRB – PB) – Nada mais havendo a tratar, a Presi-
dência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srª e 
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã às 14 ho-
ras, a seguinte:

ORDEM DO DIA

– 1 – 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 100, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 987, de 2006 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 100, de 2006 – Com-
plementar (nº 123/2004-Complementar, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o Estatuto 
Nacional da Micro empresa e da Empresa de 
Pequeno Porte.

Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econômicos, Relator: Senador 
Luiz Otávio.

– 2 – 
PROJETO DE LEI DA CAMARA 

Nº 85, DE 2005 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 989, de 2006 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 85, de 2005 (nº 2.306/2003, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a 
criação de cargos efetivos e em comissão no 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1º Região.

Parecer favorável, sob nº 667, de 2006, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

– 3 – 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 262, DE 2006 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 172, I, do Regimento Interno) 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 1.054, de 2006 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 262, de 2006, de autoria 
do Senador Efraim Morais, que altera a Lei nº 
10.836, de 9 de janeiro de 2004, para incluir 
entre os beneficios do Programa Bolsa Família 
o beneficio natalino.

Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Sociais.

– 4 – 
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO Nº 64, DE 1999 
(Votação nominal)

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

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

– 5 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 30, DE 2002 
(Votação nominal)

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

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

 
– 6 – 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 66, DE 2005 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 66, de 2005, ten-
do como primeiro signatário o Senador José 
Jorge (apresentada como conclusão do Pare-
cer nº 2.054, de 2005, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania), que acrescenta o 
inciso XVI e o § 2º ao art. 52 da Constituição, 
para atribuir ao Senado Federal competência 
para indicar membros do Conselho Diretor ou 
da Diretoria das Agências Reguladoras.
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– 7 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

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

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 29, de 2003, tendo como pri-
meira signatária a Senadora Lúcia Vânia, que 
dá nova redação ao art. 193 da Constituição 
Federal (que trata da ordem social).

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

– 8 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

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

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

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

– 9 – 
PROJETO DE LEI DA CAMARA 

Nº 9, DE 2003 
(Incluido em Ordem do Dia nos termos 

do Requerimento nº 875, de 2006 – art. 167)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 9, de 2003 (nº 5.937/2001, 
na Casa de origem), que altera os arts. 3ºe 8ºe 
os Anexos II e III da Lei nº 9.264, de 7 de feve-
reiro de 1996, e dá outras providéncias (altera 
para Perito Papiloscopista a nomenclatura do 
cargo de Papiloscopista Policial da Carreira de 
Polícia Civil do Distrito Federal).

Parecer sob nº 665, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes lorres, favorável, 
com a Emenda nº 1 – CCJ, que apresenta.

– 10 – 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 31, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 31, de 2004 (nº 5.211/2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 4.504, 

de 30 de novembro de 1964, dispondo sobre 
parcelamentos de imóveis rurais, destinados 
à agricultura familiar, promovidos pelo Poder 
Público.

Parecer sob nº 995, de 2005, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Osmar Dias, favorável, com a Emenda 
nº 1 – CRA, de redação, que apresenta.

– 11 – 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 65, DE 2005

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

Parecer sob nº 158, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator:

Senador Mão Santa, favorável, com a 
Emenda nº 1 – CAS (Substitutivo), que ofe-
rece.

– 12 – 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 175, DE 2001 
(Incluido em Ordem do Dia nos termos 

do Recurso nº 1, de 2003)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2001, de autoria do 
Senador Ney Suassuna, que dá nova redação 
ao art. 7º da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 
1995, que “dispõe sobre o Serviço de TV a 
Cabo e dá outras providências”.

Pareceres sob nºs 1.268, de 2002, e 
1.295, de 2003, da Comissão de Educação: 1º 
pronunciamento (sobre o Projeto), Relator ad 
hoc: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresen-
ta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 4, 
de Plenário), Relator: Senador José Jorge, 
pela rejeição.

– 13 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 131, DE 1997

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 131, de 1997 (nº 573/97, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Parceria e de Cooperação em 
Matéria de Segurança Pública, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Francesa, em Bra-
sília, em 12 de março de 1997.
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Pareceres sob nºs 143, de 1998; 1.603 
e 1.604, de 2005, das Comissões

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

– de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, por solicitação da Comissão 

de Relações Exteriores e Defesa Nacional), 

Relator: Senador Jefferson Péres, favorável.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-

co/PRB – PB) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 52 

minutos.)

(OS Nº 15789
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ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES 

AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:

Ata da 180ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 7 de novembro de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Tião Viana, Efraim Morais, 
João Alberto Souza e Gilberto Mestrinho
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 63 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes, 
do PSDB do Amapá.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.085, DE 2006

Senhor Presidente,
Na forma do disposto no artigo 256, inciso I, do 

Regimento Interno, requeiro a retirada do Projeto de 
Lei do Senado nº 324, de 2005, que “Regulamenta o 
exercício da profissão de Relações Públicas, revogan-
do a Lei nº 5.377, de 11 de dezembro de 1967, e dá 
outras providências”, de minha autoria.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2006. – Se-
nador Marco Maciel.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Nos termos do inciso I do § 2º do art. 256 do 
Regimento Interno, com a redação dada pela Reso-
lução nº 35, de 2006, a Presidência defere o requeri-
mento. O Projeto de Lei do Senado nº 324, de 2005, 
vai ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Papaléo 
Paes, do PSDB do Amapá.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.086, DE 2006

Requer voto de aplauso ao atleta fun-
dista brasiliense Marilson Gomes do Santos, 
primeiro  brasileiro sul-americanoa vencer 
maratona de Nova Iorque.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e  ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso ao desportista 
brasiliense Marilson Gomes dos Santos, campeão da 
Maratona de Nova Iorque. Foi também o primeiro atle-
ta do Brasil e da América do Sul a conquistar a prova, 
uma das mais festejadas do mundo.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do atleta e da Confederação 
Brasileira de Atletismo.

Justificação

A vitória do brasiliense Marison Gomes dos San-
tos, jovem brasiliense de 29 anos, merece o Voto de 

Aplauso que requeiro ao Senado da República. Ele 
começou a sua agora vitoriosa carreira correndo des-
calço pelas ruas de Brasília, até ser descoberto. De-
pois disso, participou de diversas provas pedestres, 
com duas vitórias na Corrida de São Silvestre, em São 
Paulo, nos anos de 2003 e 2005.

Só faltava um quilômetro para cruzar a fita da 
prova pedestre mais famosa do mundo, a Marato-
na de Nova Iorque. E Marilson Gomes dos Santos 
olhou diversas vezes para trás e quase não acredita-
va que viria a ser o campeão, fazendo jus ao prêmio 
de US$130 mil.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.087, DE 2006

Requer Voto de Aplauso ao jornalista 
Hugo Studart,  contemplado este ano com o 
Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direito 
Humanos, com o seu livro “A Lei da Selva”, 
sobre guerrilha do Araguaia (1972-1974)

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso ao jornalista Hugo 
Studart, que, com seu livro “A Lei da Selva”, mereceu 
no ano de 2006 o Prêmio Vladimir Herzog de Anistia 
e Direitos Humanos.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do homenageado.

Justificação

A homenagem que ora formulo, justifica-se 
pelo valor do livro de Hugo Studart, que trata da 
guerrilha do Araguaia, combate ocorrido entre 1972 
e 1974 no Centro-Oeste do Brasil, durante o regi-
me de exceção. A obra de Studart tem notável valor 
histórico e narra em pormenores os combates que 
receberam o nome de Guerrilha do Araguata, que o 
Estado brasileiro oficialmente ignora. Em “A Lei da 
Selva”, Hugo Studart, que é jornalista, revela que a 
ordem para exterminar os guerrilheiros foi dada pelo 
então Presidente Emílio Garrastazu Médici. Hugo é, 
pois, merecedor do Voto que proponho ao Senado 
da República.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.088, DE 2006

Requer Voto de Pronto Restabeleci-
mento ao Vice-Presidente da República, 
José Alencar, que se submete a tratamento 
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de saúde nos Estados Unidos, dá continui-
dade a tratamento de saúde.

Requeiro, também, que esse Voto seja levado ao 
conhecimento do Vice-Presidente José Alencar.

Justificação

Acompanho com desejos sinceros de breve resta-
belecimento a cirurgia a que se submete, nos Estados 
Unidos, o Vice-Presidente da República José Alencar. 
cbmo noticia a imprensa, Sua Excelência, após reco-
mendaçâo de médicos do Hospital Sírio-Libanês, em-
barca para os Estados Unidas para dar continuidade 
ao tratamento aqui miciado. O Voto que proponho ex-
pressa nosso sentimento de apreço a José Alencar e, 
tenho certeza, o de toda a Nação.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.089, DE 2006

Requer Voto de Aplauso à cantora Ma-
ria Rita, novamente agraciada este ano com 
o Prêmio Gramy Latino.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso à cantora Maria Rita, 
novamente ano com o Prêmio “Gramy Latino”.

Requeiro, também, que esse Voto seja levado ao 
conhecimento da cantora.

Justificação

Pela segunda vez, Maria Rita, cantora de gran-
de renome no Brasil, foi contemplada com o Prêmio 
“Gramy Latino”. O Gramy equivale, na música, ao Os-
car do cinema.

O Voto que proponho é, pois, de inteira justiça.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 2006. – Se-

nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.090, DE 2006

Requer Voto de Aplauso à cantora 
Adriana Calcanhoto agraciada este ano 
com Prêmio Gramy Latino.

Requeiro, também, que esse Voto seja levado ao 
conhecimento da cantora.

Justificação

A cantora Adriana Calcanhoto foi contemplada, 
este ano, com o Prêmio “Gramy Latino”. O Gramy equi-
vale, na música, ao Oscar do cinema.

O Voto que proponho é, pois, de inteira justiça.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 2006. – Se-

nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.091, DE 2006

Requer Voto de Aplauso ao jornal O Es-
tado do Amazonas, de Manaus, pelo Prêmio 
que lhe foi conferido pelo 24º, Congresso 
Brasileiro de Psiquiatria, realizado em ou-
tubro de 2006, em Curitiba, pela publicação 
da reportagem “Em busca da Dignidade 
Perdida”. 

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso ao jornal O Estado 
do Amazonas, premiado na categoria “Inclusão Social-
Psiquiatria”, pelo 24º Congresso Brasileiro de Psiquia-
tria, realizado em outubro de 2006, em Curitiba, com 
a publicação da reportagem de autoria do jornalista 
César Augustus Soares Coelho, intitulada “Em busca 
da dignidade perdida”.

Requeiro, também, que esse Voto seja levado 
ao conhecimento da direção do jornal e, por seu inter-
médio, aos editores, repórteres, fotógrafos e demais 
funcionários.

Justificação

O Voto que proponho é, pois, de inteira justiça e 
exalta o jornal O Estado do Amazonas que conquistou 
o segundo lugar entre os premiados pelo 24º Congresso 
Brasileiro de Psiquiatria, realizado no mês de outubro de 
2006 em Curitiba. O prêmio foi conferido à reportagem 
intitulada Em busca da dignidade perdida, de autoria 
do jornalista César Augustus Soares Coelho.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – A Presidência encaminhará os votos solici-
tados.

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

Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes, 
do PSDB do Amapá.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.092, DE 2006

Solicita informações ao Sr. Ministro de 
Estado da Fazenda sobre o endividamento 
externo brasileiro.

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

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, se-
jam solicitadas ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, 
informações sobre as condições estabelecidas pelas 
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“Cláusulas de Ação Coletiva”, inseridas nos títulos da 
dívida externa brasileira a partir de 2003:

1 – O inteiro teor desta cláusula nos tí-
tulos da dívida externa brasileira;

2 – Qual Foro e legislação são estabe-
lecidos para a resolução de quaisquer contro-
vérsias sobre a dívida?

3 – Qual poder é concedido aos detento-
res de grande parcela (75 ou 85%, por exem-
plo) do estoque da dívida?

4 – Listagem de todos os títulos emitidos 
com esta cláusula.

Justificação

A partir de 2003, o governo brasileiro passou a 
inserir a chamada cláusula CAC (Cláusula de Ação 
Coletiva) em todas as emissões de títulos da dívida 
externa, conforme indicado na planilha divulgada pelo 
Tesouro Nacional.

Segundo o próprio Ministério da Fazenda, esta 
cláusula já incide sobre US$27,3 bilhões em títulos, o 
que já corresponde a nada menos que 47% da dívida 
pública externa federal em bônus.

Não foi divulgado pelo governo o inteiro conte-
údo desta cláusula, porém, a imprensa noticiou que 
ela concentra na maioria dos credores (detentores de 
85% do valor da dívida, e mais recentemente, 75%) o 
poder de ditar as regras da negociação decorrente de 
um eventual não pagamento.

Segundo o Informe Anual do FMI, de 2003 (Qua-
dro 3.1 do capítulo 3 da versão em espanhol) “Una serie 
de bonos globales emitida por Brasil -también en abril 
de 2003, según el Derecho neoyorquino y com CAC 
– atrajo un fuerte exceso de suscripción y tampoco dio 
indicios de que el uso de estas cláusulas entrañara um 
costo.” Na época, a Revista Exame, em reportagem 
de 28-4-2003, intitulada “Brasil decide adotar cláusula 
do calote em suas emissões de bônus”, afirma que “O 
Brasil passará a emitir bônus com Cláusula de Ação 
Coletiva (CAC), espécie de seguro contra caiote. A 
decisão foi comunicada pelo Banco Central (BC) em 
nota oficial divulgada nesta segunda-feira (28/4). A CAC 
deverá constar de títulos globais cujas emissões forem 
reguladas pela lei do estado de Nova Iorque.”

Tais notícias indicam que o Foro para quaisquer 
resoluções de controvérsias sobre a dívida seria o Foro 
de Nova lorque, o que representa renúncia à soberania 
nacional no que se refere à Dívida Externa.

Diante destes fatos, solicitamos ao Ministro da 
Fazenda o inteiro teor desta Cláusula de Ação Coletiva, 
para que sejam identificados os reais compromissos 
assumidos por meio da inclusão da referida cláusula 

em todas as emissões de títulos da dívida externa 
desde abril de 2003.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa, para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do art. 
216, III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Papaléo 
Paes, do PSDB do Amapá.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.093, DE 2006

Requer Voto de Aplauso para o cardeal 
D. Cláudio Hummes, nomeado prefeito da 
Congregação para o Clero, no Vaticano.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso para Dom 
Cláudio Hummes que, aos 72 anos, deixa a Arquidio-
cese de São Paulo para exercer a função de prefeito 
da Congregação para o Clero, um dos cargos mais 
importantes do Vaticano.

Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja en-
caminhado à CNBB – Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil.

Justificação

O Voto de Aplauso que ora requeiro marca o 
reconhecimento do trabalho realizado por D. Cláudio 
Hummes em vários campos pastorais, incluindo a pas-
toral social, vida e família, evangelização da cultura e 
ecumenismo.

A nomeação de D. Claúdio Hummes para chefiar 
a Congregação para o Clero, que supervisiona ques-
tões relativas aos 400 mil padres católicos em todo o 
mundo, assim como aspectos da educação religiosa 
marca a importância do Brasil, o maior país católico 
do mundo, para o Vaticano.

Sala das Sessões, 7 de novembro de  2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.094, de 2006

Requer Voto de Pesar pelo falecimen-
to do maestro Rogério Duprat, ocorrido no 
último dia 26 de outubro deste ano.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimen-

to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 

    127ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2006 



Novembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 33733 

nos Anais do Senado,Voto de Pesar pelo falecimento, 
ocorrido no último dia 26 de outubro, do maestro e ar-
ranjador Rogério Duprat.

Requeiro, também, que o Voto de Pesar seja le-
vado ao conhecimento da família.

Justificação

O Voto de Pesar que ora proponho se justifica pela 
grande importância do maestro e arranjador Rogério 
Duprat para a música brasileira. Duprat foi o grande 
responsável pelo rompimento da barreira entre o eru-
dito e o popular, consolidando-se como figura ímpar 
da música brasileira.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.095, DE 2006

Requer Voto de Pesar pelo falecimento do 
advogado José Luiz Bulhões Pedreira, ocorrido 
no último dia 24 de outubro deste ano.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimen-

to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos Anais do Senado, Voto de Pesar pelo falecimen-
to, ocorrido no último dia 24 de outubro, do advogado 
José Luiz Bulhões Pedreira.

Requeiro, também, que o Voto de Pesar seja le-
vado ao conhecimento da família.

Justificação

O Voto de Pesar que ora proponho se justifica 
pela importância do advogado José Luiz Bulhões Pe-
dreira para a comunidade jurídica e pela sua contribui-
ção para o Direito Societário. O advogado foi um dos 
autores do projeto que deu origem, em 1976, à Lei 
das Sociedades Anônimas, marcando a história das 
grandes empresas no Brasil.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – A Presidência encaminhará os votos solici-
tados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – A Presidência lembra às Sras e aos Srs. Sena-
dores que o tempo destinado aos oradores do período 
do expediente da sessão de amanhã será dedicado a 
homenagear o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo 
Desenvolvimento, celebrado pelo Sistema das Nações 
Unidas anualmente no dia 10 de novembro, de acordo 
com o Requerimento nº 1.049, de 2006, do Senador 
Flávio Arns e outros Srs. Senadores.

Esclarece, ainda, que continuam abertas as ins-
crições para a referida homenagem.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes, do 
PSDB do Amapá.

São lidos os seguintes:

OF/GAB/I/Nº 770

Brasília, 6 de novembro de 2006

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação da 

Deputada Rose de Freitas para participar, na qualida-
de de Suplente, da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização, em substituição ao 
Deputado Marcelino Fraga.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e elevada consideração. – Deputado 
Wilson Santiago, Líder do PMDB

OF. PSDB Nº 890/2006

Brasília, 7 de novembro de 2006

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Antonio 

Carlos Pannunzio para integrar como membro suplente, 
em substituição ao Deputado Xico Graziano, a Comis-
são Parlamentar Mista de Inquérito destinada a apurar 
as denúncias envolvendo a “Operação Sanguessuga”, 
realizada pela Polícia Federal para investigar quadri-
lha que atuava na aquisição fraudulenta de insumos 
estratégicos para a saúde.

Respeitosamente, – Deputado Jutahy Júnior, 
Líder do PSDB.

Ofício nº 159/06-GLPSDB

Brasília, 7 de novembro de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exª, o Sena-

dor  Marcos Guerra, para integrar como suplente da 
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, na vaga do 
Senador Papaléo Paes.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Lí-
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Serão feitas as substituições solicitadas.

Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes, do 
PSDB do Amapá.
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São lidos os seguintes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 418, DE 2006 

(nº 273/2003, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à 
FM Som das Cataratas Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada na cidade de Foz do Iguaçu, 
Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 1.484, de 2 de agosto de 2002, que outorga 
permissâo à FM Som das Cataratas Ltda. para explorar, 
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 771, DE 2002

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, permissões para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viços de radiodifusão sonora, conforme os seguintes 
atos e entidades:

1 – Portaria nº 1.480, de 2 de agosto de 2002 
– Safira Radiodifusão Ltda., na cidade de Mamborê 
– PR;

2 – Portaria nº 1.481, de 2 de agosto de 2002 
– Sistema Syria de Comunicações Ltda., na cidade 
de Icaraíma – PR;

3 – Portaria nº 1.482, de 2 de agosto de 2002 
– Sesal – Comunicação e Informática Ltda., na cidade 
de Ponta Grossa – PR;

4 – Portaria nº 1.483, de 2 de agosto de 2002 
– Rádio e Televisão Rotioner Ltda., na cidade de Ica-
raíma – PR;

5 – Portaria nº 1.484, de 2 de agosto de 2002 
– FM Som das Cataratas Ltda., na cidade de Foz do 
Iguaçu – PR;

6 – Portaria nº 1.485, de 2 de agosto de 2002 – Rá-
dio Juranda FM Ltda., na cidade de Juranda – PR;

7 – Portaria nº 1.486, de 2 de agosto de 2002 
– Rádio Aquarela FM Ltda., na cidade de Realeza 
– PR; e

8 – Portaria nº 1.487, de 2 de agosto de 2002 
– Sistema Syria de Comunicaçoes Ltda., na cidade de 
Cafelândia – PR.

Brasília, 4 de setembro de 2002. – Fernando 
Henrique Cardoso.

MC Nº 1.112 EM

Brasília, 9 de agosto de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e re-

gulamentares cometidas a este Ministério, determinou-
se a publicação da Concorrência nº 025/98-SSR/MC, 
com vistas à implantação de uma estação de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.

2. A Comissão Especial de Ambito Nacional, 
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro dc 1997, 
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 
1997, depois de analisar a documentação de homo-
logação e as propostas técnica e de preço pela outor-
ga das entidades proponentes, com observância da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação 
especifica de radiodifusão, concluiu que a FM Som 
das Cataratas Ltda., obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da 
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nasci-
mento, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 1.484, DE 2  DE AGOSTO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifbsão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, 
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53740.000335/98, Concorrên-
cia nº 025/98-SSR/IMC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à FM Som das Ca-
taratas Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Foz do 
Iguaçu, Estado do Paraná.
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Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se 
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.

NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL130     



33736 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006    131ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2006 



Novembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 33737 NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL132     



33738 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 419, DE 2006 

(Nº 2.023/2005, Na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitaria, Ecológica, Educativa e 
Cultural “Z” a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Mauá, Es-
tado de Sâo Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 272, de 10 de junho de 2005, que autoriza a 
Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e Cul-
tural “Z” a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Mauá, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 619, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 38, de 15 de janeiro de 2004, al-
terada pela de nº 299, de 29 de julho de 2004 – Asso-
ciação Comunitária Rádio Transversal, no município 
de Salto de Pirapora – SP;

2 – Portaria nº 96, de 23 de janeiro de 2004 – 
Associação Comunitária Rosa de Saron – ACRS, na 
cidade de Felixlândia – MG; e

3 – Portaria nº 272, de 10 de junho de 2005 – As-
sociação Comunitária, Ecológica, Educativa e Cultural 
“Z”, no Município de Mauá – SP.

Brasília, 22 de setembro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva. 

MC Nº 219 EM

Brasília, 21 de junho de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária, Ecoló-
gica, Educativa e Cultural “Z”, no Município de Mauá, 
Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifu-
são comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituido por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53830.002290/98, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Eunicio Lopes de Olivei-
ra.

PORTARIA Nº 272, DE 10 DE JUNHO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53830.002290/98 e do Parecer/MC/
Conjur/GAT/Nº 0714-1.08/2005, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária, Ecológica, Educativa e Cultural “Z’, com sede 
na Av. Luiz Marcolino, nº 711, Bairro Jardim Zaíra, no 
município de Mauá, Estado de São Paulo, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
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ográflcas com latitude em 23º39’27”S e longitude em 
46°26’25”W, utilizando a frequência de 87,5 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 

iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 420, DE 20006 

(Nº 2.050/205, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Amigos de Ouroeste a 
executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Ouroeste, Estado de 
São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 696, de 9 de dezembro de 2003, que autoriza 
a Associação Comunitária Amigos de Ouroeste a exe-
cutar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ou-
roeste, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

 
MENSAGEM Nº 517, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, autorizações às entida-
des abaixo relacionadas para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços 
de radiodifusão comunitária, conforme os seguin-
tes atos:

1 – Portaria nº 2.949, de 18 de dezembro de 
2002, alterada pela de nº 778, de 22 de dezembro de 
2003 – Associação Comunitária Penapolense para o 
Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico, na cidade 
de Penápolis – SP;

2 – Portaria nº 366, de 17 de julho de 2003 – 
(AADC) Associação Cultural Aracanguaense de Di-
fusão Comunitária, na cidade de Santo Antônio de 
Aracanguá – SP;

3 – Portaria nº 502, de 22 de setembro de 2003 
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Artís-
tico e Cultural de Mesópolis – ADACME, na cidade de 
Mesópolis – SP;

4 – Portaria nº 576, de 5 de novembro de 2003 
– Associação Cultural e Comunitária de Querência do 
Norte, denominada “ACCQN”, na cidade de Querência 
do Norte – PR; e

5 – Portaria nº 696, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária Amigos de Ouroeste, na 
cidade de Ouroeste – SP.

Brasília, 20 de agosto de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 609 EM

Brasília, 26 de dezembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária Amigos 
de Ouroeste, na cidade de Ouroeste, Estado de São 
Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o caput do art. 223, da Consti-
tuição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53830.001041/99, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos constitucionais 
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente 
processo, passarã a produzir efeitos legais somente 
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 
3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente –  Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 696, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53830001041/99 e do Parecer/Con-
jur/MC nº 1.447/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária Amigos de Ouroeste, com sede na Rua An-
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tônio Raposo, nº 1.355 – Centro, na cidade de Ouro-
este, Estado de São Paulo, para executar serviço de 
radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 20º00’15”S e longitude em 
50°22’28”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

 
RELATÓRIO Nº 548/2002/DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.830.001.041-99 de 29 de 
junho de 1999.

Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a 
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária dos Amigos 
de Ouroeste, na localidade de Ouroeste, Estado de 
São Paulo.

I – Introdução

1. Associação Comunitária dos Amigos de Ou-
roeste, inscrita no CNPJ sob o nº 03.205.2451000-43, 
com sede à Rua Antônio Raposo, nº 1.355 Cidade de 
Ouroeste, SP, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, por meio de requerimento datado de 
28 de junho de 1999, subscrito por representante legal, 
demonstrando interesse na exploração do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de 9 
de setembro de 1999, Seção 3, que contempla o logra-
douro onde pretende instalar o seu transmissor, assim 
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. A requerente, por final, solicita “a designação 
de canal para a prestação do serviço, nos termos do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de 

junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a docu-
mentação constante dos presentes autos.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidadeldocumentos aces-
sórios

4. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário 
de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do pleito 
formulado pela requerente, consubstanciado na Petição 
de folha, 1, bem como a documentação apresentada, re-
latando toda a instrução do presente processo adminis-
trativo, em conformidade com a legislação, especialmente 
a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-998 e Norma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A requerente, como mencionado na introdução 
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o servi-
ço, faz indicação da localidade onde pretende instalar 
seus equipamentos transmissores, complementando 
com o endereço da respectiva estação e coordenadas 
geográficas, além de pedir a designação de canal para 
a prestação do serviço, atendendo os requisitos do 
item 6.4 da Norma Complementar nº 02/98 e, ainda, 
juntando a documentação necessária.

6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor-
ma 02/98), está contida nos autos, correspondendo 
ao seguinte:

– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de diri-

gentes;
– declarações e comprovantes relativos 

a responsabilidades e obrigações de dirigen-
tes, enquanto vinculados à entidade, face aos 
ditames legais pertinentes;

– manifestações de apoio da comuni-
dade;

– plantas de arruamento, com indicação 
do local de instalação do sistema irradiante, e 
respectivas coordenadas geográficas;

– informações complementares de di-
rioentes da entidade, como declaração de re-
sidência e declaração de fiel cumprimento às 
normas, recolhimento da taxa de cadastro e 
cópias de documentos pessoais.

7. Toda a documentação mencionada está contida 
no intervalo de folhas 1 a 92, dos autos.

8. Analisados os documentos apresentados ini-
cialmente e após o cumprimento de exigências, este 
Departamento constatou conformidade legal e nor-
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mativa, pelo que passa a examinar as informações 
técnicas de relevância.

III – Relatório

• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 

petição que os equipamentos seriam instalados em área 
abrangida pelo circulo de raio igual a 1 km, com centro 
localizado na Rua Mathias Cardoso de Almeida, Qd. 
32, casa 02, Cidade de Ouroeste, SP, de coordenadas 
geográficas em 20°00’15,3”S de latitude e 50°22’28,8”W 
de longitude, consoante os dados constantes no aviso 
no DOU de 9-9-1999, Seção 3.

A análise técnica desenvolvida, demonstra que, 
as coordenadas geográficas indicadas deveriam ser 
mantidas, pelo, que se depreende da memória do 
documento de folhas 63, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”.

11. O mesmo documento trata de outros dados, 
conforme se segue:

– informações sobre geração de coordena-
das geográficas, instruções sobre coordenadas 
coincidentes com os levantamentos do IBGE;

– compatibilização de distanciamento 
do canal;

– situação da estação em faixa de fron-
teira, endereço proposto para instalação da 
antena;

– planta de arruamento, endereços da 
sede e do sistema irradiante;

– outros dados e conclusão.

12. Seguiram-se diligências para apresentação 
dos subitens 6.7 VI, 6.11 da Norma 2/98 e 14.2.7.1.1 
(fls 67-109).

13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “For-
mulário de Informações Técnicas”, fls. 96, firmado pelo 
engenheiro responsável, onde estão resumidas as se-
guintes informações:

– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa 

e de localização do transmissor, sistema irra-
diante e estúdio;

– características técnicas dos equipa-
mentos (transmissor) e acessórios (antena 
e cabo coaxial), com indicação da potência 
efetiva irradiada e intensidade de campo no 
limite da área de serviço;

– diagramas de irradiação do sistema irradiante 
e características elétricas.

14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Instala-
ção da Estação, constatando-se conformidade com a 
Norma 02/98, em especial as exigências inscritas em 
seu item 6.11, folhas 111 e 112.

15. É o relatório.

IV – Conclusão/Opinamento

16. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, quem cabe a condução dos trabalhos de 
habilitação de interessados na exploração do serviço de 
radiodifusão comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, os 
quais estão compatíveis com a legislação atinente.

17. Assim, a requerente, de acordo com o seu 
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento, 
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito, 
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:

– nome
Associação Comunitária dos Amigos de Ouro-

este

– quadro diretivo
Presidente: Israel Alonso Castro
Vice-Presidente: Ana Emília Fernandes Iqueguame
Secretário: José dos Santos Marques Filho
Tesoureiro: Ronaldo Antônio da Costa

– Localização do transmissor, sistema irradiante 
e estúdio

Rua Mathias Cardoso de Almeida, Qd. 32, Centro, 
Cidade de Ouroeste, Estado de São Paulo.

– coordenadas geográficas
20°00’15”S de latitude e 50°22’28”W de longitude, 

correspondentes aos dados constantes no “Formulário 
de Informações Técnicas”, fls. 96 e “Roteiro de Ánálise 
de Instalação da Estação de RADCOM”, fls. 111 e 112, 
que se refere à localização da estação.

18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Comunitária dos 
Amigos de Ouroeste, no sentido de conceder-lhe a Ou-
torga de Autorização para a exploração do serviço de ra-
diodifusão comunitária, na localidade preténdida, dentro 
das condições circunscritas no Processo Administrativo 
nº 53.830.001.041-99 de 29 de junho de 1999.

Brasília, 9 de outubro de 2002. – Sibela Leandra 
Portela, Relatora da conclusão Jurídica – Regina Apa-
recida Monteiro, Relatora da conclusão Técnica.

À consideração do Senhor Diretor do Departa-
mento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.

Brasília, 9 de outubro de 2002. – Nilton Geraldo 
Lemes de Lemos, Coordenador Geral.
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De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Servi-

ços de Radiodifusão.
Brasília, 15 de outubro de 2002. – Hamilton de 

Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de 
Outorga de Serviços de Radiodifusão.

Aprovo o Relatório nº 548/2002/DOSR/SSR/
MC

Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa-
me e parecer.

Brasília, 21 de outubro de 2002. – Antonio Carlos 
Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 421, DE 2006 

(Nº 2.061/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga concessão à 
Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Edéia. 
Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/nº, de 8 de dezembro de 2003, que outor-
ga concessão à Rede Brasileira de Rádio e Televisão 
Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Edéia, Estado de Goiás.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra ent vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 750, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 8 
de dezembro de 2003, que “Outorga concessão às 
entidades que menciona, para explorar serviço de ra-
diodifusão, e dá outras providências”.

Brasília, 3 de novembro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 325 EM

Brasília, 19 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a instauração de procedimento licitatório, 

na modalidade Concorrência, com vistas à outorga 
de concessão para explorar o serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, nas localidades e Unidades 
da Federação abaixo indicadas.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, 
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, 
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 
1997, após analisar a documentação de habilitação 
e as propostas técnica e de preço das entidades 
proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e da legislação específica de 
radiodifusão, concluiu que obtiveram a maior pon-
tuação do valor ponderado, nos termos estabeleci-
dos. pelos respectivos Editais, tornando-se assim 
Vencedoras das Concorrências, conforme atos da 
mesma Comissão, que homologuei, as seguintes 
entidades:

Sistema Lajes de Comunicações Ltda., na cidade de 
Acopiara, Estado do Ceará (Processo nº 53650;000661/98 
e Concorrência nº 126/97-SSR\MC);

Rádio Jericoacoara Ltda., na cidade de Jericoa-
coara, Estado do Ceará (Processo nº 53650.000654/98 
e Concorrência nº 126/97-SSR/MC);

Rádio Britto Ltda., na cidade de Anicuns, Estado 
de Goiás (Processo nº 53670.000143/98 e Concorrên-
cia nº 01 l/98-SSR/MC);

Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda., na 
cidade de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso 
(Processo nº 53670.000144/98 e Concorrência nº 
011/98-SSR/MC);

Rádio Vale das Esmeraldas Ltda., na cidade de Pon-
talina, Estado de Goiás (Processo nº 53670.000141/98 
e Concorrência nº 011/98-SSR/MC);

3. Nessa conformidade, e em observância ao 
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 
de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada 
polo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, 
submeto à elevada consideração de Vossa Excelência 
projeto de decreto que trata da outorga de concessão 
ás referidas entidades para explorar os serviços de 
radiodifusão mencionados.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição, os atos de outorga somente produ-
zirão efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito sejam encaminhados os 
referidos atos.

Respeitosamente, – Miro Teixeira, Ministro de 
Estado das Comunicações.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 422, DE 2006 

(Nº 2.071/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
ao Sistema Radiodifusão de Sertãozinho 
Ltda., para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada na 
cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de 
Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 245, de 2 de maio de 2005, que outorga 
permissão ao Sistema Radiodifusão de Sertãozinho 
Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de São Gonçalo, Estado 
do Rio de Janeiro.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 712, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, permissões às entidades abaixo 
relacionadas para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, conforme os 
seguintes atos:

1 – Portaria nº 266, de 3 de junho de 2004 – 
Natureza Comunicações Ltda., na cidade de Jardim 
– MS; e

2 – Portaria nº 245, de 2 de maio de 2005 – Sis-
tema Radiodifusão de Sertãozinho Ltda., no município 
de São Gonçalo – RJ.

Brasília, 17 de outubro de 2005. – José Alen-
car.

MC Nº 192 EM

Brasília, 5 de maio de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. De conformidade com as atribuições legais e 
regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 24/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
no Município de São Gonçalo, Estado do Rio de 
Janeiro.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituí-
da pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, 
e suas alterações, depois de analisar a documenta-
ção de habilitação e as propostas técnica e de preço 
pela outorga das entidades proponentes, com obser-
vância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da 
legislação específica de radiodifusão, concluiu que o 
Sistema Radiodifusão de Sertãozinho Ltda (Processo 
nº 53770.000653/2001) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da 
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o re-
ferido ato.

Respeitosamente,– Eunicio Lopes de Oli-
veira.

PORTARIA Nº  245 , DE 2 MAIO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, em conformidade com o art. 
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista 
o que consta do Processo nº 53770.000653/2001, 
Concorrência nº 024/2001-SSR/MC, e do Parecer 
Conjur/MC/MGT/Nº 0584-2.29/2005, de 13 de abril 
de 2005, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Sistema Radio-
difusão de Sertãozinho Ltda., para explorar pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada, no Município de São Gonçalo, Estado do 
Rio de Janeiro.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se 
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 423, DE 2006 

(Nº 2.132/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Cultural e Comunitária de Cesário 
Lange a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Cesário Lange, 
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 243, de 12 de junho de 2003, que autoriza a 
Associaçio Cultural e Comunitária de Cesário Lange 
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Cesário Lange, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 826, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XIII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 243, 
de 12 de junho de 2003, que autoriza a Associação 
Cultural e Comunitária de Cesário Lange a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de Radiodifusão Comunitária na cidade de 
Cesário Lange, Estado de São Paulo.

Brasília, 9 de dezembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 217 EM

Brasília, 31 de julho de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-
torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Cultural e Comunitária de 
Cesário Lange, na cidade de Cesário Lange, Estado 
de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão co-
munitária, em conformidade com o caput do art. 223, 
da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicaçâes sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio 
da comunidade, numa demonstração de receptivi-
dade da filosofia de criação desse braço da radio-
difusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento 

e a sedimentação da cultura geral das localidades 
postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração de informações benéficas em 
todos os seguimentos, e a todos esses núcleos po-
pulacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análi-
ses técnica e jurídica da petição apresentada, cons-
tatando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de 
origem, consubstanciada nos autos do Processo 
Administrativo nº 53830.000770/01, que ora faço 
acompanhar, com a finalidade de subsidiar os tra-
balhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 30, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Miro Teixeira. 

PORTARIA Nº 243, DE 12 DE JUNHO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos 
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53830.000770/01 e do Parecer/Con-
jur/MC nº 507/2003, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Cultural e Comuni-
tária de Cesário Lange, com sede na Rua José Vieira 
de Miranda, nº 884 – Centro, na cidade de Cesário 
Lange, Estado de São Paulo, a executar serviço de 
radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 23°13’46”S e longitude em 
47°57’33”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos le-
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo 
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de 
seis meses a contar da data de publicação do ato de 
deliberação.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.
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RELATÓRIO Nº 31/2003-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.830.000.770/01, protoco-
lizado em 28 de agosto de 2001.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Cultural e Comunitária de 
Cesário Lange, localidade de Cesário Lange, Estado 
de São Paulo.

I – Introdução

1. A Associação Cultural e Comunitária de Cesârio 
Lange, inscrita no CNPJ sob o número 04.595.210/0001-
20, no Estado de São Paulo, com sede na Rua José 
Vieira de Miranda, nº 884 – Centro, cidade de Cesário 
Lange, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, conforme requerimento datado de 21 
de agosto de 2001, subscrito por representante legal, 
no qual demonstrou interesse na exploração do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária nos termos do ar-
tigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de 
junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser trata-
da como requerente, baseou o seu pleito nos termos 
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial 
da União – DOU, de 7 de fevereiro de 2002, que 
contempla a localidade onde pretende instalar o seu 
transmissor, assim como o sistema irradiante e res-
pectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ain-
da, considerando a distância de 3,5km entre as in-
teressadas nesta localidade, comunicamos que o 
requerimento de outra entidade foi objeto de exame 
por parte do Departamento de Outorga de Serviços, 
vez que apresentou sua solicitação para a mesma 
area de interesse, tendo sido seu processo devida-
mente analisado e arquivado. O motivo do arquiva-
mento, bem como a indicação da relação constando 
o respectivo nome e processo, se encontra abaixo 
explicitada:

a) Associação Comunitária Amigos do Centro de 
Cesário Lange – Processo nº 53.830.000.101/02, arqui-
vado pelos seguintes fatos e fundamentos: em razão 
da negativa de acordo entre as entidades, foi utilizado 
o critério da representatividade, do qual constatou-se 
que esta Entidade apresentou menor número de mani-
festações em apoio à iniciativa que a sua concorrente 
– critério de seleção determinado pelo subitem 6.10.2 
da Norma Complementar 2/98, conforme comunicado 
à entidade por meio do Ofício nº 6.957/02, datado de 
25-11-2002.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº  9.612, de 19-2-1998, o Regulamenta do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98, 
de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com 
centro localizado na R. José V. de Miranda, 884 – Cen-
tro, na cidade de Cesário Lange, Estado de São Paulo, 
de coordenadas geográfícas em 23°13’46”S de latitu-
de e 47°57’33”W de longitude. Ocorre que, postertor-
mente, o endereço proposto foi retificado, passando 
a estar na Rua José Vieira de Miranda, 900 – Centro, 
consoante aos dados constantes do Aviso publicado 
no DOU, de 7-2-2002.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 64, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de 
outros dados, quais sejam: informações sobre geração 
de coordenadas geográficas, instruções sobre coorde-
nadas coincidentes com os levantamentos do IBGE, 
compatibilização de distanciamento do canal, situação 
da estação em faixa de fronteira, endereço proposto 
para instalação da antena; planta de arruamento, en-
dereços da sede e do sistema irradiante, outros dados 
e conclusão. Vale salientar que ao final, a entidade 
apontou novo endereço, o que foi objeto de análise 
e conclusão por este Departamento, que constatou a 
possibilidade de aceitação do novo dado.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e 
considerando a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências passí-
veis do cumprimento das seguintes exigências: apre-
sentação da documentação elencada no subitem 6.7 
incisos I e II da Norma 2/98, comprovação de neces-
sária alteração estatutária, cópia do CNPJ retificado 
da requerente e declaração do endereço da sede. 
Diante da regularidade técnico-jurídica do processo 
nº 53.830.000.101/02 referentes às interessadas na 

NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL156     



33762 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006

localidade e em observância ao disposto no subitem 
6.10.1 da Norma nº 2/98, foi encaminhado ofício 
para que se estabelecesse uma associação entre as 
mesmas, ocorre que, frente a negativa de acordo en-
tre as entidades e considerando o decurso do prazo 
concedido, utilizou-se o critério de seleção apontado 
no subitem 6.10.2 da Norma nº 2/98, do qual cons-
tatou-se que a requerente conta com maior número 
de manifestações em apoio que a sua concorrente, 
em decorrência de tal fato a Entidade foi seleciona-
da, tendo sido solicitada a apresentação do projeto 
técnico (fls. 67 a 130).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 116, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-
se conformidade com a Norma 2/98, em  especial as 
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme ob-
serva-se nas folhas 131 e 132. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 130 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dipostos 
no Código Civil Brasileiroe adequados às fina-
lidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de elei-
ção dos dirigentes, devidamente registradas 
e em conformidade com os preceitos dipostos 
no Código Civil Brasileiroe adequados às fina-
lidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar 02/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto 
no subitem 6.11 e incisos da Norma Comple-
mentar 02/95;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidáde, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar 02/98 e ainda, demais declara-
ções e documentos requeridos com intuito de 
confirmar aguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de 
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, 
após detido exame do rol de documentos, os quais es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

• nome
Associação Cultural e Comunitária de Cesário 

Lange

• quadro diretivo
Presidente: Joaquim Maria de Miranda
Vice-presidente: Gilberto Vieira Antunes
Tesoureira: Liliana Maria Vieira de Camargo
Secretária: Edna Tereza Nunes Miranda

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua José Vieira de Miranda, 900 – Centro, cidade 
de Cesário Lange, Estado de São Paulo.

• coordenadas geográficas
23°13’46” de latitude e 47°57’33” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 131 e 132, bem 
como “Formulário de informações Técnicas” – fls. 116 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Cultural e Comu-
nitária de Cesário Lange, no sentido e conceder-lhe a 
autorização para a exploração do serviço dc radiodifu-
são comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53.830.000.770/01, de 28 de agosto de 2001.

Brasília, 16 de maio de 2003. – Aline Oliveira 
Prado, Chefe de Serviço/SSR – Neide Aparecida da 
Silva, Chefe de Divisão/SSR – Relator da conclusão 
Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Jayme Marques 

de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de 
Serviços de Áudio e Imagem.
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De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Comu-

nicação Eletrônica.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

Aprovo  o Relatório nº 31/2003/DOSR/SSR/MC. 
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e 
parecer.

Brasília, 16 de maio de 2003. – Eugênio de Oli-
veira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 424, DE 2006 

(Nº 2.196/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção João Dehon a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Boa Vista 
do Buricá, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 165, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a 
Associação João Dehon a executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Boa Vista do Buricá, Estado 
do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 140, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 165, 
de 16 de fevereiro de 2005, que outorga autorização 
à Associação João Dehon a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária, no Município de Boa Vista do 
Buricá, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília, 7 de março de 2006.

MC Nº 145 EM

Brasília, 25 de abril de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 

que a entidade Associação João Dehon, no município 
de Boa Vista do Buricá, Estado do Rio Grande do Sul, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53790.000647/02, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade dc subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 165, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 
1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e 
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 
nº 53790.000647/02 e do Parecer/MC/Conjur/GAT/Nº 
790 –  1.08/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação João 
Dehon, com sede na Avenida São José, nº 805 – Cen-
tro, no município de Boa Vista do Buricá, Estado do Rio 
Grande do Sul, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL158     



33764 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006

Parágrafo ünico. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 27°40’09’’S e longitude em 
54°06’39”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.

 
RELATÓRIO Nº 137/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº  53.790.000.647/02, proto-
colizado em 22 de março de 2002.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação João Dehon, município de 
Boa Vista do Buricá, Estado do Rio Grande do Sul.

I – Introdução

1. A Associação João Dehon, inscrita no CNPJ 
sob o número 03.076.95410001-76, no Estado do Rio 
Grande do Sul, com sede na Avenida São José, nº 805 
– Centro, no município de Boa Vista do Buricá, dirigiu-
se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
conforme requerimento datado de 9 de abril de 1999, 
subscrito por representante legal, no qual demonstrou 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamen-
to do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado 
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 18 de março de 1999 que contempla a 
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, as-
sim como o sistema irradiante e respectivo estúdio. 

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de 
outra entidade foi objeto de exame por parte do Depar-
tamento de Outorga de Serviços, vez que apresentou 
sua solicitação para a mesma área de interesse, tendo 
sido seu processo devidamente analisado e arquivado. 
O motivo do arquivamento, bem como a indicação da 

relação constando o respectivo nome e processo, se 
encontra abaixo explicitada:

a) A Associação de Desenvolvimento Comunitá-
rio – ADC – Processo nº 53.790.001.183/98, arquivado 
pelos seguintes fatos e fundamentos: A Entidade não 
encaminhou a documentação exigida pela legislação 
específica no prazo legal estipulado no citado aviso de 
habilitação, em inftingência ao disposto no item 6.6.1 da 
Norma Complementar 02/98 e ainda, impossibilitando 
a análise técnico-jurídica do requerimento, conforme 
comunicado à entidade por meio do ofício nº 4998/03, 
datado de 4 de junho de 2003, cuja cópia do oficio e 
respectivo AR Postal se encontram anexos. Saliente-
se que, frente a ciência do arquivamento dos autos, a 
entidade não apresentou solicitação para reconside-
ração desta decisão.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a reguLar análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98, 
de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com 
centro localizado na Av. São José, 805, no Município 
de Boa Vista do Buricá, Estado do Rio Grande do Sul, 
de coordenadas geográficas em 27°39’00”S de latitude 
e 54°06’00”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser confirmadas, pelo que se depreende da memória 
do documento de folhas 178 e 179, denominado de 
“Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua 
vez trata de outros dados, quais sejam: informações 
sobre geração de coordenadas geográficas, instru-
ções sobre coordenadas coincidentes com os levanta-
mentos do IBGE, compatibilização de distanciamento 
do canal, situação da estação em faixa de fronteira, 
endereço proposto para instalação da antena; planta 
de armamento, endereços da sede e do sistema irra-
diante, outros dados e conclusão. Salientamos que 
ao final, a entidade apontou novas coordenadas, o 
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que foi objeto de análise e conclusão por este Depar-
tamento, que constatou a possibilidade de aceitação 
dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e 
considerando a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências passí-
veis do cumprimento das seguintes exigências: apre-
sentação da documentação elencada no subitem 6.7 
incisos II, da Norma 2/98, comprovação de neces-
sária alteração estatutária, cópia do CNPJ retificado 
da requerente e declaração do endereço da sede; 
declaração dc que a Entidade não possui qualquer 
vínculo, Certidão Cartorária. Diante da regularidade 
técnico-jurídica do processo a Entidade foi selecio-
nada, tendo sido solicitada a apresentação do projeto 
técnico (fls. 182 a 293).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 296, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-
se conformidade com a Norma 2/98, em especial as 
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme ob-
serva-se nas folhas 309 e 310. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 308, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar 02/98, bem 

como o Projeto Técnico conforme disposto 
no subitem 6.11 e incisos da Norma Comple-
mentar 02/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subítem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar 02/98 e ainda, demais declara-
ções e documentos requeridos com intuito de 
confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga dc Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome
Associação João Dehon;

• quadro diretivo
Presidente: Aldecir José Piai
Vice-presidente: Alfredo Romeu Eckert
1º Secretário: Maria Adelaide Rhoden Hartmann
2º Secretário: Marly Teresinha Fin Schneider
1º Tesoureiro : Alfeu Inácio Muller
2º Tesoureiro: João Pedro Mallmann

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

 Avenida São José, nº 805 – Centro, Município de 
Boa Vista do Buricá, Estado do Rio Grande do Sul;

• coordenadas geográficas
27°40’09” de latitude e 54°06’39” de longitude, 

correspondentes aosdados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estacão” – fls. 309 e 310, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” -fls 296 e 
297 e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação João Dehon, no 
sentido de conceder-lhe a autorização para a explora-
ção do serviço de radiodifusão comunitária, na loca-
lidade pretendida, dentro das condições circunscritas 
no Processo Administrativo nº 53.790.000.647/02, de 
22 de março de 2002.

Brasília, 14 de maio de 2004. – Relator da con-
clusão Jurídica, Vilma F. Alvarenga, Chefe de Servi-
ço/SSR – Relator da conclusão Técnica, Neyde Apa-
recida da Silva, Chefe de Divisão/SSR.

De acordo.

NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL160     



33766 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006

Á consideração do Senhor Diretor do Departa-
mento de Outorga de Serviços.

Brasília, 14 de maio de 2004. – Alexandra Lu-
ciana Costa, Coordenadora.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 14 de maio de 2004. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 0137 /2004/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 14 de maio de 2004. – Elifas Chaves 
Gurgel do Amaral, Secretário de Serviços de Comu-
nicação Eletrônica.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 425, DE 2006 

(Nº 2.198/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Funda-
ção Massaranduba – FUNMAS a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Massaranduba, Estado da 
Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a por-

taria nº 278, de 24 de junho de 2004, que autoriza a 
Fundação Massaranduba – FUNMAS a executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Massaranduba, 
Estado da Paraíba.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. – Aldo Rebelo, Presidente.

MENSAGEM Nº 157, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto 
à apreciação de Vossas Excelências, acompanha-
do de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato constante da 
Portaria nº 278, de 24 de junho de 2004, que outor-
ga autorização à Fundação Massaranduba – FUN-
MAS para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Massaranduba, Esta-
do da Paraíba.

Brasília, 13 de março de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 219 EM

Brasília, 25 de junho de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Fundação Massaranduba – FUNMAS 
no município de Massaranduba, Estado da Paraíba, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53103.000073/02, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 278, DE 24 DE JUNHO DE 2004

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerandoo disposto no inciso 
II do art. 9º e art. l9 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e 
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 
nº 53103.000073/02 e do Parecer/MC/conjur/GAT/Nº 
834-1.08/2004, resolve:
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Art. 1º Outorgar autorização à Fundação Massa-
randuba – FUNMAS, com sede na Rua José Rufino, 
nº 41 – Centro, no município de Massaranduba, Esta-
do da Paraíba, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-

ográficas com latitude em 07°12’01”S e longitude em 
35°47’21“W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 426, DE 2006 

(Nº 2.221/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Conchal a executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Conchal, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica  aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 179, de 16 de abril de 2004, que autoriza 
a Associação Comunitária de Conchal a executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Conchal, 
Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 652, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 565, de 5 de novembro de 2003 
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Araçuaí, na cidade de Araçuaí – MG;

2 – Portaria nº 767, de 22 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária de Apoio Social 22 de Ou-
tubro, na cidade de Rincão – SP;

3 – Portaria nº 179, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Comunitária de Conchal, na cidade de Con-
chal – SP;

4 – Portaria nº 207, de 28 de abril de 2004 – As-
sociação da Juventude do Município de Montes Altos 
– MA, no Município de Montes Altos – MA;

5 – Portaria nº 538, de 22 de dezembro de 2004 
– Associação Cultural Comunitária Rádio Provisão FM, 
no Município de Caruaru – PE;

6 – Portaria nº 72, de 4 de fevereiro de 2005 
– Clube de Mães e Idosos Maria Isabel de Medeiros, 
no Município de Natal – RN;

7 – Portaria nº 77, de 14 de fevereiro de 2005 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Vida Nova, no Município de Franca – SP; e

8 – Portaria nº 170, de 16 de fevereiro de 2005 
– Associação de Desenvolvimento Comunitário e Cul-
tural de Regeneração (PI) ADERE, no Município de 
Regeneração – PI.

Brasília, 4 de outubro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva. 

MC Nº 139 EM

Brasília, 11 de maio de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva docamentação para 
que a entidade Associação Comunitária de Conchal, 
na cidade de Conchal, Estado de São Paulo, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incativar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53830.000907/02, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Eunício Oliveira. 

PORTARIA Nº 179, DE 16 DE ABRIL DE 2004

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerado o disposto no inciso 
lido art. 99 e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53830.000907/02 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 0233/2004, resolve:
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Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária de Conchal, com sede na Rua Mogi Mirim, nº 980 
– Centro, na cidade de Conchal, Estado de São Paulo, 
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-

ográficas com latitude em 22°20’28”S e longitude em 
47°10’01”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 427, DE 2006 

(Nº 2.107/2005, na Câmara Dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação de Monte 
Carmelo a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Monte Carmelo, 
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 571, de 18 de novembro de 2005, que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação de Monte 
Carmelo a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 145, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 

§ 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências, acompanhado da Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunica-
ções, o ato constante da Portaria nº 571, de 18 de no-
vembro de 2005, que outorga autorização à Associação 
Comunitária de Comunicação de Monte Carmelo para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária, no Muni-
cípio de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais.

Brasília, 7 de março de 2006.

MC Nº 356 EM

Brasília, 6 de dezembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Podaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária de Co-
municação de Monte Carmelo, no Município de Monte 
Carmelo, Estado de Minas Gerais, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério 
das Comunicações sua inscrição para prestar o ser-
viço de radiodifusão comunitária, cuja documentação 
inclui manifestação de apoio da comunidade, numa 
demonstração de receptividade da filosofia de criação 

desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar 
o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral 
das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53710.001012/99, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 571, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005 

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53710.001012/99 e do Parecer/MC/
Conjur/Gatin/Nº 1.325– 1.08/2005, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária de Comunicação de Monte Carmelo, com sede 
na Rua Mecasa, nº 580, Bairro Santo Agostinho, no 
município de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, 
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográflcas com latitude em 18°41”40”S e longitude em 
47°29’28”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.
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RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E COM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 302/2004/RADCOM/DOS/SSCE/
MC

Referência: Processo nº 53710001012/99, protocoli-
zado em 9-8-1999.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária de Monte Car-
melo, município de Monte Carmelo, Estado de Minas 
Gerais.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária de Monte Carmelo, 
inscrita no CNPJ sob o número 03.265.681/0001-08, 
no Estado de Minas Gerais, com sede Rua Mecasa, 
nº 580, B. Santo Agostinho, no município de Monte 
Carmelo, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, conforme requerimento datado de 16 
de outubro de 2001, subscrito por representante le-
gal, no qual demonstrou interesse na exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu-
são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 29-8-2002 que contempla a locali-
dade onde pretende instalar o seu transmissor, assim 
como o sistema irradiantçe respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento 
de outras entidades foram objeto de exame por pane 
do Departamento de Outorga de Serviços, vez que 
apresentaram suas solicitações para a mesma área 
de interesse, tendo sido seus processos devidamente 
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamen-
tos, bem como a indicação da relação constando os 
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo 
explicitadas:

a) Associação de Assistência Social Cristã Ca-
naã – Processo nº 53710001317/98, arquivado pelos 
seguintes fatos e fundamentos: a entidade infringiu o 
disposto no artigo 1º da Lei nº 9.612/98, conforme comu-
nicado à entidade por meio do Ofício nº 939, datado de 
31-1-2001, cuja cópia do ofício e respectivo AR Postal 
se encontram anexos. Saliente-se que, frente a ciência 
do arquivamento dos autos, a entidade não apresentou 
solicitação para reconsideração desta decisão.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Depanamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 1/2004, 
de 26-1-2004.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em área 
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro 
localizado na Av. Romualdo Rezende, s/nº, Bairro Vila 
Nova, no município de Monte Carmelo, Estado de Minas 
Gerais, de coordenadas geográficas em 18°46’58”S de 
latitude e 47°29’00”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográfzcas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 26/27, denominado de “Roteiro 
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa dc fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta dc arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao fina], 
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o 
que foi objeto de análise e conclusão por este Depar-
tamento, que constatou a possibilidade de aceitação 
dos novos dados. Ressalta-se que em relação ao item 
15 do Roteiro de Análise de Instalação de Radcom 
houve justificativa às fls. 206.

7. Considerando a seleção desta requerente, bem 
como a documentação que foi encaminhada, consta-
taram-se pendências passíveis do cumprimento das 
seguintes exigências: apresentação da documentação 
elencada no subitem 7.1 alínea c da Norma Comple-
mentar nº 1/2004, comprovação de necessária altera-
ção estatutária, comprovante de válida existência das 
entidades que manifestaram apoio à iniciativa, cópia 
do CNPJ da requerente e declaração do endereço da 
sede, tendo sido solicitada a apresentação do projeto 
técnico, em conformidade com o disposto no subitem 
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12.1 e alíneas da citada Norma. Ressalta-se que a en-
tidade teve seu processo arquivado em 17-10-2003 e 
que em 25-6-2004 foi reconsiderado dando o prosse-
guimento normal ao pleito (fls. 30 a 206).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 158, fir-
mado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma Complementar 
1/2004, em especial as exigências inscritas em seu 
subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas 
folhas 205/206. Ressaltamos quc nestes documen-
tos constam as seguintes informações: identificação 
da entidade; os endereços da sede administrativa e 
de localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio; características técnicas dos equipamentos 
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial), 
com indicação da potência efetiva irradiada e inten-
sidade de campo no limite da área de serviço, dia-
gramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 206, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dipos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados 
às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 
e pressupostos da Norma Complementar nº 
1/2004;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 12.1 e alíneas da Norma Comple-
mentar 1/2004;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
1/2004 e ainda, demais declarações e docu-
mentos requeridos com intuito de confirmar 
alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de 
interessados na exploração do Serviço de RadiodifUsão 
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, 
após detido exame do rol de documentos, os quais es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

• nome
Associação Comunitária de Monte Carmelo;

• quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Mecasa, s/nº, Bairro Santo Agostinho, Muni-
cípio de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais;

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 428, DE 2006

(Nº 2.223/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a ACC Sem-
pre Cultura – Associação Cultural de Con-
gonhal Sempre Cultura a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Congonhal, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 2.947, de 18 de dezembro de 2002, alterada 
pela Portaria nº 620, de 9 de dezembro de 2003, que 
autoriza a ACC Sempre Cultura – Associaçâo Cultural 
de Congonhal Sempre Cultura a executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusâo comunitária na cidade de Congonhal, Estado 
de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 189 DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
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ciação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex-
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 2.947, de 
18 de dezembro de 2002, alterada pela de nº 620, de 
9 de dezembro de 2003, que autoriza a ACC Sempre 
Cultura – Associação Cultural de Congonhal “Sempre 
Cultura” a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Congonhal, Estado de Minas Gerais.

Brasília, 27 de julho de 2003. – Luíz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 173 EM

Brasília, 30 de julho de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade ACC Sempre Cultura – Associação 
Cultural de Congonhal “Sempre Cultura”, na cidade de 
Congonhal, Estado de Minas Gerais, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
l9 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância dessa 
iniciativa, essas ações permitem que as entidades 
trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando 
não só no processo educacional, social e cultural, mas 
também servem de elo à integração de informações 
benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses 
núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises 
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
do a inexistência de ébice legal e normativo ao pleito, 
o que se conclui da documentação de origem, con-
substanciada nos autos do Processo Administrativo nº 
53710.000334/2001, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 2.947 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto nos ar-
tigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo nº 53710.000334/2001, resolve:

Art. 1º Autorizar a entidade ACC Sempre Cultura 
– Associação Cultural de Congonhal “Sempre Cultura”, 
com sede na Rua José do Patrocínio nº 197, Centro, 
na cidade de Congonhal, Estado de Minas Gerais, a 
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra-
zo de três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 22°09’11’’S e longitude em 
46°02’40”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos le-
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo 
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de 
seis meses a contar da data de publicação do ato de 
deliberação.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.

RELATÓRIO Nº 627/2002 –DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.710.000334/01 de 9 de 
maio de 2001.

Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a 
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: “ACC Sempre Cultura” – Associação 
Cultural de Congonhal Sempre Cultura “, na localida-
de de Congonhal/MG.

I – Introdução

1. “ACC Sempre Cultura” –Associação Cultural 
de Congonhal Sempre Cultura “, inscrito no CGC sob 
o número 4.423.648/0001-21, no Estado de Minas Ge-
rais, com sede na Rua José do Patrocínio, 197, cen-
tro, Cidade de Congonhal–MG, dirigiu-se ao Senhor 
ministro de Estado das Comunicações, por meio de 
requerimento datado de 7 de Maio de 2001, subscrito 
por representante legal, demonstrando interesse na 
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
na localidade que indica.

2. A entidade, que doravante passa a ser trata-
da como baseou o seu pleito nos termos do Aviso pu-
blicado no Diário Oficial da União – DOU, de 19 de 
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Abril de 2001, Seção 3, que contempla o logradouro 
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como 
o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. A requerente, por final, solicita “a designação 
de canal para a prestação do serviço, nos termos do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de 
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a docu-
mentação constante dos presentes autos.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios

4. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá-
rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do 
pleito formulado pela requerente, consubstanciado 
na Petição de folha 1, bem como a documentação 
apresentada, relatando toda a instrução do presente 
processo administrativo, em conformidade com a le-
gislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, 
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e 
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A requerente, como mencionado na introdução 
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o servi-
ço, faz indicação da localidade onde pretende instalar 
seus equipamentos transmissores, complementando 
com o endereço da respectiva estação e coordena-
das geográficas, além de pedir a designação de canal 
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos 
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda, 
juntando a documentação necessária.

6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor-
ma 2/98, está contida nos autos, correspondendo ao 
seguinte:

– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de diri-

gentes:
– declarações e comprovantes relativos 

a responsabilidades e obrigações de dirigen-
tes, enquanto vinculados á entidade, face aos 
ditames legais pertinentes;

– manifestações de apoio da comuni-
dade;

– plantas de arruamento, com indicação 
do local de instalação do sistema irradiante, e 
respectivas coordenadas geográficas;

– informações complementares de diri-
gentes da entidade, como declaração de re-
sidência e declaração de fiel cumprimento às 
normas, recolhimento da taxa de cadastro e 
cópias de documentos pessoais.

7. Toda a documentação mencionada está contida 
no intervalo de folhas 1 a 224, dos autos.

8. Analisados os documentos apresentados ini-
cialmente e após o cumprimento de exigências, este 
Departamento constatou conformidade legal e nor-
mativa, pelo que passa a examinar as informações 
técnicas de relevância.

III – Relatório

• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 

petição que os equipamentos seriam instalados em área 
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro 
localizado na Rua José Patrocínio, 197, centro, Cidade 
de Congonhal, Estado de Minas Gerais, de coordenadas 
geográficas em 22°09’11”S de latitude e 46°02’40”W 
de longitude, consoante os dados constantes no aviso 
no DOU, de 19-4-2001, Seção 3.

10. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 164, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”.

11. O mesmo documento trata de outros dados, 
conforme se segue:

– informações sobre geração de coor-
denadas geográficas, instruções sobre coor-
denadas coincidentes com os levantamentos 
do IBGE;

– compatibilização de distanciamento 
do canal;

– situação da estação em faixa de fron-
teira, endereço proposto para instalação da 
antena;

– planta de arruamento, endereços da 
sede e do sistema irradiante;

– outros dados e conclusão.

12. Seguiram-se diligências para alteração esta-
tutária e apresentação do subitem 6.11, (Projeto Téc-
nico), da Norma 2/98, (fls. 168).

13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “For-
mulário de Informações Técnicas”, fls. 219 e 220, fir-
mado pelo engenheiro responsável, onde estão resu-
midas as seguintes informações:

– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa 

e de localização do transmissor, sistema irra-
diante e estúdio;

– características técnicas dos equipa-
mentos (transmissor) e acessórios (antena 
e cabo coaxial), com indicação da potência 
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efetiva irradiada e intensidade de campo no 
limite da área de serviço;

– diagramas de irradiação do sistema 
irradiante e características elétricas.

14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta-
lação da Estação, constatando-se conformidade com 
a Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em 
seu item 6.11, folhas 222 e 223.

15. É o relatório.

IV – Conclusão/Opinamento

16. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos 
de habilitação de interessados na exploração do ser-
viço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução 
dos presentes autos, após detido exame do rol de 
documentos, os quais estão compatíveis com a legis-
lação atinente.

17. Assim, a requerente, de acordo com o seu 
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento, 
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito, 
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:

– nome
ACC Sempre Cultura” –Associação Cultural de 

Congonhal “sempre cultura”

– quadro diretivo
Presidente: Celso Coutinho
Vice Presidente: Paulo Silvestre de Morais
Secretário: Gessi da Silva Sobreiro
Tesoureiro: Juarez Serafim dos Santos
Dir. Comunitário: Marco Antônio Lopes

– localização do transmissor, sistema irradiante 
e estúdio 

Rua José Patrocínio, 197, centro, Cidade de Con-
gonhal, Estado de Minas Gerais.

22°09’11”S de latitude e 46°02’40”W de longitude, 
correspondentes aos dados constantes no “Formulário 
de Informações Técnicas”, fls. 219 e 220, e “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação de RADCOM”, fls. 
222 e 223, que se refere à localização da estação.

18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela “ACC Sempre Cultura” – As-
sociação Cultural de Congonhal “Sempre cultura”, no 
sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para 
a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na 
localidade pretendida, dentro das condições circunscri-
tas no Processo Administrativo nº 53.710.000.334/01, 
de 9 de maio de 2001.

Brasília, 4 de Dezembro de 2002. – Luciana Coe-
lho, Relatora da conclusão Jurídica – Neide Aparecida 
da Silva, Relatora da conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 9 de dezembro de 2002. – Nílton Geral-

do Lemes de Lemos, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Servi-

ços de Radiodifusão.
Brasília, 9 de dezembro de 2002. – Hamilton de 

Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de 
Outorga de Serviços de Radiodifusão.

Aprovo o Relatório nº 627/2002/DOSR/SSR/
MC

Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa-
me e parecer.

Brasília, 10 de dezembro de 2002. – Antônio 
Carlos Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifu-
são Interino.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 429, DE 2006 

(Nº 2.228/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação Rádio e TV Educativa Atlântico 
Norte para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade 
de Castanhal, Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 2.700, de 29 de novembro de 2002, que outorga 
permissão à Fundação Rádio e TV Educativa Atlântico 
Norte para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, com fins exclusivamente educativos, 
na cidade de Castanhal, Estado do Pará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 212, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex-
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 2.700, 
de 29 de novembro de 2002, que outorga permissão à 
Fundação Rádio e TV Educativa Atlântico Norte para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, com fins exclusivamente educativos, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Castanhal, Estado do Pará.

Brasília, 4 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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MC Nº 291 EM

Brasília, 5 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº 

53720.000655/99, de interesse da Fundação Rádio e 
TV Educativa Atlântico Norte, objeto de permissão para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, com fins exclusivamente educativos, na 
cidade de Castanhal, Estado do Pará.

2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de de-
zembro de 1996, não dependerá de edital a outorga 

para execução de serviço de radiodifusão com fins 
exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra 
devidamente instruído, de acordo com a legislação 
aplicável, demonstrando possuir a entidade as quali-
ficações exigidas para a execução do serviço, o que 
me levou a outorgar a permissão, nos termos da in-
clusa Portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, 
acompanhado do processo que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 430, DE 2006 

(Nº 2.242/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária José de Sousa Teixeira 
da Cidade de Cachoeira dos Índios a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Cachoeira dos Índios, Estado 
da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 521, de 10 de novembro de 2005, que autori-
za a Associação Comunitária José de Sousa Teixeira 
da Cidade de Cachoeira dos Índios a executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cachoeira dos 
Índios, Estado da Paraíba.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 291, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 39, do art. 223, da Constituição, submeto 
à apreciação de Vossas Excelências, acompanha-
do de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, o ato constante da Por-
taria nº 521, de 10 de novembro de 2005, que outor-
ga autorização à Associação Comunitária José de 
Sousa Teixeira da Cidade de Cachoeira dos Índios 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no município de Cachoeira dos Índios, Estado 
da Paraíba.

Brasília, 27 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 325 EM

Brasília, 18 de novembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária José de 
Sousa Teixeira da Cidade de Cachoeira dos Índios, no 
município de Cachoeira dos Índios, , Estado da Paraí-
ba, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição 
e a Lei nº 9.612, dc 19 dc fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 

manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio dc informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.005405/02, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente apos deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 521, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53.000.005405/02 e do Parecer/MC/
conjur/GAT/Nº 1.499 – 1.08/2005, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária José de Sousa Teixeira da Cidade de Ca-
choeira dos Índios, com sede na Rua Sérgio Moreira, 
nº 32 – Centro, no Município de Cachoeira dos Índios, 
Estado da Paraíba, para executar serviço de radiodifu-
são comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 06°55’29’’S e longitude em 
38°40’27’’W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
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prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

RELATÓRIO Nº 148/2004/RADCOM/DOS/SSCE/
MC

Referência: Processo nº 53.000.005.405/02, protoco-
lizado em 26 de setembro de 2002.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária José de Sousa 
Teixeira da Cidade de Cachoeira dos Índios, Município 
de Cachoeira dos Índios, Estado da Paraíba.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária José de Sousa Tei-
xeira da Cidade de Cachoeira dos Índios, inscrita no 
CNPJ sob o número 05.285.503/0001-74, no Estado da 
Paraíba, com sede na Rua Sérgio Moreira nº 32, Cen-
tro, no Município de Cachoeira dos Índios, dirigiu-se ao 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, confor-
me requerimento datado de 23 de setembro de 2002, 
subscrito por representante legal, no qual demonstrou 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamen-
to do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado 
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU, de 29 de agosto de 2002 que contem-
pla a localidade onde pretende instalar o seu trans-
missor, assim como o sistema irradiante e respectivo 
estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de 
outras três entidades foram objeto de exame por par-
te do Departamento de Outorga de Serviços, vez que 
apresentaram suas solicitações para a mesma área 
de interesse, tendo sido seus processos devidamente 
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamen-
tos, bem como a indicação da relação constando os 
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo 
explicitadas:

a) Associação Comunitária São João Bosco – AC-
SIB – Processo nº 53.103.000.455/02, arquivado pelos 
seguintes fatos e fundamentos: a Entidade apresentou 
parte da documentação exigida para a autorização 
em tempo hábil, tendo sido seu processo analisado, 
constatando-se pendências passíveis do cumprimento 

de exigências dispostas no ofício nº 7.349/03 de 31-7-
2003, AR Postal 11-8-03. Ocorre que a Associação não 
encaminhou qualquer documento em cumprimento às 
exigências elencadas no citado ofício, tendo ocorrido a 
perda do prazo por, decurso do tempo, comprovando a 
falta de interesse processual da Requerente, conforme 
comunicado à entidade por meio do ofício nº 1.199/04, 
datado de 9-2-2004, cuja cópia do ofício e respectivo 
AR Postal se encontram anexos. Saliente-se que, pos-
teriormente e intempestivamente a Entidade apresentou 
os documentos, de maneira que seu processo perma-
nece arquivado conforme comunicado à Entidade por 
meio do ofício nº 6.371/04 de 3-6-2004.

b) Associação Comunitária do Distrito de Ba-
lanço – Processo nº 53.730.000.575/98, arquivado 
pelos seguintes fatos e fundamentos: a Entidade não 
apresentou a documentação elencada no subitem 6.7, 
incisos da Norma Complementar nº 2/98, bem como 
com o disposto no art. 9º, § 2º da Lei nº 9.612/98, im-
possibilitando a análise técnico-jurídica do processo, 
conforme comunicado à entidade por meio do ofício nº 
1.269/04, datado de 16-2-2001, cuja cópia do ofício e 
respectivo AR Postal se encontram anexos.

c) Fundação Mauro Carli – Processo nº 
53.730.000.073/99, arquivado pelos seguintes fatos 
e fundamentos: a Entidade não cumpriu as exigências 
elencadas no ofício nº 4.558/00, datado de 29-11-00, 
restando a apresentação de todos os documentos 
solicitados.

Desta forma, ocorreu a perda do prazo por de-
curso do tempo, conforme comunicado à entidade por 
meio do ofício nº 6.360/02, datado de 23-10-2002, cuja 
cópia do ofício e respectivo AR Postal se encontram 
anexos.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98, 
de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em área 
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro 
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localizado na Rua Hosterno Leite Rolim, 27, Centro, 
no município de Cachoeira dos Índios, Estado da Pa-
raíba, de coordenadas geográficas em 06°55’35”S de 
latitude e 38°46’44”W de longitude. Estas coordenadas 
foram posteriormente alteradas.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam ser 
alteradas, pelo que se depreende da memória do docu-
mento de folhas 130 e 131, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de 
outros dados, quais sejam: informações sobre geração 
de coordenadas geográficas, instruções sobre coorde-
nadas coincidentes com os levantamentos do IBGE, 
compatibilização de distanciamento do canal, situação 
da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para 
instalação da antena; planta de arruamento, endereços 
da sede e do sistema irradiante, outros dados e con-
clusão. Vale salientar que ao final, a entidade apontou 
novas coordenadas e endereço, o que foi objeto de aná-
lise e conclusão por este Departamento, que constatou 
a possibilidade de aceitação dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I, 
II, VIII e X da Norma 2/98, comprovação de necessá-
ria alteração estatutária, cópia do CNPJ retificado da 
requerente, declaração do endereço da sede e docu-
mento declarando que a Entidade não possui vínculos, 
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico 
(fls. 147 a 203).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 193, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma 2/98, em especial as exigên-
cias inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se 
nas folhas 204 e 205. Ressaltamos que nestes docu-
mentos constam as seguintes informações: identificação 
da entidade; os endereços da sede administrativa e de 
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio; 
características técnicas dos equipamentos (transmissor) 
e acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da 
potência efetiva irradiada e intensidade de campo no 
limite da área de serviço, diagramas de irradiação do 
sistema irradiante e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 203 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-

tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos XIX 
e X da Norma Complementar 2/98, bem como o 
Projeto Técnico conforme disposto no subitem 
6.11 e incisos da Norma Complementar 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subítem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar 2/98 e ainda, demais declara-
ções e documentos requeridos com intuito de 
confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome
Associação Comunitária José de Sousa Teixeira 

da Cidade de Cachoeira dos Índios;

• quadro diretivo
Presidente: Luciene Ricarte Feitosa Leite
Vice-presidente: Gilvana Justino da Silva
1ª Secretária: Francisca Pereira Neta
2º Secretário: Fransisco José de Sousa
1º Tesoureiro : Francisco Ivan da Silva
2ª Tesoureira: Maria Linecir Batista

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Hosterno Leite Rolim 17, Térreo, Centro, mu-
nicípio de Cachoeira dos Índios, Estado da Paraíba;

• coordenadas geográficas
06°55’29” de latitude e 38°40’27” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 204 e 205, bem 
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como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 193 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo de-
ferimento do pedido formulado pela Associação 
Comunitária José de Sousa Teixeira da Cidade de 
Cachoeira dos Índios, no sentido de conceder-lhe 
a autorização para a exploração do serviço de ra-
diodifusão comunitária, na localidade pretendida, 
dentro das condições circunscritas no Processo 
Administrativo nº 53.000.005.405/02, de 26 de se-
tembro de 2002.

Brasília, 7 de julho de 2004. – Relator da conclu-
são Jurídica Aline Oliveira Prado, Chefe de Serviço/
SSR – Relator da conclusão Técnica Ana Maria das 
Dores e Silva, Chefe de Serviço/SSR.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 7 de julho de 2004. – Waldemar Gon-

çalves Ortunho Júnior, Coordenador-Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 8 de julho de 2004. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 148/2004/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 9 de julho de 2004. – Elifas Chaves 
Gurgel do Amaral, Secretário de Serviços de Comu-
nicação Eletrônica.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 431, DE 2006 

(Nº 2.247/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Cajazeiras FM Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Solânea, Es-
tado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º  Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 401, de 10 de novembro de 2004, que 
outorga permissão à Rádio Cajazeiras FM Ltda., 
para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, na cidade de Solânea, Estado 
da Paraíba.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 218, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 401, 
de 10 de novembro de 2004, que outorga permissão 
à Rádio Cajazeiras FM Ltda., para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
município de Solânea, Estado da Paraíba.

Brasília, 4 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 281 EM

Brasília, 18 de novembro de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. De conformidade com as atribuições legais e 
regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência nº 20/l998–SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Solânea, Estado da Paraíba.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio 
Cajazeiras FM Ltda., (Processo nº 53730.000175/1998) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o re-
ferido ato.

Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oli-
veira.

PORTARIA Nº 401, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2004

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, apro-
vado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vis-
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ta o que consta do Processo nº 53730.000175/1998, 
Concorrência nº 20/1998–SSR/MC, e do PARECER 
CONJUR/MGT/MC Nº 1563–2.29/2004, de 29 de ou-
tubro de 2004, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Cajazeiras 
FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada, no Município de Solânea, 
Estado da Paraíba.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 

subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se 
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 432, DE 2006 

(Nº 2.251/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu 
– FAJI para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade 
de Iguatu, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 473, de 31 de outubro de 2005, que outorga 
permissão à Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu 
– FAJI para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, com fins exclusivamente educa-
tivos, na cidade de Iguatu, Estado do Ceará.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

 
MENSAGEM Nº 48, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto 
à apreciação de Vossas Excelências, acompanha-
do da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato constante da 
Portaria nº 473, de 31 de outubro de 2005, que ou-
torga permissão à Fundação de Apoio ao Jovem 
de Iguatu – FAJI para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, com fins exclu-
sivamente educativos, serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de Iguatu, 
Estado do Ceará.

Brasília, 26 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva

 
MC Nº 331 EM

Brasília, 23 de novembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo 
nº 53000.022817/2003, de interesse da Fundação de 
Apoio ao Jovem de Iguatu – FAJI, objeto de permissão 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, com fins exclusivamente educativos, 
no Município de Iguatu, Estado do Ceará.

2. De acordo com o art. 13, § 1º do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de de-
zembro de 1996, não dependerá de edital a outorga 
para execução de serviço de radiodifusão com fins 
exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se 
devidamente instruído, de acordo com a legislação 
aplicável, demonstrando possuir a entidade as quali-
ficações exigidas para a execução do serviço, confor-
me análise procedida pela Consultoria Jurídica deste 
Ministério.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição Federal, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido 
ato, acompanhado do processo correspondente.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

 
PORTARIA Nº 473, DE 31 DE OUTUBRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 13, 
§ 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 
2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista 
o que consta do Processo nº 53000.022817/2003 e do 
Parecer/MC/Conjur/MGT/Nº 707-1.07/2005, de 19 de 
setembro de 2005, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Fundação de Apoio 
ao Jovem de Iguatu – FAJI para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, o serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com 
fins exclusivamente educativos, no Município de Igua-
tu, no Estado do Ceará.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, – Ministro de Estado 
das Comunicações.

NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL192     



33798 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006    193ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2006 



Novembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 33799 

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 418 
a 432, de 2006, que acabam de ser lidos, tramitarão 
com prazo determinado de quarenta e cinco dias, de 
acordo com o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Ple-
nário em 25 de março de 2003, os Projetos lidos serão 
apreciados terminativamente pela Comissão de Edu-
cação, onde poderão receber emendas pelo prazo de 
cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, b, combinado 
com o art. 375, I, ambos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes, do 
PSDB do Amapá.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 294,  DE 2006

Obriga a comercialização do pão “fran-
cês” a peso e por unidades de cinqüenta 
gamas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O pão denominado “francês”, ou “de sal”, de-

verá ser comercializado a peso e por unidades de peso 
nominal de cinqüenta gramas, na forma do regulamento.

§ 1º O fornecedor deverá oferecer ambas as for-
mas de comercialização do pão “francês” de cinqüenta 
gramas, à escolha do consumidor.

§ 2º Deverão ser expostos no estabelecimento, 
de forma ostensiva, o preço por quilo e o preço por 
unidade do produto.

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

Justificação

A Portaria nº 146 do Inmetro, publicada em 20 
de junho de 2006 e em vigor desde 20 de outubro de 
2006, alterou a regra de comercialização do pão fran-
cês, que podia ser vendido a peso ou por unidade, e 
passou a ser obrigatoriamente vendido a peso.

Essa alteração tem criado problemas para os 
consumidores, já habituados à tradicional forma de 
venda por unidades. Os principais prejudicados são 
os consumidores de baixa renda, que se dirigem aos 
estabelecimentos com o dinheiro contado e, em razão 
de freqüentemente os pães apresentarem peso discre-
tamente superior a 50g, podem não conseguir comprar 
a quantidade de pães que planejaram e ainda sofrer 
um constrangimento ao passar pelo caixa.

Por outro lado, parece-nos salutar que as padarias 
produzam pães de diferentes tamanhos, conferindo mais 

opções aos consumidores, que só devem pagar pelo 
peso efetivamente aferido no momento da compra.

Dessa forma, para implementar o novo sistema 
sem prejudicar os mais carentes, propomos a obriga-
toriedade de os estabelecimentos oferecerem ambas 
as formas de apresentação, por peso e por unidades 
de 50g, expondo ambos os preços de forma ostensiva, 
para a escolha do consumidor.

Contamos com o apoio dos dignos parlamentares 
para este projeto, que visa a proteger a dignidade da 
população consumidora desse produto tão importante 
na dieta e na cultura dos lares brasileiros.

Sala das Sessões,  7 de novembro de 2006. – Se-
nador Antônio Carlos Magalhães.

PORTARIA INMETRO Nº 146, 
DE 20 DE JUNHO DE 2006

O Presidente do Instituto Nacional de Metrolo-
gia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, 
no uso de suas atribuições, conferidas pelo parágrafo 
3º do artigo 4º da Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 
1973, em conformidade com o estatuído no inciso II 
do artigo 3º da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 
1999, e tendo em vista o disposto na Regulamentação 
Metrológica, aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de 
outubro de 1988, do Conselho Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – Conmetro, re-
solve baixar as seguintes disposições:

Art. 1º O pão francês, ou de sal, deverá ser co-
mercializado somente a peso.

Art. 2º A indicação do preço a pagar pelo quilo-
grama do pão francês, ou de sal, deverá:

a) ser grafada com dígitos de dimensão mí-
nima de 5 cm (cinco centímetros) de altura; e

b) ser afixada próxima ao balcão de venda e 
em local de fácil visualização pelo consumidor.

Art. 3º A balança a ser utilizada quando da me-
dição da quantidade do pão francês, ou de sal, deverá 
possuir, no mínimo, as seguintes características:

c) menor divisão igual ou menor a 5 g 
(cinco gramas); e

d) indicação de massa medida (peso) e 
do preço a pagar.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor a cento e 
vinte dias da data de sua publicação no Diário Oficial 
da União, quando ocorrerá a revogação da Portaria 
Inmetro nº 3, de 10 de janeiro de 1997. – João Alziro 
Herz da Jornada

(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle, em 
decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O projeto que acaba de ser lido será publicado e 
remetido à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, em decisão terminativa.

Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Constitui-
ção que será lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício, 
Senador Papaléo Paes, do PSDB do Amapá.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO 
Nº 47, DE 2006

Altera o art. 55 da Constituição Federal, 
para estabelecer que as Casas do Congresso 
Nacional poderão instaurar, prosseguir ou 
julgar processo para perda de mandato por 
fatos anteriores à legislatura em curso, se 
cometidos por parlamentar reeleito ou eleito 
para outra Casa do Congresso Nacional.

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

Art. 1º O art. 55 da Constituição Federal passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 5º:

“Art. 55.  ................................................
 ..............................................................  
§ 5º A Câmara dos Deputados ou o Se-

nado Federal poderão instaurar, prosseguir ou 
julgar processo que vise ou possa levar à perda 
do mandato, nos termos deste artigo, ainda que 
por fatos anteriores à legislatura em curso, se 
cometidos por parlamentar reeleito ou eleito para 
outra Casa do Congresso Nacional.(NR)”

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

Justificação

O art. 55, § 1º, da Constituição Federal (CF) 
preceitua que os procedimentos incompatíveis com 
o decoro parlamentar devem estar definidos no regi-
mento interno, ou consistir no abuso das prerrogativas 
asseguradas a membro do Congresso Nacional ou na 
percepção de vantagens indevidas. A doutrina jurídica 
identifica dois elementos que, essencialmente, carac-
terizam o decoro parlamentar. O primeiro, de caráter 
pessoal-social, é o da conduta decente, da honradez, 
da correção moral. O segundo, de natureza política, é 
o da respeitabilidade e dignidade do Parlamento.

Com efeito, para o Professor Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho (em Comentários à Constituição Brasi-
leira de 1988. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 1997, v. 1, 
p. 330), deve-se entender por atentatória ao decoro 
parlamentar a conduta que fira os elevados padrões 

de moralidade, necessários ao prestígio do mandato, à 
dignidade do Parlamento. Não é necessário que o ato 
configure ilícito penal, bastando que macule o respeito 
exigido pelo bonus pater famílias.

Já Miguel Reale (em Decoro parlamentar e cas-
sação de mandato eletivo. Revista de Direito Público. 
São Paulo: RT, vol. 2, nº 10, out./dez. 1969, p. 88-89) 
lembra que o decoro é uma palavra que, consoante sua 
raiz latina, significa conveniência, tanto em relação a si 
como em relação aos outros. Equivale, portanto, a ter 
e manter correção, respeito e dignidade na forma dos 
atos, de conformidade e à altura de seu status e de suas 
circunstâncias, o que implica uma linha de adequação e 
de honestidade. Conclui, então, que, quando a Consti-
tuição se refere a decoro parlamentar, entra pelos olhos 
que quer significar a forma de comportamento do parla-
mentar de conformidade com as responsabilidades das 
funções que exerce, perante a sociedade e o Estado.

Um dos requisitos apontados pela doutrina e 
jurisprudência para a prática do ato de decoro parla-
mentar é a titularidade do mandato. Entretanto, se o 
ato atentatório à ética e ao decoro for praticado du-
rante o mandato por representante reeleito para novo 
mandato em outra legislatura, o Parlamento está au-
torizado a apreciar as condutas puníveis praticadas 
na legislatura anterior, pois não houve interrupção na 
representação popular.

Essa foi a hipótese submetida à apreciação do Su-
premo Tribunal Federal no Mandado de Segurança nº 
23.388, em 25 de novembro de 1999, Relator o Ministro 
Néri da Silveira, no qual a Corte decidiu pela improcedên-
cia da tese invocada pela defesa do Deputado Talvane Al-
buquerque, no sentido da inexistência de temporaneidade 
entre o fato típico e a competência da legislatura vigente. 
Ou seja, não se admitiu a extinção do procedimento de 
perda de mandato pela alegação de que a cassação fi-
caria restrita à hipótese de, no curso da legislatura, se 
verificarem condutas, dela contemporâneas, capituláveis 
como atentatórias do decoro parlamentar.

Essa decisão serviu de fundamento, entre outros, 
para indeferimento de medida cautelar no Mandado de 
Segurança nº 24.458, impetrado pelo Deputado Federal 
Pinheiro Landim, em decisão monocrática do Ministro 
Celso de Mello, proferida em 21 de fevereiro de 2003. 
Com precisão, afirma o Ministro na decisão:

[...] O princípio da unidade de legislatura 
não representa obstáculo constitucional a que 
as Casas legislativas venham, ainda que por fa-
tos anteriores à legislatura em curso, a instaurar 
– contra quem já era titular de mandato na legis-
latura precedente – procedimento de caráter polí-
tico-administrativo, destinado a viabilizar a decre-
tação da perda do mandato, por fato atentatório 
ao decoro parlamentar, cometido por quem então 
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se achava investido na condição de membro de 
qualquer das Casas do Congresso Nacional (CF, 
art. 55, I, e, §§ 1º e 2º). [...] Foi por tal motivo que 
o Plenário desta Suprema Corte, atento aos altís-
simos valores que informam e condicionam todas 
as atividades governamentais – não importando 
o domínio institucional em que elas tenham lugar 
-, veio a proferir o seu dictum, reconhecendo a 
possibilidade jurídico-constitucional de qualquer 
das Casas do Congresso Nacional adotar me-
didas destinadas a reprimir, com a cassação do 
mandato de seus próprios membros, fatos aten-
tatórios à dignidade do ofício legislativo e lesivos 
ao decoro parlamentar, mesmo que ocorridos no 
curso de anterior legislatura, desde que, já então, 
o infrator ostentasse a condição de membro do 
Parlamento.

O objetivo da presente Proposta de Emenda à 
Constituição é, desse modo, trazer para o texto cons-
titucional, para que fique livre de qualquer dúvida, a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sen-
tido da possibilidade de instauração e julgamento de 
processo que vise ou possa levar à perda do mandato, 
nos termos do art. 55 da Constituição Federal, ainda 
que por fatos anteriores à legislatura em curso, se co-
metidos por parlamentar reeleito ou eleito para outra 
Casa do Congresso Nacional.

Por todo o exposto, pedimos o apoio dos ilustres 
Parlamentares para a aprovação desta proposição, 
certos de sua importância para os interesses maiores 
da Nação, ainda mais diante dos fatos e notícias que, 
na atualidade, abalam a política nacional e a dignidade 
do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Se-

nador:
I – que infringir qualquer das proibições estabe-

lecidas no artigo anterior;
II – cujo procedimento for declarado incompatível 

com o decoro parlamentar;
III – que deixar de comparecer, em cada sessão 

legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da 
Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por 
esta autorizada;

IV – que perder ou tiver suspensos os direitos 
políticos;

V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos 
casos previstos nesta Constituição;

VI – que sofrer condenação criminal em sentença 
transitada em julgado.

§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar, 
além dos casos definidos no regimento interno, o abuso 
das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso 
Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do 
mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou 
pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria abso-
luta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de 
partido político representado no Congresso Nacional, 
assegurada ampla defesa.

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, a 
perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva, 
de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus 
membros, ou de partido político representado no con-
gresso Nacional, assegurada ampla defesa.

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a pro-
cesso que vise ou possa levar à perda do mandato, 
nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos 
até as deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º. 
(Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 
6, de 1994).
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – A Proposta de Emenda à Constituição que aca-
ba de ser lida está sujeita às disposições constantes 
dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
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A matéria será publicada e remetida à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Ma-

ciel, do PFL, ex-Presidente da República e ex-Gover-
nador de Pernambuco.

V. Exª dispõe de até dez minutos.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o 

seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, ilustre Senador João Alberto, representante 
do Estado do Maranhão no Senado Federal, ao cum-
primentá-lo desejo estender minha saudação às Srªs 
e aos Srs. Senadores aqui presentes.

Sr. Presidente, venho à tribuna hoje à tarde para 
fazer dois registros. O primeiro, objeto de manifestação 
de V. Exª, diz respeito à passagem de mais um ani-
versário de criação, o 116º ano, do Tribunal de Contas 
da União, órgão auxiliar do Poder Legislativo, que vem 
cumprindo, ao longo da história, um papel muito im-
portante no controle das contas públicas, contribuindo 
para melhorar, conseqüentemente, o desempenho das 
instituições brasileiras.

Na medida em que o Tribunal de Contas cumpre 
seu papel constitucional, de alguma forma, contribui 
para que as instituições brasileiras sejam regidas por 
princípios básicos de respeito às regras fundamentais 
da administração pública que estão consignadas em 
nosso texto constitucional.

O segundo registro, Presidente Senador João 
Alberto, refere-se à carta aberta que a CNBB dirigiu 
ao Senhor Presidente da República. 

Com se trata de uma carta aberta, não estou 
quebrando nenhum sigilo de correspondência ao fazer 
alguns comentários sobre a referida missiva. 

A CNBB, há mais de 40 anos, cumpre um papel 
muito importante no campo pastoral. Na realidade, a 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, institui-
ção que congrega todos os prelados brasileiros, além 
de contribuir para a difusão da fé da Igreja Católica 
Apostólica Romana, também cumpre um papel social 
mediante suas pastorais. A Campanha da Fraterni-
dade, sempre às vésperas da quaresma, é exemplo 
de esclarecimento dos problemas políticos, sociais e 
econômicos de nosso País.

Daí por que considero importante que a carta da 
CNBB seja comentada. Se a lermos, vamos verificar 
que ela se dirige não só ao Presidente da República, 
mas às instituições de um modo geral, inclusive ao Con-
gresso Nacional. Ela se aplica aos gregos e troianos, 
aos golfos e gibelinos, enfim, a todos que de alguma 
forma exercitam o múnus público, inclusive a nós, que 
temos mandatos parlamentares e somos, portanto, re-
presentantes do povo. 

Após ler rapidamente a carta, Sr. Presidente, eu 
faria três observações. A primeira delas diz que, para 
nós, cristãos, a missão que recebemos se traduz em 
serviço. 

Vou ler parte da carta da CNBB:

“Para nós cristãos, o poder que Vossa 
Excelência recebe pela vontade do povo – re-
ferindo-se ao Presidente da República – torna-
se uma missão que se traduz em serviço, em 
correspondência ao grande mandato de Cristo: 
‘Não vim para ser servido, mas para servir’.

Naturalmente este serviço, baseado em 
critérios éticos, consolidará a democracia e 
alentará a esperança da população para a 
alegria das famílias brasileiras.”

Comentando rapidamente esse dispositivo, eu 
gostaria de mencionar a importância de o Poder Exe-
cutivo se empenhar de fato na missão que lhe é come-
tida pela manifestação do eleitorado brasileiro, um dos 
maiores do mundo, o segundo do mundo ocidental. 

Sabemos que governar é servir e servir cumprin-
do aqueles princípios que devem não somente estar 
voltados para o bom desempenho ético, para a probi-
dade no exercício da função, mas também por meio 
de políticas que efetivamente venham a promover o 
desenvolvimento do País, sobretudo no campo social, 
e a criar condições para que a Nação brasileira cumpra 
o seu destino manifesto, isto é, ser uma nação não so-
mente democrática, justa, mas também desenvolvida, 
sobretudo sob o aspecto social.

Sabemos que no Brasil nós praticamos o presi-
dencialismo, sistema em que o Presidente da Repú-
blica, Chefe do Poder Executivo, tem papel mais rele-
vante do que no sistema parlamentarista, posto que no 
parlamentarismo há certo condomínio do exercício do 
poder entre o Executivo e o Legislativo. Tal não ocorre 
no presidencialismo. 

Sabemos inclusive que os Ministros de Estado 
são escolhidos pelo Presidente da República. Com isso 
– é bom lembrar – fica claro que a responsabilidade 
do Presidente é grande.

Certa feita um ex-Primeiro-Ministro da França, 
Mendés-France, um dos grandes políticos franceses, 
em meados do século passado, disse que “governar é 
escolher”, “gouverner c’est choisir”. Ou seja, gover-
nar é escolher. E, naturalmente, cabe ao Presidente 
agora essa tarefa de escolher seus auxiliares. E que 
o faça em atenção ao interesse público.

Devo mencionar que no sistema presidencialista 
é muito significativo o papel do Congresso Nacional. 
Embora não detenha a capacidade de indicar Ministros 
ou sequer afastá-los, a não ser nos casos de crimes de 
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responsabilidade, o Congresso não pode deixar de ter 
reconhecida sua missão no campo de aprovar as leis 
– algumas essenciais como a Lei Orçamentária, talvez 
o mais importante diploma legislativo que o Congres-
so aprova a cada ano, mas também de aprovar boas 
leis que venham a concorrer para o desenvolvimento 
do nosso País.

O Congresso Nacional tem, além dessa função 
no campo legiferante, a função de ser um grande fórum 
dos problemas nacionais e o papel muito importante 
de ser o Poder Fiscal, sobretudo das ações do Poder 
Executivo. E a Constituição brasileira reza, em mais 
de um dispositivo, sobre essa questão. 

A fiscalização se exerce não somente pela con-
vocação dos ministros de Estado, mas também pelos 
pedidos de informação, pela criação de comissões par-
lamentares de inquérito – mistas algumas ou de cada 
uma das duas Casas – pela interpelação de ministros 
no Congresso Nacional etc.

A CNBB alerta para pontos fulcrais relativos ao 
desenvolvimento do País.

Diz a carta, em certo momento, “que o período 
eleitoral revelou as mazelas do poder, sobretudo pela 
crise ética, mas ao mesmo tempo desafiou a vonta-
de política, sobretudo por uma reforma política séria, 
conforme a vontade já expressa pelo povo e com a 
sua colaboração e co-responsabilidade, para assim 
reatarmos os laços com a ética”.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, eu gos-
taria de chamar a atenção para a importância de o 
Congresso priorizar a votação da reforma política e da 
reforma institucional. Não podemos ficar adstritos ape-
nas a alterar a legislação eleitoral e partidária, aprovar 
um novo sistema eleitoral, o que se faz necessário. O 
sistema proporcional de listas abertas demonstra fadi-
ga, demonstra que já não corresponde às aspirações 
da sociedade. Precisamos erigir verdadeiros partidos 
e dar-lhes uma vertebração adequada, inclusive que 
se obrigue a fidelidade partidária. 

É imprescindível avançar no campo institucional 
propriamente dito, melhorando o sistema de Governo 
que praticamos, fortalecendo a Federação, que vive 
momento de grave crise porque cada vez mais senti-
mos a contração dos Poderes na União em detrimento 
dos Estados e dos Municípios, que são, pela Cons-
tituição, entes federativos; e também “republicanizar 
a República”, para usar uma expressão de Joaquim 
Murtinho, que foi Senador na época do Império e que 
foi Ministro de Estado, se não estou equivocado, de 
Campos Sales. 

O segundo ponto que acho importante da Carta 
é o fato de haver a Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil insistido na necessidade da reforma política, 

atendendo – posso dizer – ao clamor popular, porque, 
se queremos melhorar o desempenho de nossas ins-
tituições, se queremos melhorar a governabilidade no 
País, isso necessariamente passa por essa reforma 
político-institucional. 

Aproveito a ocasião, Sr. Presidente, para lembrar 
que temos avançado, ainda que não nas condições de-
sejadas pela sociedade brasileira. Entre os avanços, 
gostaria de lembrar a Lei nº 9.840, de iniciativa popular, 
na forma do § 2º do art. 61 da Constituição. 

Aliás, a Constituição de 1988, dentre muitas ma-
térias que inovou no constitucionalismo brasileiro, 
incluiu a iniciativa popular de leis complementares e 
ordinárias.

Nenhuma Constituição anterior, a de 1824, a de 
1891, a de 1934 – a de 1937 nem vou cogitar dela 
porque foi uma Constituição autoritária outorgada por 
Getúlio Vargas – a Constituição de 1946, a de 1967, a 
de 1969, nenhuma delas havia tocado na questão da 
iniciativa popular. A de 1988 consagrou esse princípio 
e algumas já foram aprovadas sob essa inspiração, 
como a lei a que me refiro, que diz respeito ao pro-
cesso eleitoral, e a lei que considerou crime hediondo 
o crime de seqüestro. 

Portanto, a Lei de nº 9.840 concorreu para me-
lhorar o processo eleitoral brasileiro, estabelecendo 
regras muito claras para punir o candidato que não 
se comporte de acordo com os princípios de uma vida 
republicana, no sentido de respeito aos princípios do 
bem comum, da moralidade pública e da ética. 

Essa lei – é bom lembrar – nasceu sob inspiração 
da CNBB e outras instituições da sociedade civil. Se 
não estou equivocado, a OAB também dela participou. 
E não deixou de ser uma contribuição importante para 
o País e suas instituições.

Gostaria de dizer que a carta que a carta da 
CNBB lembra com propriedade a necessidade de dar 
prioridade às questões relativas ao desenvolvimento 
social do nosso povo. 

Destaco da carta: “Se pudéssemos dar uma su-
gestão concreta, chamaríamos atenção especial para os 
serviços dos Ministérios da Saúde e da Educação, onde 
são postos em prática os grandes princípios a serviço 
da vida, da família e da formação das pessoas”. 

Aliás, dessa sugestão decorre uma observação 
dirigida ao Presidente da República, ao considerar da 
máxima importância os critérios de escolha dos minis-
tros, para que sejam bons executores dessas políticas 
públicas no campo social.

De fato, Sr. Presidente, se há algo fundamen-
tal para melhorar a sociedade brasileira, é resolver a 
questão social. O Brasil convive, infelizmente, com não 
somente desigualdades inter-regionais – que ficam 
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muito visíveis entre o Norte e o Nordeste e o Sul e o 
Sudeste – mas também desigualdades interpessoais 
que contribuem para exibir um mapa caracterizado por 
injustiças sociais ainda não resolvidas. 

E essa é uma ocasião para pensar na melhoria, 
portanto, da condição de vida do nosso povo. E, para 
esse fim, obviamente, não pode deixar o Congresso 
de dar a sua contribuição.

Antes de encerrar, Sr. Presidente, gostaria de 
solicitar a V. Exª que considere como lido o texto da 
carta que foi dirigida ao Presidente da República pelo 
Cardeal Geraldo Majella Agnelo, Arcebispo de São Sal-
vador da Bahia, Cardeal Primaz do Brasila, por Dom 
Antônio Celso de Queirós, Bispo de Catanduva, em 
São Paulo, e Vice-Presidente da CNBB, e finalmente 
por Dom Odilo Pedro Scherer, Bispo Auxiliar de São 
Paulo e Secretário-Geral da CNBB. A carta é pequena, 
de uma lauda e meia. Daí a razão pela qual peço a V. 
Exª que a considere como lida integralmente. 

Aproveito a ocasião para, mais uma vez, reconhe-
cer o acerto da CNBB em fazer esse pronunciamento, 
concorrendo assim para que melhoremos o País e as 
suas instituições.

Muito obrigado a V. Exª

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MARCO MACIEL EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, do Re-
gimento Interno)

CARTA DA PRESIDÊNCIA DA CNBB 
AO PRESIDENTE LULA 

Terça: 31 de outubro de 2006

Brasília – DF, 30 de outubro de 2006.

Excelentíssimo Senhor Luiz Inácio Lula da Silva 
Presidente da República Federativa do Brasil 

Senhor Presidente, 
Em nome da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), cumprimentamo-lo pela eleição como 
Presidente do País. 

O povo brasileiro escolheu Vossa Excelência para 
ser o mandatário da Nação nos próximos quatro anos. 
Esta escolha é a expressão das expectativas de que o 
governo eleito responda aos seus anseios. 

Para nós cristãos, o poder que V. Ex.cia recebe 
pela vontade do povo, se torna uma missão que se 
traduz em serviço, em correspondência ao grande 
mandato de Cristo: “Não vim para ser servido, mas 
para servir”. 

Naturalmente, este serviço, baseado em critérios 
éticos, consolidará a democracia e alentará a esperança 
da população, para alegria das famílias brasileiras. 

O período eleitoral revelou as mazelas do poder, 
sobretudo pela crise da ética, mas ao mesmo tempo, 
desafiou a vontade política, sobretudo para uma refor-
ma política séria, conforme a vontade já expressa pelo 
povo e com sua colaboração e co-responsabilidade, 
para assim reatarmos os laços com a ética. 

Tomamos a liberdade de lembrar a V. Ex.cia que 
muito nos empenhamos no processo eleitoral em ofe-
recer aos cristãos e pessoas de boa vontade critérios 
para o seu voto. Também, através da ajuda da Lei 
9840, nos empenhamos em chamar a atenção para a 
lisura das eleições e para a importância da luta contra 
a corrupção eleitoral. 

No texto “Orientações da CNBB para as Eleições 
de 2006”, procuramos dar um passo novo ao explicitar 
traços de um projeto de nação, cujas opções e propos-
tas, discutidas pelos eleitores e candidatos, pudessem 
traduzir a vontade do povo numa prática de governo. 
As grandes opções presentes neste projeto de nação 
são: democratizar o Estado e ampliar a participação 
popular; rever o modelo econômico e o processo de 
mercantilização da vida; ampliar as oportunidades de 
trabalho; fortalecer exigências éticas em defesa da 
vida; reforçar a soberania da Nação; democratizar o 
acesso à terra e ao solo urbano; proteger o meio am-
biente e a Amazônia. 

Para tanto, Senhor Presidente, consideramos 
da máxima importância os critérios da escolha dos 
Ministros. Não sejam apenas fruto de interesses par-
tidários, mas realmente, referenciais para a aplicação 
de um projeto de nação, oferecendo a possibilidade 
de construção de uma nação a serviço da maioria da 
população. 

Se pudéssemos dar uma sugestão concreta, 
chamaríamos atenção especial para os serviços dos 
Ministérios da Saúde e da Educação, onde são pos-
tos em prática os grandes princípios a serviço da vida, 
família e da formação das pessoas. 

Pedimos a Deus as bênçãos e as luzes para a 
missão de V. Exª e lhe auguramos paz e saúde. Nos-
sa Senhora Aparecida o proteja no exercício do mais 
alto serviço em favor do povo brasileiro no cargo de 
Presidente da República. 

Cardeal Geraldo Majella Agnelo, Arcebispo da 
São Salvador da Bahia, Presidente da CNBB – Dom 
Antônio Celso de Queirós, Bispo de Catanduva, SP, 
Vice-Presidente da CNBB – Dom Odilo Pedro Sche-
rer, Bispo Auxiliar de São Paulo, Secretário-Geral da 
CNBB.
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – V. Exª será atendido, Senador Marco Maciel.

Sem prejuízo da ordem de oradores inscritos, 
concedo a palavra ao Senador Papaléo Paes, ex-Pre-
feito de Macapá, do PSDB do Amapá.

V. Exª tem até dez minutos, Senador.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 

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

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o Tribunal 
de Contas da União encaminhou ao Congresso Nacio-
nal, recentemente, os resultados de uma fiscalização 
que executou neste ano em 259 obras públicas cus-
teadas com recursos federais. 

Sr. Presidente, as informações levantadas pelo 
Tribunal de Contas da União são aterradoras e mos-
tram o ponto a que chegou a malversação do dinheiro 
público em nosso País. Basta dizer que, das 259 obras 
fiscalizadas, somente em 29 não foram detectadas 
impropriedades, ou seja, em quase 90% dos casos, 
Srªs e Srs. Senadores, foi encontrado algum tipo de 
problema.

Cabe esclarecer, a bem da verdade, que os in-
dícios de irregularidades, constatados em 141 obras, 
que representam 55% do total, não se mostraram su-
ficientes para justificar a proposta de que sejam para-
lisadas. De qualquer maneira, o número não deixa de 
causar preocupação. Afinal, irregularidades, ainda que 
meramente formais, deveriam constituir a exceção e 
nunca a regra. Isso demonstraria um mínimo de con-
sideração e respeito pelo dinheiro público.

A informação mais chocante, prestada pelo Tribu-
nal de Contas da União, porém, é que, em 89 obras, ou 
seja, uma em cada três, foram encontradas irregulari-
dades graves, tão graves que, sanadas, podem levar 
para os cofres públicos uma economia de R$1 bilhão; 
tão graves que levaram o Tribunal de Contas da União 
à atitude extrema mais justificada de recomendar que 
as obras sejam paralisadas imediatamente e excluídas 
do Orçamento da União em 2007.

Infelizmente, Srªs e Srs. Senadores, a discussão 
sobre a moralidade na administração pública tem sido 
relativizada em nosso País. De uns tempos para cá, 
sob a batida argumentação de que os fins justificam 
os meios, mesmo quando tais fins se confundem, na 
verdade, única e exclusivamente com a preservação 
do poder, parece que o que se tenta é vender a idéia 
de que as mais revoltantes aberrações devem ser to-
leradas.

Por isso, por se contrapor a esse discurso cínico 
e imoral ou amoral, e também pela perspectiva de que 
se economizem recursos públicos que vinham sendo 

malbaratados, penso que a iniciativa do Tribunal de 
Contas da União merece todos os elogios.

Outra fonte de preocupação – de grande preo-
cupação – é que a lista de obras com irregularidades 
graves não se restringe a dois ou três órgãos. Ao con-
trário, ela aponta para os mais diversos ministérios, 
para as mais diversas autarquias e empresas públicas, 
numa prova de que a gestão temerária de recursos é 
praga disseminada, hoje, em quase toda a adminis-
tração federal.

Há indícios de graves irregularidades, por exem-
plo, em 55 obras do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura e Transportes, o DNIT. Para esse resultado, 
contribui e muito a famigerada Operação Tapa-Bu-
racos, um programa de cunho eleitoreiro conduzido 
com o mais absoluto descaso, com a mais absoluta 
irresponsabilidade. 

E não se diga, Srªs e Srs. Senadores, que foi por 
falta de aviso. Lançada no final de 2005, já em feve-
reiro de 2006 a operação recebia severas críticas do 
Ministro Augusto Nardes, responsável pela área de 
rodovia do Tribunal de Contas da União. Entre outras, 
o Ministro alertava que “não houve um planejamento 
anterior”, que “tudo foi feito a toque de caixa” e que, 
“apenas 15 dias depois de colocado o asfalto, o mes-
mo já estava soltando”. Pois bem, tudo continuou a ser 
feito da mesma maneira. 

Sr. Presidente, há indícios de graves irregulari-
dades também em todas as obras fiscalizadas do De-
partamento Nacional de Obras contra as Secas, da 
Agência Espacial Brasileira e dos Ministérios do Meio 
Ambiente e da Educação. 

Há indícios de graves irregularidades ainda em 
15 das 16 obras fiscalizadas do Ministério da Integra-
ção Nacional. 

E há indícios de graves irregularidades em quatro 
das dez obras fiscalizadas da Empresa Brasileira de 
Infra-Estrutura Aeroportuária, a Infraero. 

Uma dessas obras da Infraero, até por minha 
condição de Senador pelo Estado do Amapá, preocu-
pa-me de maneira especial. Trata-se dos melhoramen-
tos introduzidos no aeroporto de Macapá. Somente 
nesse caso – pasmem – os desvios são superiores a 
R$50 milhões. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu Estado é 
pobre. O nosso povo tem lutado bravamente por me-
lhores padrões de desenvolvimento econômico e so-
cial. Um dos inúmeros obstáculos que se contrapõem 
a esse desenvolvimento são as precárias condições 
de operação do aeroporto de Macapá. 

Agora, Sr. Presidente, o que se faz necessário 
é que as irregularidades detectadas pelo Tribunal de 
Contas da União sejam sanadas o mais rápido possí-
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vel, para que a execução das obras não sofra grandes 
retardamentos e a população não fique prejudicada. 

Enquanto isso não ocorre, só nos resta acatar 
e aplaudir a proposição do TCU, porque precisamos 
nos conscientizar de que ela representa, ao fim e ao 
cabo, a defesa do patrimônio de todos os cidadãos 
brasileiros.

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

– MA) – A Presidência agradece pelo pronunciamento 
de V. Exª.

Sem prejuízo da ordem de inscrição, concedo a 
palavra à Senadora Ideli Salvatti, do PT de Santa Ca-
tarina. V. Exª dispõe de até dez minutos.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, senhoras e senho-
res que nos assistem pela TV Senado neste momento, 
na semana passada, tivemos oportunidade, durante 
boa parte da sessão, de fazer um debate a respei-
to de um episódio que acabou tomando um pouco a 
cena do noticiário. Da tribuna, vários Parlamentares 
se manifestaram, fizeram questionamentos, e tivemos 
a oportunidade, inclusive, de buscar os esclarecimen-
tos e prestá-los à população, à imprensa que cobria o 
plenário do Senado.

Na realidade, o que me traz à tribuna hoje é algo 
muito vinculado ao que aconteceu na semana passada 
e que trouxe o debate tão aquecido para o plenário des-
ta Casa. É uma discussão que entendo deva ser feita 
acerca de uma questão de fundo: onde está o limite de 
um direito que é fundamental em qualquer democracia, 
ou seja, o direito à liberdade de expressão.

Todos sabemos que não é possível haver uma 
democracia sólida, uma democracia constituída, uma 
democracia respeitada se o direito à liberdade de ex-
pressão não for assegurado. Mas, ao mesmo tempo em 
que a democracia exige que se tenha a preservação, 
o cultivo, o cuidado de manter o direito à liberdade de 
expressão sempre, todos nós sabemos também que, 
como todo e qualquer direito, este tem os seus limites: 
o que você pode ou não pode falar; o que você pode 
ou não pode escrever; o que você pode ou não pode 
veicular. Há algum limite nisso, deve haver obrigato-
riamente – do meu ponto de vista –, não pode ser ir-
restrito. O que vale para um vale para todos. Ninguém 
numa democracia pode estar acima do bem e do mal, 
ninguém numa democracia está isento, imune de ser 
questionado, de ser cobrado pelas suas posições, pelo 
que fala, pelo que escreve, pelo que veicula. Mas, in-
felizmente, essa questão do direito à liberdade de ex-
pressão, em vários momentos, merece sim uma dis-
cussão profunda, e penso que devemos ter a coragem 

de fazer essa discussão. Está mais do que na hora de 
termos a coragem de fazê-la.

Não é simples vir à tribuna e trazer determinados 
assuntos, principalmente quando se vai colocar em dis-
cussão ou abrir um questionamento mínimo a respei-
to de posições de órgãos da imprensa, de jornalistas, 
ou seja lá o que for, que pode ser interpretado como 
uma afronta ou um cerceamento do sagrado direito à 
liberdade de expressão.

Trazer esse assunto à tona sempre causa preocu-
pação. Um exemplo disso – e quero ser muito sincera 
– é que a minha assessoria está preocupadíssima por 
onde caminharemos com este pronunciamento. Mas 
quero dizer que não posso deixar de vir à tribuna para 
falar sobre essa questão, exatamente pelos dois pesos 
e pelas duas medidas, Senador.

Semana passada vim aqui e falei que existe o 
direito de veicular e de se expressar, mas disse que, 
ao mesmo tempo em que se tem o direito de veicular, 
de expressar, de escrever e de falar, não se pode dizer 
que não se pode ser questionado. Como não pode ser 
questionado? Somos questionados permanentemen-
te! Como Parlamentar, sou questionada de manhã, 
de tarde e de noite pelas pessoas que me delegaram 
o cargo de Senadora pelo Estado de Santa Catarina, 
que ocupo com muito orgulho.

Portanto, da mesma forma que a população tem 
a obrigação de questionar o exercício do meu cargo 
de Senadora, todo e qualquer cidadão tem o direito de 
questionar e de cobrar determinadas posições.

É interessante registrar, quando falo em dois 
pesos e em duas medidas, que, semana passada, re-
percutiu aqui, de forma muito contundente, o fato de 
jornalistas da revista Veja terem escrito uma repor-
tagem a respeito de um procedimento que não teria 
sido o correto e, inclusive, lícito de retirar alguém que 
estava preso da carceragem para fazer uma reunião 
secreta de combinação, para tentar encobrir qualquer 
coisa. Segundo a reportagem da revista Veja, esse 
procedimento teria acontecido nas dependências da 
Polícia Federal.

Nessa reportagem, que foi publicada bem no su-
foco do processo eleitoral e relatava um ilícito, houve 
várias manifestações de jornalistas e de formadores de 
opinião que questionavam, como também questionei 
em vários momentos, mas não apresentavam a fonte 
nem as provas. Na matéria, escreveram “parece que”, 
“há três delegados, mas não dou os nomes”, “acon-
teceu assim”, “aconteceu assado”, mas não apresen-
tavam as provas.

Como a reportagem tratava de ilícito, nada mais 
justo que o ilícito ser investigado. E a Polícia Federal 
abriu inquérito para investigá-lo. Nada mais correto e 
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adequado que chamar os jornalistas que produziram 
a matéria para contribuírem com a averiguação e a 
investigação do ilícito. O fato de os jornalistas terem 
ido lá... Vejam bem que não era um inquérito contra a 
revista ou uma investigação a respeito da atividade jor-
nalística. Não! Era um inquérito para saber se alguém 
da Polícia Federal teria cometido uma ilegalidade. A 
investigação era da Polícia Federal. E os jornalistas 
que tinham sido os autores da matéria, portanto os que 
detinham o conhecimento e as provas, foram chama-
dos para contribuir com a investigação. Mas houve um 
problema muito delicado, porque acusaram a Polícia 
de haver exacerbado, de ter tido atitudes truculentas. 
Durante vários dias essa questão repercutiu.

Vejam que depois de havermos informado que 
o advogado da revista acompanhou o depoimento, 
falado sobre tudo o que havia efetivamente aconteci-
do, que o delegado havia apenas alertado para que 
não houvesse conversa entre os jornalistas ao se en-
contrarem na saída e na entrada da sala e que uma 
Procuradora da República estava acompanhando os 
jornalistas, a versão que não trazia à cena o questio-
namento da afronta à liberdade de expressão acabou 
passando despercebida.

Gostaria de deixar o registro da nota divulgada 
pela Procuradora da República Elizabeth Mitiko Ko-
bayashi em que nega a acusação da revista Veja de 
que três de seus jornalistas tenham sido intimidados 
pelo Delegado Moysés Ferreira em depoimento pres-
tado na sede da Polícia Federal, em São Paulo, na ter-
ça-feira, dia 31 de outubro. Repito que a Drª Elizabeth 
estava presente no depoimento. Peço que a referida 
nota seja anexada ao meu pronunciamento e conste 
dos Anais.

Não houve, digamos assim, o contraditório. Não 
houve a outra versão do episódio. Nós ficamos du-
rante dias sendo, permanentemente, bombardeados 
com a acusação de que se havia feito um atentado, 
uma afronta, uma busca de cerceamento ao direito à 
liberdade de expressão.

Uma outra questão, Senador Eduardo Suplicy – já 
vou conceder-lhe o aparte –, ocorrida nesse mesmo 
período, foi a condenação do Professor Emir Sader à 
perda de seu cargo de professor na Universidade Esta-
dual do Rio de Janeiro e ao cumprimento de um ano de 
detenção em regime aberto, conversível em prestação 
de serviços à comunidade, pela 11ª Vara Criminal de 
São Paulo, que julgou um processo de injúria, movido 
pelo Senador Jorge Bornhausen. É claro que ainda é 
cabível recurso dessa decisão.

Vejam bem: o Professor Emir Sader escreveu um 
artigo que foi publicado na Carta Maior, que é um veí-
culo de comunicação. Portanto, ele estava exercendo 

seu direito à livre expressão, seu direito de posicio-
nar-se em relação a um pronunciamento do Senador 
Jorge Bornhausen, que tem também todo o direito, 
obviamente, de expressar o que pensa e como pen-
sa. Por mais que alguém possa não concordar com o 
que diz e expressa o Senador Jorge Bornhausen ou 
com o que expressa e diz o Professor Emir Sader, os 
dois exerceram o direito de expressar o que pensavam 
sobre determinado assunto. Porém, o Professor Emir 
Sader, repito, foi condenado a um ano de detenção, 
em regime aberto, pena que pode ser conversível em 
prestação de serviços à comunidade. E pior: como o 
juiz não podia fazer isso – algo inédito, eu não tenho 
notícias de que tenha acontecido outra sentença des-
se tipo –, impossibilitado que estava de executar o ato, 
ordenou a outro que o fizesse. Ou seja, há uma ordem 
judicial para que o reitor demita o Professor Emir Sader, 
que não estava no exercício da cátedra, não estava 
em sala de aula. Ele veiculou um artigo da sua lavra, 
da sua autoria, no site da Carta Maior, e apenas apa-
receu uma referência ao seu cargo, como aparece em 
todos os artigos. Se eu publicar um artigo, vai apare-
cer lá: “Professora e Senadora da República por Santa 
Catarina”. É o nosso currículo, que aparece em todo e 
qualquer artigo que veiculamos. Mas ele teve, na sen-
tença, Senador Suplicy, essa condenação à perda do 
cargo. Há recurso, que está sendo feito.

Ouço o aparte do Senador Suplicy, para depois 
fazer minha conclusão.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dora Ideli Salvatti, eu, justamente, havia reservado a 
minha fala de hoje para tratar desse tema. Eu estava, 
na semana passada, na África do Sul, quando foi noti-
ciado esse assunto e, logo ao chegar, de domingo para 
segunda-feira, resolvi telefonar para aquelas pessoas 
que hoje estão publicando um manifesto em defesa do 
Professor Emir Sader. Parece-me inteiramente desca-
bida, despropositada a decisão do Juiz Rodrigo César 
Muller Valente, da 11ª Vara Criminal de São Paulo, 
ao fazer essa condenação. Quando o Senador Jorge 
Bornhausen fez aquela declaração, tanto da tribuna 
do Senado, quanto em pronunciamento e depois em 
artigo na Folha de S.Paulo, tentando explicar o sen-
tido de suas palavras – em síntese, ele quis dizer, nos 
seus próprios termos, que era seu propósito acabar 
com a possibilidade de essa “raça” estar no poder no 
Brasil, referindo-se a nós do Partido dos Trabalhado-
res –, todos nós ficamos impressionados. Como pode 
um Senador, que é Presidente do PFL, dirigir-se assim 
a um partido? Temos aqui experiência, no cotidiano, 
Senadora Ideli Salvatti. V. Exª, como Líder do nosso 
Partido, tem tido um diálogo por vezes tenso, por ve-
zes de troca de críticas, com respeito àquilo que nos 
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falam Senadores de partidos adversários, mas temos 
aqui uma tradição de respeito na forma de tratarmos 
uns aos outros. E aquela atitude, de fato, impressionou 
a nós e a muitas pessoas, inclusive algumas que têm 
afinidade com a nossa história, com a nossa batalha 
pela democratização, pela defesa do direito à cidadania 
neste País, como o Professor Emir Sader. De pronto, 
sabendo que havia um manifesto em defesa do Pro-
fessor Emir Sader, para que esse juiz possa ter a sua 
decisão reconsiderada ou para que a Justiça possa 
reconsiderá-la, tomei a iniciativa de também assiná-lo; 
e a notícia que temos hoje é de que já há mais de 11 
mil assinaturas. Se me permite, gostaria de dizer que 
também o assinaram, por exemplo: Antônio Cândido, 
Eduardo Galeano, István Mészáros, Luís Fernando 
Veríssimo, Tariq Ali, Michael Lowy, Perry Anderson 
e outros. V. Exª terá uma lista muito maior. Eu tinha 
a intenção, Senadora Ideli Salvatti, de inclusive ler o 
manifesto, mas acredito que V. Exª poderá fazê-lo. Po-
demos lê-lo até em conjunto, em coro, porque é um 
assunto muito sério.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Se-
nador Suplicy, permita-me dizer que, como V. Exª veio 
para se pronunciar sobre o assunto, creio que deve 
fazê-lo, pois se trata de um assunto que merece um 
pronunciamento a mais.

O debate que estou trazendo aqui para a tribuna 
é o mesmo que fizemos na semana passada, quanto 
ao respeito à liberdade de expressão, ao direito de as 
pessoas poderem se expressar. É claro que o direito 
de expressão não isenta ninguém de ser questionado, 
de ser cobrado, de ser contestado inclusive. Ninguém 
está acima do bem e do mal. Agora, indiscutivelmen-
te, nesse caso, tivemos dois pesos e duas medidas, a 
começar da repercussão do que a Veja publicou como 
tendo ocorrido com os jornalistas que foram prestar 
depoimento. Isso, inclusive, está sendo contestado. 
Foi por isso que fiz questão de trazer a nota, não da 
Polícia Federal, mas da Procuradora da República 
que acompanhou todo o episódio do depoimento dos 
jornalistas.

Isso também teve dois pesos e duas medidas 
extremamente visíveis, porque o episódio da Veja, 
que foi tratado...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Conclua, Senadora, por gentileza.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – O 
episódio relatado na Veja, que foi tratado durante vá-
rios dias como um possível atentado ou cerceamento 
da liberdade de expressão, no caso do Professor Emir 
Sader, não teve uma repercussão, digamos assim, na 

grande mídia, levando em consideração a gravidade 
maior que tem esse caso. Digo isso porque, nesse caso, 
há uma sentença. E repito: é uma sentença que se pro-
nuncia a respeito de um artigo que era um contraponto, 
um direito de opinião, a algo que disse o Senador Jorge 
Bornhausen, com todo o direito que também tinha de 
ter-se expressado. O Professor Emir Sader tinha todo o 
direito de não concordar com a expressão do Senador 
Jorge Bornhausen e tinha o direito, da mesma forma, 
de expressar-se de maneira diversa.

Aliás, isso é bastante interessante. V. Exª se re-
feriu ao jornal Folha de S.Paulo, em que o Senador 
Jorge Bornhausen dá explicações sobre o uso que fez 
da expressão “raça”.

Vou ler o que ele escreveu. Está tudo entre as-
pas.

Quanto a ter usado a palavra ‘raça’ – não como 
designação preconceituosa de etnia, ideologia, religião, 
caracteres, mas como camarilha, quadrilha, grupo lo-
calizado –, tão logo alguns falsos intelectuais surgiram, 
incriminando-me, apareceram preciosos testemunhos 
a meu favor. Confesso que falei ‘dessa raça’ esponta-
neamente, sem premeditação, usando meu modesto 
universo vocabular, a linguagem coloquial brasileira com 
que me expresso, embora meus adversários tentem 
me isolar numa aristocracia fantasiosa”.

Este é um trecho do artigo que o Senador Jorge 
Bornhausen escreveu para contextualizar ou explicitar 
o que ele queria dizer com aquela expressão “dessa 
raça”.

A defesa do Professor Emir Sader, feita pelo ad-
vogado Marcelo Bettamio,...

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Conclua, Senadora, por gentileza.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Já 
vou concluir, Presidente.

A defesa disse que o Professor Emir Sader, ao 
usar o termo racismo quando se referiu à fala do Se-
nador Jorge Bornhausen, “não visou ofender a honra 
nem subjetiva nem objetiva do Senador, mas, sim, fazer 
uma crítica a um parlamentar que fez uma declaração 
pública, perante a mídia, com termos preconceituosos”. 
E diz que “o professor Emir Sader apenas exerceu o 
direito à livre manifestação e à crítica, salvaguardado 
na Constituição”.

Portanto, o que nos assombra é que exerceram o 
direito à livre expressão, tiveram inclusive oportunidade 
de explicitar o que estavam tentando dizer ao expres-
sar determinadas... Só que um está condenado – não 
está condenado ainda porque tem direito a recurso – a 
um ano de prisão...
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Senadora, eu gostaria que V. Exª concluísse, 
por gentileza.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pos-
so arrematar, Presidente?

Ou a uma pena alternativa e, o pior, a perder o 
cargo.

Por isso, Senador Suplicy, eu acho que o mani-
festo termina exatamente na total inversão de valores 
e o que se quer, com uma condenação como essa, é 
impedir o direito de livre expressão numa ação que visa 
intimidar e criminalizar o pensamento crítico.

Por isso, tantos intelectuais, tantas pessoas, tan-
tas personalidades do mundo acadêmico, do mundo 
das artes, de tantas esferas da vida pública nacional 
estão assinando – são mais de 11 mil assinaturas – o 
manifesto que busca prestar solidariedade irrestrita ao 
Professor Emir Sader.

Agradeço e peço desculpas por não poder com-
pletar a minha fala.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Agradeço a V. Exª, Senadora Ideli Salvatti.

Pela ordem, tem a palavra o Senador Heráclito 
Fortes, do PFL do Piauí.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª.

Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero me con-
gratular com a Assessoria da Senadora Ideli Salvatti. 
Parabéns, Senadora, por escolher tão bem seus as-
sessores e pela humildade de dizer que, quando V. 
Exª assume a tribuna, sua assessoria fica em pânico. 
É evidente que ela tem motivos para isso. Mas, ao que 
me parece, não é só a sua Assessoria; assim também 
o Palácio, seus companheiros, porque sabem que vem 
petardo por aí.

Aliás, quero elogiar também a minha Assessoria, 
que é muito cuidadosa comigo e vive me pedindo para 
eu não pegar no pé da Senadora. Quero confessar que 
não é exatamente no pé que eu pego, mas na língua, 
porque a Senadora, com o intuito de levar, não sei até 
aonde, uma briga pessoal que tem com o Senador Jorge 
Bornhausen, aproveita-se de uma questão e distorce 
os fatos, uma prática que sempre usa.

A questão da revista Veja que denunciei aqui é to-
talmente diferente do caso em tela. O Senador Bornhau-
sen, sentindo-se atingido, recorreu aos meios legais 
através da contratação de um advogado que acusou 
o articulista, diferentemente do que foi feito com rela-
ção à revista Veja. No outro caso, o repórter da revista 
Veja foi chamado para um depoimento sobre matéria 
escrita e lá teve cerceados não só seus direitos, mas 
também suas liberdades, o que merece uma apuração. 
São duas questões diferentes. Aliás, a Senadora Ideli 
é sábia e pródiga em distorcer os fatos.

Solidarizei-me com S. Exª, na semana passada, 
no calor da campanha, por uma atitude correta que 
tomara com relação a uma propaganda preconceitu-
osa feita contra o Presidente Lula. Nessa campanha, 
usou-se um símbolo de trânsito que significava con-
tramão e uma mão sem um dedo, indicando que não 
se queria mais o retorno daquele homem à Presidên-
cia. Pois bem, ela foi à Justiça e impediu a veiculação 
dessa propaganda contra seu Partido, mas não teve 
o mesmo cuidado com relação à propaganda em que 
se pedia mais quatro anos para o seu candidato a 
Presidente.

A facciosidade das atitudes é que desvirtua o 
objetivo das pessoas. É o mesmo objeto, o mesmo 
preconceito, mas, como neste caso o seu candida-
to se beneficiava, ela se omitiu e não pediu à Justiça 
Eleitoral a mesma punição. Vê-se logo que, no caso, 
o que a incomodava não era a menção ao defeito fí-
sico do seu candidato, mas a propaganda usada para 

prejudicá-lo. Quando beneficia, cala-se, silencia-se, o 
que faz na questão da revista Veja.

Sei, há muito tempo, que o semanário de prefe-
rência da Líder não é a revista Veja – é um direito que 
lhe assiste –, pois cada um prefere e dá crédito ao que 
lhe agrada. Agora, querer tirar a liberdade e o direito de 
uma jornalista que se sentiu cerceada no exercício da 
sua profissão, eu poderia dizer que é crime, mas não 
vou dizer. Esta é exatamente a prática de preferência 
do Partido dos Trabalhadores, tanto que a tendência, 
Sr. Presidente, de unificação da lei eleitoral e de cercea-
mento de liberdade cultural e de liberdade de imprensa 
foi manifestada no atual mandato. Daí por que não me 
surpreendo com atitudes dessa natureza.

Conclui-se – finalizando – que a mão estendida 
pelo Presidente Lula é apenas uma falácia para que, 
nos bastidores e por debaixo do pano, a marcha di-
tatorial continue caminhando célere pelos seus mais 
acreditados líderes.

Quando a Senadora, a partir da vitória de Lula, 
voltou “rediagramada”, com cabelos ajeitados, pensei 
que viesse preparada para novos tempos, para o di-
álogo, para a mão estendida, para aquilo que o Pre-
sidente da República anunciou. Mas vi que não: veio 
mais radical do que nunca. E não é assim que se vai 
construir o diálogo.

Penso que a tentativa do Sr. Tarso Genro de co-
locar uma pauta mínima cai por terra com um com-
portamento dessa natureza, porque esta Casa tem 
como praxe não tocar no nome do colega sem sua 
presença, e não é a primeira vez que a Senadora 
acusa o Senador Jorge Bornhausen sem que S. Exª 
esteja presente. O Senador Bornhausen tem história 
nesta Casa e preside o meu Partido, merece respeito, 
merece consideração...

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Conclua, Senador, por gentileza.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Estou 
concluindo.

É preciso, sobretudo, que se cumpra uma regra 
desta Casa, que é a da ética.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Muito obrigado, Senador Heráclito Fortes, do 
PFL do Piauí.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra de acordo com o art. 14, 
que pressupõe a citação do nome do Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fui citada não 
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apenas uma vez, mas várias. Quem assiste à TV Se-
nado – e recebi inúmeras manifestações dizendo isto 
– já se prepara, pois, quando falo, logo vem a réplica, 
a tréplica, o comentário, a interpretação, a insinuação, 
a ilação. Agora o assunto é importante, porque o que 
me trouxe à tribuna não foi uma personalização, não 
foi para personalizar ninguém. Quem acompanhou o 
pronunciamento desde o início, percebeu que falei, 
de forma até seqüencial, sobre a liberdade de expres-
são, o direito fundamental à liberdade de expressão, 
tão caro a todos nós. Quem brigou muito, lutou muito, 
quem colocou, como muita gente fez, a sua vida em 
risco para que a democracia vigorasse no nosso País, 
quando tantos morreram, tantos foram torturados para 
que ela tivesse vigência no nosso País, sabe a impor-
tância da liberdade de expressão.

O próprio Presidente Lula insiste em dizer que 
ele é fruto da liberdade de imprensa do País.

Porém, há determinados episódios, determinadas 
situações que merecem reflexão. Nenhum direito é ab-
soluto. Da mesma forma como a democracia pressu-
põe determinados princípios, ela também não admite 
o absolutismo de nenhum deles. Portanto, tudo que se 
diz, que se escreve ou se veicula está sujeito sim – ob-
viamente não poderia deixar de estar – à contestação, 
ao debate, até, no caso, a ações judiciais. Agora, há 
dois pesos e duas medidas. Há situações que alcan-
çam destaque, ressonância, e outras não. É o que eu 
trouxe à tribuna, a diferença na repercussão do epi-
sódio “jornalistas da revista Veja” e a condenação, em 
primeira instância, do professor Emir Sader.

Outro fato que trouxe à tribuna a fim de que pu-
déssemos analisar é o de – vejam bem – não saber 
por que teimam, insistem em dizer que se trata de 
uma questão local, ou pessoal. Nada disso. Tanto que, 
durante todo o meu pronunciamento, fiz questão de 
defender o direito inalienável de quem quer que seja. 
Inclusive – obviamente, não poderia deixar de ser – o 
do Senador Jorge Bornhausen de escrever, de se ex-
pressar. Até fiz questão de reproduzir o que S. Exª es-
creveu posteriormente a respeito da polêmica, como 
também fiz questão de reproduzir o texto da defesa do 
professor Emir Sader.

Mostrei os dois pesos e as duas medidas que 
todos nós devemos ter, de forma clara e tranqüila, se 
quisermos fazer o bom debate aqui. O bom debate; 
não o debate que busca permanentemente desquali-
ficar, desconsiderar, desvirtuar o que se fala, o que se 
apresenta na tribuna.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB – 
MA) – Senadora Ideli Salvatti, conclua, por gentileza.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Quem 
assiste sempre à TV Senado, quem acompanha os de-
bates não estranha nada, nada a conseqüência ou a 
seqüência do pronunciamento. Todas as vezes em que 
alguém ocupar a tribuna para falar, mesmo do céu azul 
e da lua cheia, haverá esse tipo de reação. Infelizmente, 
isso já está consolidado. As pessoas querem trabalhar 
dessa forma, mas eu não trabalho assim. Sempre trago 
para a tribuna assuntos que reputo importantes para o 
debate desta Casa e do País, com certeza.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, 
do PDT do Paraná, por dez minutos.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra, pelo art. 14. Eu fui citado.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Não, V. Exª não foi citado. Em momento algum 
a Senadora Ideli Salvatti...

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Não 
citou o meu nome, Sr. Presidente, mas respondeu a 
mim.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Não. Assim, nós vamos ficar a tarde toda... 
Permita-me, Senador Heráclito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Infe-
lizmente, é o Regimento. E sei que V. Exª é um regi-
mentalista. Tenho certeza que...

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Senador Heráclito Fortes, vamos ouvir o Se-
nador Osmar Dias.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – O Se-
nador Osmar Dias é democrata.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Eu inscrevo V. Exª, e concedo a palavra ao 
Senador Osmar Dias.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Eu 
quero me inscrever para um assunto nacional, mas, 
como fui citado e também incompreendido, gostaria 
que V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – É questão de um minuto?

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – É rá-
pido, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Um minuto para V. Exª, por gentileza.

Senador Osmar Dias, permita-me, por gentileza.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pois não, Sr. 

Presidente.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Para uma 

explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Que-
ro dizer à Senadora Ideli que faço um esforço muito 
grande para concordar com ela; o problema é que é 
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difícil, não apenas para mim, mas também para a tor-
cida do Flamengo.

A grande verdade é que a Senadora trouxe para 
cá uma questão recorrente, que é essa paranóia per-
manente contra o Senador Jorge Bornhausen. São 
duas coisas diferentes: cercear o exercício da profis-
são de um jornalista e entrar na Justiça contra um tre-
cho escrito com o qual não se concorda. A sua revolta 
contra a Justiça é um sinal do que vamos ter que nos 
preparar para enfrentar. Na realidade, a condenação 
que se está fazendo é à Justiça brasileira, e ela ainda 
tem a possibilidade de recorrer. Mas não. Prefere a ar-
rogância e a prepotência. Aliás, quando José Dirceu, 
Luiz Gushiken e vários ex-Ministros do atual Governo 
acionaram juridicamente jornalistas...

(Interrupção do som.)

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – ...à 
sociedade, nós não vimos essa indignação.

Portanto, a indignação por parte da Liderança do 
PT é seletiva. E mostrei aqui o caso da propaganda 
eleitoral. Quando se pede para não votar no candida-
to, vai à Justiça; quando se pede para votar, esquece 
e se omite. É exatamente a ética seletiva.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Obrigado a V. Exª, Senador Heráclito Fortes.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgí-
lio, pela ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
Líder do PSDB, peço a minha inscrição no momento 
em que V. Exª julgar oportuno.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Senador Arthur Virgilio, eu agora estou cro-
nometrando também o uso da palavra pela ordem, 
por gentileza.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
não, Sr. Presidente. Eu peço a V. Exª a minha inscrição 
como Líder do PSDB, quando V. Exª julgar oportuno.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – V. Exª pediu a palavra pela ordem ou deseja 
se inscrever como Líder?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço 
a minha inscrição como Líder.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Pois não; V. Exª está inscrito. Eu já havia con-
cedido a palavra ao Senador Osmar Dias, que inclusive 
terá uma reunião de Líderes.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sem 
dúvida. Será uma honra ouvir S. Exª.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Depois, eu anunciei a palavra ao Senador An-
tonio Carlos Magalhães.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Será 
uma honra ouvir o Senador Osmar Dias.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Pela ordem, Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
que V. Exª me inscreva, pela Liderança do Partido, para 
que eu possa falar após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Após a Ordem do Dia, Senador Magno Malta.

Desculpe, Senador Osmar Dias; V. Exª tem a pa-
lavra por dez minutos.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, estou reassumindo 
hoje minhas funções no Senado Federal, depois de 
uma campanha de quatro meses, em que disputei o 
Governo do Estado do Paraná.

Que minhas primeiras palavras sejam de agrade-
cimento. Agradecimento àqueles que me apoiaram, de 
forma voluntária, desde o coordenador, o ex-Ministro 
Euclides Scalco, homem sério, de caráter, de personali-
dade, até o mais simples, que carregou minha bandeira 
na rua. Agradeço de coração a todos. Agradeço muito 
àqueles que votaram em mim, confiando em minhas 
propostas e idéias, e àqueles que não votaram, mas 
que me respeitaram. Eu tive o respeito de todos os elei-
tores do Paraná. Eu disse todos os eleitores, não disse 
o candidato adversário. Este, que se dizia meu amigo, 
me decepcionou, porque usou de todos os artifícios 
sórdidos e baixos para, com calúnias, tentar manchar 
a minha honra e a minha dignidade.

Felizmente, o povo do Paraná me conhece. Fe-
lizmente, o povo do Paraná tem por mim um grande 
respeito. Portanto, a todos aqueles que confiaram, vo-
tando, o meu muito obrigado. E também a todos aque-
les que não votaram, mas me respeitaram. E agora, 
depois das eleições, muitos me disseram que se sen-
tiram também atingidos com as agressões feitas por 
quem governa o Paraná, usando uma ferramenta que 
é tradicional dos covardes: a calúnia. Eles se sentem 
um pouco atingidos, Sr. Presidente.

Mas eu gostaria de agradecer mesmo àqueles 
que confiaram em nosso projeto. Como Senador, vou 
lutar para pôr fim à reeleição. A reeleição levou o can-
didato do Paraná, o candidato oficial, o Governador 
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Roberto Requião, a usar, de forma escandalosa, a má-
quina pública. Um escândalo que entreguei aos meus 
advogados para que tomem as devidas providências 
perante o TRE. Houve de tudo, desde cabos eleitorais 
pagos com dinheiro público, até ocupantes de cargos 
comissionados, durante o expediente, nas ruas de todo 
o Estado do Paraná. Eu vi, e o povo do Paraná também 
viu. Todos viram ocupantes de cargos comissionados 
nas ruas, portando bandeiras, entregando panfletos, 
muitos até contra a vontade, mas foram obrigados. 
Houve uma pressão enorme sobre os prefeitos. De 399 
prefeitos, 334 apoiaram o candidato à reeleição. Eu ti-
nha 21 prefeitos comigo. Os prefeitos que o apoiaram 
agiram sob uma pressão jamais vista em meu Estado 
ou em qualquer Estado do País. Isso aconteceu no 
Paraná no ano de 2006, à vista de todos.

Sr. Presidente, entendo os prefeitos, porque disse-
ram que estavam pensando em seus Municípios, mas 
só não entendo a postura de quem sempre criticou esse 
procedimento na política e o usou de forma escandalo-
sa, de maneira a massacrar, nos Municípios pequenos, 
aqueles que não estavam ao seu lado. Quem estava 
ao seu lado era bom; quem não estava, não prestava. 
Aliás, é assim o procedimento de quem concorreu co-
migo e ganhou as eleições por 10.479 votos.

Não contestei a Justiça Eleitoral. Ele, da forma 
arrogante com que sempre procede, disse que achava 
ter havido manipulação das urnas. Até porque quero, 
por pelo menos uma vez, concordar com ele, estou 
pedindo aos advogados que não ingressem contra a 
Justiça Eleitoral, mas contra os métodos adotados por 
quem ganhou as eleições por 0,18% no Paraná.

Eu estava na frente das eleições em até 98% dos 
votos apurados. A partir daí, houve a virada. Não estou 
contestando a apuração do TRE, mas estou contando 
que, até 98% dos votos, as urnas me davam a vitória. 
Essa não era discutida por ninguém no Paraná, mas, 
daí em diante, houve estranhamente uma virada, e o 
adversário foi reeleito.

Sr. Presidente, a reeleição, segundo ele próprio, 
quando perdeu as eleições em 1998, leva o gover-
nante a usar a máquina pública, a gastar dinheiro em 
demasia com publicidade. O meu adversário comprou 
matérias em revista nacional, que estou processando 
por danos morais. E vou dizer qual é a revista: a revis-
ta ISTOÉ, que publicou uma matéria caluniosa a meu 
respeito. A revista ISTOÉ foi usada por meu adversário 
e recebeu para isso: para me caluniar. Estou entrando 
com um processo por danos morais, porque já obtive 
o direito de resposta na mesma revista, que, quando 
me caluniou, usou duas páginas com fotos coloridas 
e, quando me deu o direito de resposta, espremeu em 
duas páginas a minha resposta.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, isso precisa 
ser estudado pelos Parlamentares e também a ques-
tão das pesquisas. Todas as pesquisas do Datafolha 
e do Ibope diziam que não haveria segundo turno no 
Paraná. Ambas davam 45% para o Governador reeleito 
e 31% para mim, no dia 30 de setembro, véspera da 
eleição. Urnas abertas dia 1º de outubro, fiz 38% dos 
votos, meu adversário, 42%. A diferença, que era de 
14%, caiu para 4%, e o Datafolha não se explicou até 
agora. O Ibope não se explicou.

O Ibope e o Datafolha não tinham autoridade 
moral para fazer pesquisa no Paraná, porque ambos, 
na véspera, disseram que não haveria segundo turno. 
Não tinham autoridade moral para pesquisar, mas fi-
zeram a mesma coisa no segundo turno. É estranho. 
É estranhíssimo, Sr. Presidente, que a Drª Márcia, re-
presentante do Ibope de São Paulo, tenha compare-
cido duas vezes à residência oficial do Governador, a 
Granja do Canguiri, na semana das eleições. À minha 
casa, ela não foi nenhuma vez. À minha casa, ela não 
foi nenhuma vez, mas, à casa do Governador reeleito, 
ela foi duas vezes. O que será que ela foi discutir com 
o Governador em plena campanha, uma semana antes 
do segundo turno? Nas pesquisas internas, estávamos 
com muita vantagem, Sr. Presidente!

Mas o Ibope, no dia 28, véspera da eleição, me 
deu cinco pontos a menos – e eu sabia que a minha 
posição era exatamente contrária a essa na eleição. 
O Datafolha também meu deu cinco pontos a menos, 
e eu sabia que a minha posição era exatamente con-
trária a essa.

Portanto, Sr. Presidente, estou entrando com um 
projeto de lei, mas não é na legislação eleitoral, é no 
Código Penal, porque isto aqui é uma matéria para 
o Código Penal. Estou dando entrada a este projeto 
de lei – podem achar absurdo, mas vou entrar –, que 
diz o seguinte: “Se o instituto de pesquisa registrar e 
publicar uma pesquisa na véspera da eleição e errar 
por uma margem superior à margem de erro, vai pa-
gar os gastos de campanha de quem se sentir pena-
lizado”. Eu não posso entrar com uma ação contra o 
Ibope nem contra o Datafolha, para que eles cubram 
agora os meus gastos de campanha; eles, com certe-
za, poderiam cobri-los, porque receberam muito para 
fazer o que fizeram. As pesquisas que fizeram foram 
bem pagas.

Até vou citar uma frase do meu adversário, em 
2002, que dizia, quando ele estava perdendo na pes-
quisa: “Se eu quero comprar peixe, eu vou à peixaria; 
se eu quero comprar pesquisa, eu vou ao Ibope”.

Acho que o Requião aprendeu bem o caminho 
do Ibope. Aliás, não foi ele que aprendeu o caminho 
do Ibope. A Diretora do Ibope de São Paulo, a Drª Már-
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cia, foi duas vezes à casa do Governador em dez dias, 
antes das eleições. Fica difícil! 

A vitória do Governador reeleito pode ser con-
testada por várias formas. Entre elas, Sr. Presidente, 
a distribuição de cesta básica, flagrada, fotografada, 
filmada, que está no TRE, com material de campanha 
do candidato reeleito, do Governador Requião, e com 
uma Kombi, com placa fria, distribuindo cesta básica. 
Isso, Sr. Presidente, tem que ser analisado. As pesqui-
sas distorcem, porque induzem o eleitorado que quer 
votar em quem vai ganhar. Eu sabia que estava na 
frente, mas, no dia da eleição do segundo turno, nós 
estávamos – para o Ibope e para o Datafolha – atrás. 
E inclusive errou na entrevista de boca-de-urna. Errou 
tanto que disse que o Germano Rigotto seria eleito no 
primeiro turno, e ele nem para o segundo turno foi no 
Rio Grande do Sul. E fica assim.

As pessoas são prejudicadas, são penalizadas, e 
fica assim? Não! Nós temos que agir aqui no Congres-
so, no Parlamento, para que os institutos de pesquisa 
tenham o mínimo de responsabilidade e compromisso 
com a verdade. O que ocorreu no Paraná ocorreu em 
muitos Estados brasileiros, como Bahia, Rio Grande 
do Sul. Eu vi ocorrer em muitos Estados brasileiros o 
erro grosseiro do Ibope e do Datafolha, que não es-
tão nem aí para os erros, porque depois acertam uma 
pesquisa só, na boca-de-urna. E nem boca-de-urna 
acertaram no Paraná.

Eu não estou aqui chorando o leite derramado 
não, Sr. Presidente, porque eu estou muito feliz. Estou 
mais feliz do que no dia em que entrei para disputar as 
eleições, porque adquiri no Paraná um respeito ainda 
maior da população por mim. A população viu que há 
um político sério, um político honrado e que quer fazer 
política de forma diferente. O Paraná não pode ser tra-
tado como uma republiqueta, onde um ditador impõe 
suas vontades, suas idéias e chega, no dia depois da 
eleição, agredindo jornalistas, tentando quebrar sigilo 
telefônico de jornalista.

Nós não podemos, Sr. Presidente, continuar as-
sim em um Estado moderno e de vanguarda em tantas 
coisas, mas que, na política, infelizmente, ainda tem 
sucumbido à política do clientelismo.

Tenho muita preocupação com o futuro do meu 
Estado, pelos passivos que o atual Governador já está 
deixando para o próximo governador. Sei que assumiria 
o cargo já com enormes passivos. Mas, com mais qua-
tro anos de uma administração temerária no Porto de 
Paranaguá, temerária na questão da saúde pública do 
meu Estado e da segurança pública, que está um caos 
no Paraná, Sr. Presidente, como ficará o Paraná?

Essa é a pergunta e a preocupação que deixo 
aqui. Espero que a população do meu Estado – peço 
só mais um minuto para concluir – entenda...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – ...que é muito 
importante a existência de um programa assistencialis-
ta que distribua o leite e a existência do Bolsa-Família, 
mas mais importante é a carteira de trabalho assinada. 
É mais importante irrigar a cultura do trabalho, que está 
sendo esquecida. As pessoas, nas praças públicas, 
acham que não precisam trabalhar, porque recebem 
a Bolsa-Família. Cadê a proposta do Senador Cristo-
vam Buarque que tinha como contrapartida a escola? 
Acabou. É só distribuição pura e simples de dinheiro! 
Essa geração que está sendo criada e não vê os pais 
trabalhar vai se acostumar a não trabalhar também, 
Sr. Presidente.

Não estou dizendo que não há necessidade do 
leite e do Bolsa– Família, mas também é necessária 
uma política de geração de renda e de emprego. No 
meu Estado, ela não existe e, infelizmente, no Brasil, 
não a estou vendo. A agricultura está quebrando, os 
setores produtivos do País estão morro abaixo. E os 
governos estão fazendo a propaganda fácil dos progra-
mas paternalistas, que vão criando gerações e mais 
gerações que aprendem que não é preciso trabalhar, 
porque o Governo faz a assistência; não a assistência 
social, mas o assistencialismo, que cria uma geração 
de filhos que não estão vendo os pais trabalhar.

Concedo o aparte ao Senador Heráclito Fortes, 
a quem agradeço, assim como ao Senador Cristovam 
Buarque, por ter ido ao meu Estado e dado seu apoio 
à minha candidatura.

Ouço o Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 

Osmar Dias, percorri o Brasil inteiro nessa campanha, 
defendendo o que acreditava, e fiz visitas a alguns Es-
tados por convicção e por acreditar nas pessoas. Dois 
dos momentos mais positivos e felizes foram minhas 
duas idas ao Paraná. Estivemos em Curitiba e depois 
em Maringá. Vi o desejo daquele povo em eleger V. Exª 
Governador daquele Estado. Saí de lá com o espírito 
cheio de esperança de que realmente tivéssemos V. 
Exª Governador e com um pouco de tristeza, porque 
iríamos perder a convivência sempre positiva que V. 
Exª nos proporciona nesta Casa. O Senador João Al-
berto Souza falou de um assunto que considero da 
maior gravidade: as pesquisas. Aliás, sou cismado com 
pesquisas desde que ouvi uma frase do Dr. Ulysses 
Guimarães, em 1989. Após conversa que teve com 
o diretor de um famoso instituto, ele ficou macambú-
zio durante muito tempo. Abordado por um jornalista 
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de renome nacional sobre o teor da conversa, ele foi 
monossilábico, mas disse algo preciso: “O mal é que 
os institutos de pesquisa transformam a margem de 
erro em margem de lucro”. Lamentavelmente, houve 
muitos resultados suspeitos não só no primeiro turno, 
mas também no segundo. V. Exª sai engrandecido da 
campanha no Paraná, contando com a admiração e o 
respeito do povo daquele Estado. Tenho certeza disso. 
Esta Casa não perdeu a convivência com V. Exª. Pa-
rabenizo-o pela campanha bonita que fez. V. Exª tem 
de recorrer, por todos os meios possíveis, à Justiça. 
Espero que a Senadora Ideli Salvatti não modifique a 
legislação e permita, pelo menos, que o cidadão exer-
cite o direito de reagir por meio de processos quando 
se julgar agredido pela imprensa ou por outros agres-
sores, mas que o faça na Justiça, sem se trancafiarem 
repórteres, nem tampouco lhes tirar o direito da livre 
expressão da liberdade por meio de ameaças ou de 
qualquer outro mecanismo. Parabéns a V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado, 
Senador Heráclito Fortes.

Concedo um aparte ao Senador Cristovam 
Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Se-
nador Osmar Dias, quero deixar claro que uma das 
boas coisas dessa campanha, para mim, foi ter ido ao 
Paraná defender seu nome. Vi a receptividade às mi-
nhas falas quando o defendi, dizendo que V. Exª era o 
melhor candidato a Governador do Paraná. Quero lhe 
agradecer a oportunidade que tive de fazer a defesa 
do seu nome no seu Estado. Quero dizer também que 
só não podemos falar em derrota, porque quem teve 
a diferença de votos que V. Exª teve, nos últimos ins-
tantes da contabilização dos votos, não foi derrotado; 
apenas teve uns votinhos a menos por alguma razão, 
inclusive todas essas de que temos o direito de sus-
peitar antes e durante o processo de apuração. Quero 
felicitá-lo pela votação e pela campanha. O Paraná e 
o nosso Partido, o PDT, ainda têm muito a esperar de 
seu trabalho no futuro. E um dos temas de seu traba-
lho que vejo que devemos assumir imediatamente é 
trabalharmos reformas na maneira como a política é 
feita no Brasil; trabalharmos para a reforma política, 
aproveitando o aprendizado que cada um de nós tive-
mos nessa eleição de 2006. Parabéns a V. Exª. Muito 
obrigado pelo seu trabalho em nome do nosso Parti-
do no Paraná.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Muito obri-
gado, Senador Cristovam Buarque.

Aproveito para comunicar a presença do nosso 
Presidente do PDT, Carlos Lupi, aqui neste plenário.

Sr. Presidente, vou encerrar, fazendo um agra-
decimento a todos os paranaenses, mas dizendo que 

nós vamos fiscalizar cada promessa de campanha 
eleitoral de quem ganhou por uma margem de 0,18%, 
porque quem viu a apuração sabe que nós estávamos 
na frente até 98% dos votos apurados; depois, nos úl-
timos 2%, nós perdemos as eleições.

Claro que estou me sentindo vitorioso, e quero 
aqui, em nome da minha família, da minha mulher, Te-
reza, e das minhas filhas, Daniela e Rebeca, agradecer 
o carinho que nós recebemos da população. E dizer 
que a minha família não será atingida na sua honra 
jamais, porque eu defenderei o meu Estado com to-
das as minhas forças, e a minha família, com todas as 
minhas forças e mais um pouco. Eu quero aqui deixar 
registrado o meu agradecimento em nome das três e 
em meu nome.

Antes de encerrar, concedo um aparte ao Se-
nador Antonio Carlos Magalhães, que tem sido um 
grande amigo aqui nesta Casa e mestre em alguns 
momentos.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Senador Osmar Dias, todos acompanharam a eleição 
do Paraná, e nós acompanhávamos com o carinho que 
V. Exª merece pela sua competência, pela sua capaci-
dade, pela sua dignidade. Se, por um lado, o Paraná 
perdeu, este Congresso não perdeu, porque V. Exª 
ainda terá quatro anos aqui nesta tribuna, brilhando 
como o maior conhecedor da agricultura no País. Daí 
por que digo que V. Exª aqui ainda vai crescer mais 
para os seus planos futuros.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Muito obriga-
do, Presidente Antonio Carlos Magalhães.

Ao encerrar, Sr. Presidente, quero dizer ao povo 
do Paraná que quatro anos parece que vão demorar 
muito pelo que nós vamos ter pela frente no Governo, 
mas passam rápido, e nós teremos um novo encontro 
em 2010, se Deus quiser.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Eu é que agradeço a V. Exª, Senador Osmar 
Dias.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Pela ordem, Senador Sibá Machado, do PT 
do Acre. 

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Pode 
falar primeiro, Senadora.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Quero conceder depois a palavra ao Senador 
Antonio Carlos Magalhães, que está inscrito.
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A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – É 
muito rapidinho, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Então está certo. Estou cronometrando agora 
o pedido de ordem. 

V. Exª tem três minutos, por gentileza.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, é 
apenas para registrar com muita satisfação a presen-
ça entre nós da nossa querida amiga, companheira, 
Senadora e hoje Governadora eleita pelo Estado do 
Pará, a Senadora Ana Júlia, que nos traz muita ale-
gria com a sua presença aqui, apesar de estar com o 
pé quebrado.

Ela poderia estar de licença, mas fez questão 
de vir até aqui.

Com muito carinho, nós recebemos a Senadora 
Ana Júlia.

Também quero registrar a presença aqui, no ple-
nário do Senado, do nosso Senador eleito pelo PPS, 
no Estado de Rondônia, Expedito Júnior. Que seja 
muito bem-vindo!

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da 
mesma forma, quero parabenizar a Senadora Ana Júlia 
Carepa, eleita Governadora do Pará, terra onde tive 
a honra de ter morado por quase oito anos da minha 
vida e da qual aprendi a gostar muito, como de toda a 
região amazônica. Depois me tornei acreano por op-
ção. Estou duplamente feliz: por ter convivido com Ana 
Júlia como Senadora da República e por considerá-la 
uma das pessoas que ajudarão muito na governabili-
dade do novo mandato do Presidente Lula, colocando 
o Estado do Pará, com certeza, no rumo tão sonhado 
do desenvolvimento sustentável da nossa região. 

Parabéns, Senadora. Que V. Exª faça um exce-
lente governo no Estado do Pará.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB 
– CE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora 
Patrícia Saboya Gomes.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB 
– CE. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Da mes-
ma forma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que-
ro trazer aqui a minha palavra, a minha alegria de ter 
acompanhado essas últimas eleições e ver de perto 
a vitória de uma mulher de que nós gostamos tanto, 
pela sua habilidade, pela sua inteligência, pela sua 
determinação, mas, acima de tudo, pela sensibilida-

de que ela tem. Tenho certeza que o Pará vai ganhar 
muito com essa nova Governadora, uma mulher forte 
e uma pessoa muito respeitada e muito querida por 
todos nós nesta Casa.

Receba aqui o nosso carinho. Além do carinho 
temos grande amizade, já a recebi no meu Estado, 
com muito prazer, foram momentos agradáveis. Toda 
a minha família ficou muito alegre com a sua vitória.

Desejo a você, do fundo do coração, muito suces-
so. Faça daquela terra – sei que ela é a sua vida e o 
seu amor – um lugar cada vez melhor para se viver.

Parabéns a todos os paraenses por essa vitória 
tão expressiva e tão querida por todos nós.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Obrigado, Senadora.

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães, do PFL da Bahia, ex-Presidente do Sena-
do Federal e ex-Governador da Bahia.

V. Exª dispõe de dez minutos.
Em seguida, vou conceder a palavra ao Senador 

Arthur Virgílio, Líder do PSDB. 
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, tra-
tarei de três assuntos desta tribuna.

O primeiro pode parecer trivial, mas não o é. A 
população pobre do Brasil está reclamando da venda 
do pão a peso, sem a oportunidade de se vender o pão 
de 50 gramas, que era o comum para a população mais 
pobre do Brasil. Na Bahia, isso tem trazido grandes 
problemas. Quero defender aqui os mais pobres. 

Se nós podemos comprar pão a quilo, a pobre-
za... Falam tanto em Bolsa-Família, mas o pessoal do 
Bolsa-Família não pode comprar esse pão e é esse 
pessoal que reclama.

Daí por que apresento, neste instante, o seguin-
te projeto:

“O Congresso Nacional decreta:
O pão denominado francês, ou de sal, 

deverá ser comercializado a peso por unida-
de de peso nominal de cinqüenta gramas, na 
forma do regulamento.

§ 1º O fornecedor deverá fornecer ambas 
as formas de comercialização do pão francês 
de cinqüenta gramas, à escolha do consu-
midor.

§ 2º Deverão ser expostos, no estabele-
cimento, de forma ostensiva, o preço por quilo 
e o preço por unidade do produto.

Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação”. 

NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL212     



33818 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006

Aqui está a justificativa, Sr. Presidente, que não 
vou ler. Acredito que este novo sistema de venda do 
pão francês vai pesar bastante na bolsa do povo bra-
sileiro. Este Governo, que se diz da pobreza, produz o 
pão para a riqueza. Não dá aos mais pobres a oportu-
nidade de comprarem o pão a que estavam habituados 
há dezenas e dezenas de anos. 

De maneira que eu peço a V. Exª e ao secretário 
da Mesa, Dr. Carreiro, que façam este projeto ir para 
as Comissões com urgência, dada a sua relevância.

Em segundo lugar, eu não sei, Sr. Presidente, se 
os parlamentares assistiram ao programa Roda Viva 
de ontem, em que o Ministro da Defesa – ele é Minis-
tro da Defesa, mas ontem foi o ministro da acusação 
ao Governo – fez uma defesa tão fraca, tão pobre, que 
realmente o Governo brasileiro está responsabilizado 
pelo desastre com o avião da Gol. Ficou ali provado 
que o Ministro da Defesa não conhecia nada sobre 
o que tinha ocorrido no País. Não deu uma resposta 
sequer que pudesse atingir o telespectador e dar-lhe 
razão na sua falsa argumentação. E como todo sujeito 
que não sabe o que faz, que não estaria à altura – a 
não ser no Governo Lula – de ser Ministro da Defesa, 
acusou o Ministério da Aeronáutica, quando, na rea-
lidade, a culpa era exclusivamente dele, que afirmou 
que, a partir do momento que o avião decola, o pro-
blema é do controlador do vôo. 

Ontem ele não sabia explicar. Dizia que não era 
juiz, que não era julgador, que não podia saber de 
quem era a culpa.

Neste País é assim: ninguém sabe nada. Mor-
reram 154 pessoas, e não se faz nada até que o fato 
seja esquecido. Essas famílias estão aí abandonadas, 
e as companhias de aviação reclamando dos prejuí-
zos que tiveram com a falta de controle aéreo durante 
mais de uma semana. 

Quando isso aconteceu nos Estados Unidos, em 
menos de 24 horas o Presidente Reagan fez funcio-
nar – e olhem que lá existem muito mais aeroportos 
do que no Brasil – todo o sistema de controle de vôos 
dos Estados Unidos.

É essa tristeza que nós vemos no País. Hoje o 
Estado de S. Paulo – isso surgiu no debate de on-
tem – publica: “Verba para controle de vôo terá corte 
de 8%, em 2007”.

O Governo está sugerindo que deve haver mais 
desastres, que não deve haver controladores, que o 
povo deve sofrer, como sofreu, nos aeroportos. Essa é 
a tese do Governo, que já tinha contingenciado quase 
a metade do orçamento deste ano destinado ao con-
trole de vôo. É essa a situação. 

A Aeronáutica, pelo seu comandante, tomou a 
providência que devia: exigiu que o Senhor Presiden-

te da República mandasse abrir concurso por medida 
provisória – aí, sim, cabe medida provisória. Mas o Mi-
nistro da Defesa não sabia dizer quando seria feito o 
concurso, não sabia dizer quando ele seria aprovado 
nem quais pessoas iam fazer parte da comissão orga-
nizadora desse concurso. Enquanto isso, falo em nome 
de 154 famílias, que perderam os seus entes queridos 
no desastre ocorrido com o avião da Gol, que só teve 
a “virtude” de impedir uma maior divulgação do dossiê 
fabricado contra os tucanos.

Ora, Sr. Presidente, não podemos conviver com 
um governo dessa ordem. O Senhor Presidente da 
República teve uma eleição consagradora do ponto de 
vista dos votos, mas uma coisa é voto e outra coisa é 
respeito e dignidade. O voto sem o respeito e sem a 
dignidade nada vale. É número. 

É o número talvez daqueles que estivessem anes-
tesiados com a publicidade de milhares e milhares de 
reais do Governo. 

Ora, Sr. Presidente, tomemos nós desta Casa uma 
providência por uma das suas Comissões. Não vamos 
esperar que novos desastres aconteçam, não vamos 
esperar greves de controladores que prejudiquem a 
população. Os controladores só têm uma razão nisso: 
realmente trabalham, mas ganham miseravelmente, 
porque o Governo não lhes paga corretamente. Mas 
isso não é motivo para que façam greve, deixando a 
população sofrendo, como sofreu uma semana inteira 
– e vai sofrer mais se esse Ministro da Defesa con-
tinuar com seus argumentos pobres, paupérrimos, e 
com a sua inteligência embotada. Ora, Sr. Presidente, 
vamos reagir, é nosso dever reagir! 

Por outro lado, quero aproveitar a ocasião, se V. 
Exª me permite, para dizer que, quando foi instituído, 
pela Emenda à Constituição nº 45, de 30 de dezem-
bro de 2004, o Conselho Nacional de Justiça, mal ha-
via surgido, já era alvo de inúmeras críticas, a maioria 
oriunda da própria magistratura. Entretanto, apesar 
dos ataques, a sociedade brasileira viu o advento do 
Conselho Nacional de Justiça com entusiasmo e es-
perança, pois se criava, no âmbito da tão aguardada 
reforma do Judiciário, um órgão que prometia, senão 
sanar totalmente as mazelas daquele Poder, ao menos 
aprimorar a fiscalização sobre os atos dos membros 
dos órgãos da Justiça.

Instalado finalmente em 14 de junho de 2005, 
o Conselho de Justiça iniciou seus trabalhos com a 
composição estabelecida no art. 103-B: 15 membros, 
sendo nove deles oriundos da magistratura, dois pro-
venientes do Ministério Público, dois advogados e, 
por fim, dois cidadãos de notável saber jurídico e re-
putação ilibada.

    213ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2006 



Novembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 33819 

Contabilize-se, entre as vitórias conquistadas 
pelo Conselho, o combate ao nepotismo que grassava 
nos tribunais brasileiros. E ainda grassa hoje. Contra a 
resistência de alguns tribunais estaduais, o Conselho 
firmou posição e iniciou um processo inexorável que, 
fatalmente, vai acabar erradicando dos tribunais essa 
prática condenável.

Campanhas como essa, contudo, não são sufi-
cientes para um conselho tão importante, de figuras 
tão notáveis. Criado para, entre outras providências, 
combater a morosidade crônica do nosso Poder Ju-
diciário, o Conselho não conseguiu, até o momento, 
vencer ele próprio essa tendência dos nossos tribunais 
ao passo lento, vagaroso, arrastado.

Ainda não foi julgado, por exemplo – vejam só! 
– o Pedido de Providências nº 1.023, apresentado 
pelos conselheiros Paulo Lôbo e Eduardo Lorenzoni, 
que pleiteiam resolução do Conselho que proíba ju-
ízes – vejam só como é importante! – de viajar para 
congressos com despesas pagas por entidades que 
tenham interesse em causas judiciais. Todos se recor-
dam, evidentemente, do congresso de juízes na Ilha de 
Comandatuba, na Bahia, patrocinado pela Febraban 
na primeira quinzena de setembro, fato que ensejou 
a apresentação do Pedido de Providências pelos dois 
conselheiros. O pleito foi apreciado no dia 10 de ou-
tubro, um mês após sua autuação. Mas apenas para 
quê? Decidiu-se alguma coisa? Não. Adiou-se a decisão 
se devem ou não os membros do Conselho viajar com 
dinheiro de entidades privadas, no caso, a Febraban. 
Ora, Sr. Presidente, ainda está em pauta. 

Além da morosidade, o Conselho sofre denún-
cias de atitude ainda mais grave: o corporativismo. 
Caso exemplar é o da primeira denúncia de desvio 
de conduta contra juízes julgada pelo Conselho. Em 
seus três primeiros meses de funcionamento, o CNJ 
havia recebido 85 dessas denúncias, mas julgou ape-
nas uma delas.

O número reduzidíssimo de julgamentos já se-
ria suficientemente alarmante, mas a forma como se 
deu o julgamento em questão é ainda mais revelado-
ra. Em primeiro lugar, da mesma forma que as outras 
84 denúncias, havia sido inicialmente arquivada, só 
tendo ido ao plenário por conta de um recurso. Em 
segundo lugar, o placar da votação não foi só aperta-
do – oito votos a favor do arquivamento, contra seis 
votos contra –, mas também curioso: os oito votos a 
favor do arquivamento da denúncia foram dados pe-
los membros do Conselho oriundos da magistratura e, 
portanto, colegas do denunciado; os seis votos con-
trários ao arquivamento vieram dos não-magistrados. 
A Presidente do Conselho, naturalmente, não votou, 
pois só o faz em caso de empate. Senão teria vetado, 

porque todos sabem da decência, da compostura, da 
elegância e, sobretudo, da coragem de decisão da 
Presidente Ellen Gracie.

Vale frisar, mais uma vez, que as demais denún-
cias nem sequer foram apresentadas à apreciação do 
plenário do Conselho, arquivadas que foram, de pronto, 
pelo Corregedor – o corregedor tem culpa! – do CNJ. 
Há ou não há algo estranho na atuação do Conselho 
Nacional de Justiça, especialmente quando se trata de 
apurar denúncias contra membros da magistratura?

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, minha 
intenção passa longe, muito longe de simplesmente 
desferir um ataque gratuito a órgão tão importante 
quanto o Conselho Nacional de Justiça. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Terminarei, Sr. Presidente. 

Ao contrário, entre seus membros, encontram-se 
alguns dos nossos juristas mais brilhantes, a começar 
pela Ministra Ellen Gracie, a primeira mulher a ocupar 
a Presidência do Supremo Tribunal Federal. Minha 
pretensão – para que fique claro – é, antes, contribuir 
para o aprimoramento do nosso sistema judiciário, não 
permitindo que nos esqueçamos da função primordial 
para a qual o Conselho de Justiça foi criado. 

Sr. Presidente, ao finalizar, lembro que, na qua-
lidade de Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania do Senado Federal, participei ati-
vamente das discussões e das votações que resulta-
ram na criação do órgão. Não faria o menor sentido, 
portanto, tentar destruir algo que eu próprio ajudei a 
criar, com muito orgulho. 

Amanhã mesmo, teremos reunião da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania para a inclusão 
de mais um membro do Conselho de Justiça, mas 
nós queremos que ele atue e que faça aquilo que a 
sociedade pediu para que ele existisse: que fiscalize 
a Justiça brasileira, que, infelizmente, não está sendo 
bem fiscalizada, e exemplo disso eu vejo na Justiça 
baiana. 

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

– MA) – Eu que agradeço a V. Exª, Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que falou por permuta com o Se-
nador Roberto Cavalcanti, que estava inscrito na lista 
de oradores em segundo lugar.

Quero dar um aviso ao plenário: amanhã, às dez 
horas, teremos reunião do Conselho de Ética e Deco-
ro Parlamentar. Gostaria aqui de mencionar o nome 
dos Srs. Conselheiros pelo Bloco Parlamentar da Mi-
noria: Senadores Demóstenes Torres, Sérgio Guerra, 
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Heráclito Fortes, Juvêncio da Fonseca, Paulo Octávio, 
Antero Paes de Barros, Jonas Pinheiro, César Borges, 
Maria do Carmo Alves, Leonel Pavan, Teotonio Vilela 
Filho e Arthur Virgilio; pelo PMDB, estão convocados 
os Senadores Wellington Salgado de Oliveira, João 
Alberto Souza, Ramez Tebet, Luiz Octávio, Leomar 
Quintanilha, Alberto Silva, Valdir Raupp; pelo Bloco 
de apoio ao Governo: PT, PL e PSB, são os Senado-
res Sibá Machado, Ana Júlia Carepa, Fátima Cleide e 
Eduardo Suplicy; pelo PDT, Senadores Jefferson Péres 
e Augusto Botelho; pelo PTB, Senadores Mozarildo 
Cavalcanti e Valmir Amaral. 

A reunião terá início às dez horas.
Eu gostaria de ponderar ao Senador Arthur Virgí-

lio que, em conversa na mesa com o Senador Suplicy, 
em vez de dar a palavra a V. Exª, gostaria de conceder 
a palavra ao Senador Suplicy, que irá falar no máximo 
5 minutos, e, em seguida, V. Exª não falaria como líder, 
mas como orador inscrito, se assim V. Exª desejar.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Per-
feitamente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su-
plicy, com a concordância do Senador Arthur Virgílio. O 
Senador Eduardo Suplicy vai falar por permuta com o 
Senador Roberto Saturnino. Tem a palavra o Senador 
Suplicy, do PT de São Paulo, por 5 minutos, conforme 
acordado com a Mesa.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador João Alberto, gostaria de 
poder avisar ao Senador Jorge Bornhausen, presiden-
te do PFL, que farei uma menção a S. Exª e gostaria, 
se possível, que ele possa estar ouvindo. Registro 
que ele está presente na Casa, mas, não se encon-
tra no plenário. Gostaria que ele pudesse aqui estar, 
pois avalio como importante que seja feito um apelo à 
justiça brasileira no sentido de ser revista a sentença 
do juiz Rodrigo César Muller Valente, da 11ª Vara Cri-
minal de São Paulo, que condenou o professor Emir 
Sader por injúria no processo movido pelo Senador 
Jorge Bornhausen. Avalio como importante apoiar o 
manifesto que foi já foi assinado pelo professor Antonio 
Candido, Flávio Aguiar, Francisco Alambert, Sandra 
Guardini Vasconcelos, Nelson Schapochnik, Gilberto 
Maringoni, Ivana Jinkins, Paulo Betti, Ricardo Antunes, 
Paulo Arantes, Adalto Novais, Antônio Grassi Aroeira, 
João Cândido Portinari, Juca Kfouri, Augusto Boal, 
François Houtart, Leonardo Boff, Heloísa Fernandes, 
Miriam Limoeiro, Sílvio Rodrigues, Sílvio Tendler, Fá-
bio Comparato, Luiz Pinguelli Rosa, Frei Beto, Belén 
Copegui, Gabriel Cohn, Carlos Nelson Coutinho, Alui-
zio Teixeira, Tariz Ali, Michael Lowy, Perry Anderson, 

István Mészáros, Luis Fernando Veríssimo, Eduardo 
Galeano e mais 11 mil pessoas. 

Avaliei, Sr. Presidente, que também deveria subs-
crever e fiz, a convite de uma das que coordena essa 
manifestação, a Srª Ivana Jinkins, o seguinte mani-
festo: 

A sentença do Juiz Rodrigo César Muller Valen-
te, da 11ª Vara Criminal de São Paulo, que condena 
o Professor Emir Sader, por injúria , no processo mo-
vido pelo Senador Jorge Bornhausen (PFL – SC) é 
um despropósito: transforma o agressor em vítima e 
o defensor dos agredidos em réu. O Senador moveu 
processo judicial por injúria, calúnia e difamação, em 
virtude do artigo, publicado no site Carta Maior, no 
qual Emir Sader reagiu às declarações em que Bor-
nhausen se referiu ao PT como “uma raça que deve 
ficar extinta por 30 anos”. 

Na sua sentença, o juiz condena o sociólogo “à 
pena de um ano de detenção, em regime inicial aber-
to, substituída (...) por pena restritiva de direitos, con-
sistente em prestação de serviços à comunidade ou 
entidade pública, pelo mesmo prazo de um ano, em 
jornadas semanais não inferiores a oito horas, a ser 
individualizada em posterior fase de execução”.

O juiz ainda determina: “(...) considerando que o 
querelante valeu-se da condição de professor de uni-
versidade pública deste Estado para praticar o crime, 
como expressamente faz constar no texto publicado, 
inequivocamente violou o dever para com a Adminis-
tração Pública, motivo pelo qual aplico, como efeito 
secundário da sentença, a perda do cargo ou função 
pública e determino a comunicação ao respectivo ór-
gão público em que estiver lotado e condenado, ao 
trânsito em julgado.

Numa total inversão de valores, o que se quer 
com uma condenação como essa é impedir o direito de 
livre-expressão, numa ação que visa intimidar e crimi-
nalizar o pensamento crítico. É também uma ameaça à 
autonomia universitária que assegura essa instituição 
é um espaço público de livre pensamento. Ao impor a 
pena de prisão e a perda do emprego conquistado por 
concurso público, é um recado a todos os que não se 
silenciam diante das injustiças. Nós, abaixo-assinados, 
manifestamos o nosso mais veemente repúdio.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero assinalar 
que considero esse manifesto que também subscre-
vi como escrito em termos equilibrados cujos termos 
serão certamente considerados pelos membros da 
justiça brasileira, seja em qual instância este recurso 
for examinado.

Obviamente, como Senador do Partido dos Tra-
balhadores, senti-me atingido quando o Senador Jor-
ge Bornhausen disse que “a gente vai se ver livre 
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dessa raça por pelo menos 30 anos”, quando estava 
se referindo ao Partido dos Trabalhadores, ainda que 
depois procurasse modificar, explicar, como no artigo 
à Folha de S.Paulo, qual era o sentido exato daquilo 
que gostaria de dizer. Em verdade, ele ali quase que 
confirmou o seu propósito inicial.

Quando Emir Sader escreveu O Mundo pelo 
Avesso. O ódio de classe da burguesia brasileira, 
criticando o Senador Jorge Bornhausen pela maneira 
como agiu, fê-lo em termos que não seriam propria-
mente aqueles que eu teria utilizado, assim como eu 
aqui, da tribuna do Senado, critiquei a expressão uti-
lizada pelo Senador Jorge Bornhausen e aqui o faço 
novamente, ponderando que esse tipo de procedimento 
não ajuda o próprio Partido que ele preside, tanto é 
que o resultado nas eleições da utilização, não ape-
nas por ele mas por diversos membros do PFL, ao se 
utilizarem, muitas vezes, de adjetivos ofensivos, seja 
ao Partido dos Trabalhadores, seja ao Presidente Lula, 
seja a alguns de seus Ministros, acabaram tendo um 
resultado que não foi aquele que provavelmente te-
riam procurado atingir. Mas avalio que certamente a 
sentença proferida pelo Juiz Rodrigo César Muller Va-
lente foi descabida, inteiramente exagerada. Caberia, 
quem sabe, alguma advertência no sentido educativo, 
mas jamais um tipo de sentença que venha a cercear 
a atividade de professor...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ... 
de Emir Sader, muito menos lhe tirar a possibilidade 
de exercer a sua profissão.

Ouço o Senador Heráclito Fortes, que já se havia 
manifestado quando a Senadora Ideli Salvatti trouxe 
o tema à tona.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
Suplicy, fique certo V. Exª de que a minha admiração 
é crescente. V. Exª é dos tais homens públicos que 
não deixam que a fama, o poder e o excesso de votos 
lhe subam à cabeça e tem a capacidade de defender 
suas convicções usando argumentos fortes mas não 
ofensivos. V. Exª quase me faz chegar a concordar com 
sua tese. Eu não assinaria o manifesto, até mesmo por 
solidariedade partidária. Aí, fico igual a V. Exª. Quantas 
vezes V. Exª discorda do PT e não assina determinado 
documento para ser solidário ao seu Partido? É um 
mérito. Mas o que me fez intervir na questão anterior 
da Senadora foi a infelicidade da comparação. A ques-
tão que envolveu o Professor Emir Sader foi decidida 
na Justiça, com transcurso dos prazos, com direito de 
defesa. A questão trazida aqui como foco da compa-
ração foi bem diferente. V. Exª, amante da liberdade de 
imprensa, mostrou publicamente a sua indignação no 

dia em que os jornalistas foram, segundo declarações 
deles próprios, submetidos a situações de constrangi-
mento na sede da Polícia Federal, em São Paulo. Con-
cordo plenamente com V. Exª e me proponho a acabar 
com isso, por meio de uma reparação do Professor. V. 
Exª citou a declaração do Senador Jorge Bornhausen, 
mas não citou o que disse o Professor no seu artigo. 
Ele disse o seguinte:...

A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– O Senador Heráclito Fortes ainda está fazendo o 
aparte.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Eu agradeço. 
Não foi censura, mas falha técnica.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Senador, peço que V. Exª conclua.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Vou concluir. Peço ao Senador Heráclito Fortes que 
conclua, porque tenho o compromisso com o Presi-
dente de ser breve.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – “Não, Sr. 
Bornhausen, nosso ódio a pessoas abjetas como a 
sua não os deixará livre de novo para governar o Brasil 
como sempre fizeram: roubando, explorando, assassi-
nando trabalhadores.”

O processo foi movido exatamente pela afirmati-
va. O Dr. Sader tinha o mesmo direito de processar o 
Senador pelas afirmativas feitas, mas dentro da Justi-
ça e baseado em uma legislação em vigor. O que me 
causou surpresa foi a Liderança do Partido de V. Exª 
querer justificar o crime praticado contra a imprensa 
brasileira, representada pelo jornalista da Veja, com 
esse caso, que não envolve o Poder Público. Foi um 
Senador, que é cidadão, e não um instrumento do Go-
verno, aparelhado para constranger o jornalista que se 
voltou contra uma ação deste Governo por meio de um 
artigo. Quero apenas deixar isso bem claro. Louvo V. 
Exª pelo gesto sempre generoso de um conciliador. 
Aliás, minha segurança de que este Senado não vai 
perder-lhe é pelo fato de V. Exª ser Parlamentar e não 
um membro da Igreja brasileira, senão o substituto 
do nosso Arcebispo Hummes, de São Paulo, estaria 
escolhido: seria V. Exª, pela bondade, pela fé, pela ca-
ridade e, acima de tudo, por esse espírito conciliador. 
Meus parabéns!

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Peço que conclua, Senador, por gentileza. O 
tempo de V. Exª...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Senador Heráclito Fortes, V. Exª ouviu que eu disse 
que não escreveria da maneira como Emir Sader o fez, 
mas, obviamente, também...
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O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Por isso, 
exaltei os méritos de V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Mas, obviamente, senti-me atingido pela forma como 
o Senador Jorge Bornhausen se referiu a todos nós 
do PT.

Sr. Presidente João Alberto Souza, será que pos-
so apenas ouvir a Senadora Fátima Cleide e o Senador 
Roberto Saturnino?

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

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Sr. 
Presidente, prometo que farei um brevíssimo aparte.

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT – SP) – Sr. 
Presidente, eu me comprometo a ser brevíssimo no 
encerramento.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Senadora Fátima Cleide e Senador Roberto 
Saturnino, eu havia feito um acordo com o Senador 
Eduardo Suplicy. Ele falaria por apenas cinco minutos 
para que, em seguida, ouvíssemos o Senador Arthur 
Virgílio, mas S. Exª está na tribuna há dezesseis minu-
tos. Permitirei que ele conceda um aparte à Senadora 
e depois ao Senador Roberto Saturnino, mas peço que 
sejam brevíssimos.

A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Sr. Pre-
sidente, também estou na fila. Serei mais breve do que 
sempre. Quero apenas parabenizar o Senador Edu-
ardo Suplicy. É preciso ter coragem de vez em quan-
do e V. Exª sempre a tem, Senador. Quero dizer que, 
da mesma forma como V. Exª se sentiu atingido, eu, 
todos os dirigentes e representantes do Partido dos 
Trabalhadores e milhares de militantes desse Partido 
fomos atingidos pela fala havida neste plenário. Tam-
bém me solidarizo com o Prof. Emir Sader. Abrirei o 
pronunciamento que farei daqui a pouco usando al-
gumas palavras dele. Faço esse breve aparte porque 
também tenho o desejo de me pronunciar aqui. Sena-
dor Eduardo Suplicy, um abraço.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Muito obrigado.
Ouço o Senador Roberto Saturnino.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Se-
nador Eduardo Suplicy, quero apenas secundar V. Exª 
e dizer que as palavras, as expressões e a forma como 
V. Exª abordou a questão são as que eu utilizaria se 
tivesse a mesma competência de V. Exª. A meu ver, 
V. Exª falou tão bem, tão adequadamente, expressan-
do os pontos de vista que são os nossos, que queria 
cumprimentá-lo pelo pronunciamento e aproveitar para 
me solidarizar também, assinando esse manifesto de 
solidariedade ao Prof. Emir Sader, uma figura que to-
dos nós do Rio aprendemos a respeitar profundamente 

pela sua inteligência, pelo seu estofo ético, enfim, pelo 
seu comportamento. Portanto, aproveito o discurso de 
V.Exª para também subscrever o manifesto de solida-
riedade e apoio ao professor Emir Sader.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Muito obrigado, Senador Roberto Saturnino, Sena-
dora Fátima Cleide.

Quero informar que V.Exª e todos aqueles que 
estão nos ouvindo poderão subscrever o presente ma-
nifesto. Termino o meu pronunciamento, informando 
o endereço eletrônico: http://www.petitiononline.com/
emir/petition.html, para os que desejarem subscrever 
a petição de apoio ao professor Emir Sader. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado 
Senador Arthur Virgílio.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – V.Exª tem a palavra para uma questão de or-
dem.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, quero fazer um apelo ao 
Senador Eduardo Suplicy – proponho-me, inclusive, a 
assinar o manifesto. Acabo de mandar que redijam um 
requerimento – gostaria da subscrição de V. Exª, já que 
estamos falando de indignação – em que fazemos um 
apelo para que seus companheiros revelem exatamen-
te como conseguiram a quantia de R$1,7 milhão que 
foi apreendida pela Polícia Federal num hotel em São 
Paulo. É uma maneira de indignarmo-nos nas duas 
questões distintas. Tenho certeza de que V.Exª vai se 
engrandecer com esse gesto. Agora, não é possível 
que o País não saiba de onde saiu esse dinheiro.

Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V.Exª 

poderá fazer as indagações na CPI.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Não 

é uma indagação. Eu quero fazer um manifesto e co-
lher assinaturas.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Por gentileza, Senador.

Quero agradecer a visita do conceituado empre-
sário Eduardo Haickel, do ramo de combustíveis do 
Estado do Maranhão. Trata-se de um jovem compe-
tente e muito trabalhador, que tem procurado elevar a 
economia do Estado.

Concederei a palavra agora ao Senador Arthur 
Virgílio.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador 
Flexa Ribeiro, do PSDB do Pará.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pediria minha 
inscrição para uma comunicação inadiável. Não sei se 
já está completa a lista.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Não; falará o Senador Romeu Tuma e, em 
seguida, V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agrade-
ço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Após o pronunciamento do Senador Arthur 
Virgílio, presente aqui, e sem prejuízo da ordem de 
inscrição, ainda há o Senador Almeida Lima e a Se-
nadora Fátima Cleide. Como eu já havia anunciado 
a palavra da Senadora Fátima Cleide, então falará 
S. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, do 
PSDB do Amazonas, por dez minutos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não 
sei, Senador Heráclito Fortes, por que tanta celeuma 
a respeito dessa questão envolvendo o artigo do Sr. 
Emir Sader e a atitude tomada pelo Senador Jorge 
Bornhausen. Entendo que as pessoas são livres para 
dizer o que querem e que existe o caminho da Justiça 
para quem se sentir ofendido. Não é possível que al-
guém queira negar ao Senador Bornhausen o direito 
de, em se sentindo ofendido, processar aquele que 
julga ser o seu agressor.

A propósito desse tema, Senador Heráclito For-
tes, passo a dizer que não parecem acasos nem ações 
fortuitas algumas manifestações de setores do atual 
Governo que, pelo seu gosto, cerceariam, e de muito 
bom grado, a liberdade de imprensa no Brasil. O que 
há de tentativas nessa direção autoriza afirmar que 
nada disso é feito ao acaso nem por acaso. Basta lem-
brar duas tentativas que, felizmente, não deram certo: 
uma, a pretensa criação de um Conselho Nacional de 
Jornalismo; a outra, a tentativa de dirigir a produção de 
filmes e audiovisuais. Mais recentemente houve uma 
terceira, em forma de anteprojeto do PT, para “disci-
plinar a imprensa” ou, como eles dizem, “democratizar 
os meios de comunicação”.

Lembro-me de decisão histórica da Suprema 
Corte dos Estados Unidos que disse que a imprensa 
não precisa ser justa; ela deve ser livre, isto sim. E a 
Justiça existe para que se possam coibir eventuais 

exageros cometidos por jornalistas ou por dirigentes 
de órgãos de comunicação social.

Sr. Presidente, pode ser simples coincidência, 
mas, na mesma semana em que se sucediam os epi-
sódios contra a liberdade de imprensa, um jornalista 
nacionalmente conhecido, o Sr. Carlos Chagas, cujos 
artigos nem sempre são do agrado do Governo Lula, 
comparecia ao INSS, atendendo a uma intimação para 
esclarecer suposta suspeita de fraude em sua apo-
sentadoria concedida há dez anos. A alegação esta-
pafúrdia era não ter sido comprovado seu trabalho no 
jornal O Globo, empresa em que, por sinal, Chagas, 
em 1959, ganhou menção honrosa do Prêmio Esso 
e, em 1970, o próprio Prêmio Esso de Reportagem. 
O INSS pôs sob suspeita os registros que o jornal O 
Globo fez na segunda via da carteira de trabalho de 
Chagas, como se fosse possível uma empresa do por-
te da respeitabilidade das Organizações Globo frau-
dar registros profissionais; e como se fosse possível 
um profissional da respeitabilidade e da seriedade de 
Carlos Chagas, ele próprio, permitir-se fraudar o seu 
registro de jornalista.

É no mínimo estranho que, dez anos depois – jus-
tamente quando o Governo e seus áulicos desenca-
deiam ações contra jornalistas e órgãos de imprensa 
incômodos –, o INSS ameace cassar a aposentadoria 
de Carlos Chagas.

Essa e outras manifestações contrárias à livre 
expressão de pensamentos e idéias levaram o jorna-
lista Merval Pereira – colunista de O Globo – a ver 
tudo isso como uma ação coordenada de setores do 
Governo para tentar cecear a liberdade de imprensa 
do Brasil. Merval também menciona o episódio do 
que parece ser perseguição política contra o jornalista 
Carlos Chagas. Em sua coluna do dia 02 último, ele 
relata o incômodo que o INSS provocou no jornalista 
Chagas, o qual, não sem razão, se considera vítima 
de perseguição política devido a observações contun-
dentes que tem feito acerca de certos atos e atitudes 
do Governo atual.

Por isso, estou anexando a este pronunciamento, 
Sr. Presidente, as colunas de Merval Pereira publica-
das em 02 e 03 deste mês em O Globo.

Incluo também, no mesmo pronunciamento, o edi-
torial de 1º de novembro último da Folha de S.Paulo, 
sob o título “Volta a truculência”. Nele, o importante 
jornal paulista analisa os ensaios pós-eleitorais de 
grupos governistas para intimidar a imprensa livre e 
coibir o direito à informação, como foi o episódio da 
intimação dos jornalistas de Veja pela Polícia Federal 
em São Paulo.

Com a anexação, essas notícias passam a constar 
dos Anais do Senado da República, como subsídios 
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para o historiador do futuro interessado em avaliar o 
que terá sido o Governo Lula.

Sr. Presidente, ainda dentro deste mesmo tema, 
requeiro – Senador Heráclito Fortes, V. Exª bem que 
poderia assinar este documento, assim como o fará, 
tenho certeza, muita gente nesta Casa – voto de de-
sagravo aos jornalistas brasileiros pelas agressões 
verbais que lhes foram dirigidas por militantes do PT, 
diante do Palácio da Alvorada, na data do retorno do 
Presidente da República, após a reeleição, e aos jorna-
listas Júlia Duailibi, Camila Pereira e Marcelo Carneiro, 
de Veja, que, segundo nota da revista e afirmações 
dos próprios repórteres, foram convocados para depor 
como testemunhas sobre reportagens por eles feitas, 
porém, tratados como suspeitos.

Passo a ler o requerimento:
Requeiro, nos termos do art. 223, do Regimen-

to Interno, e ouvido o Plenário, seja consignado nos 
Anais do Senado VOTO DE DESAGRAVO aos jor-
nalistas brasileiros pelas agressões verbais que lhes 
foram dirigidas por militantes do PT, diante do Palá-
cio da Alvorada, na data de retorno do Presidente da 
República, após a reeleição, e aos jornalistas Júlia 
Duailibi, Camila Pereira e Marcelo Carneiro, de Veja, 
que, segundo nota da Revista e afirmações dos pró-
prios repórteres, foram convocados para depor como 
testemunhas sobre reportagens por eles feitas, porém, 
tratados como suspeitos.

Requeiro, ademais, que esta moção seja leva-
da ao conhecimento do Presidente da República, do 
Presidente do Partido dos Trabalhadores, da Revista 
Veja e dos Presidentes da Câmara dos Deputados e 
do Supremo Tribunal Federal.

A justificativa é bastante simples, Sr. Presidente:

Jornalistas brasileiros que exerciam 
suas atividades nas imediações do Palácio 
da Alvorada, no retorno do Presidente Lula 
a Brasília (após a vitória eleitoral), foram 
hostilizados por militantes do PT, o partido 
do Presidente. Foram cenas deprimentes e 
preocupantes, podendo ser entendidas como 
ameaça à democracia brasileira. Segundo o 
relato do noticiário, enquanto o Presidente 
comentava a vitória nas urnas, diante das 
câmeras, em frente ao Palácio da Alvorada, 
os petistas gritavam em coro palavras im-
publicáveis. Na briga para se aproximar do 
Presidente, os militantes chegaram a gritar 
para os seguranças: “Tira a imprensa, tira 
a imprensa!” Parte dos militantes – acres-
centam as notícias – “era gente com cargo 
comissionado do Governo. Alguns usavam 
até crachá funcional”.

As manifestações dos petistas foram pratica-
mente endossadas pelo Presidente do PT, Marco Au-
rélio Garcia, que, por ocasião de entrevista coletiva 
de Lula, mesmo condenando os excessos de seus 
companheiros, insinuou que os meios de comunica-
ção façam uma “auto-reflexão” sobre sua atuação na 
campanha.

No dia seguinte, em São Paulo, ocorreu o epi-
sódio de que foram alvo os jornalistas da Veja. Pela 
gravidade dos fatos, incluo como parte da justificativa 
deste requerimento, a nota emitida pela direção da 
Revista, que é a seguinte:

“A pretexto de obter informações para 
uma investigação interna da Corregedoria so-
bre delitos funcionais de seus agentes e dele-
gados, a Polícia Federal intimou cinco jornalis-
tas de VEJA a prestar depoimentos. Eles foram 
os profissionais responsáveis pela apuração 
de reportagens que relataram o envolvimen-
to de policiais em atos descritos pela revista 
como “uma operação abafa”, destinada a afas-
tar Freud Godoy, assessor da Presidência da 
República, da tentativa de compra do dossiê 
falso que seria usado para incriminar políti-
cos adversários do Governo. Três dos cinco 
jornalistas intimados – Júlia Duailibi, Camila 
Pereira e Marcelo Carneiro – foram ouvidos 
na tarde de terça-feira pelo delegado Moysés 
Eduardo Ferreira.

Para surpresa dos repórteres, sua in-
quirição se deu não na qualidade de testemu-
nhas, mas de suspeitos. As perguntas giraram 
em torno da própria revista que, por sua vez, 
parecia aos repórteres ser, ela sim, o objeto 
da investigação policial. Não houve violência 
física.”

Aqui, meu querido e prezado amigo Senador 
Tião Viana, abro parênteses: era só o que faltava ter 
havido violência física!

Só faltava isso. Não podia mesmo ter havido vio-
lência física.

Continua a revista:

“O relato dos repórteres e da advogada 
que os acompanhou deixa claro, no entanto, 
que foram cometidos abusos, constrangimen-
tos e ameaças em um claro e inaceitável ata-
que à liberdade de expressão garantida na 
Constituição.

Ao tomar o depoimento da repórter Júlia 
Duailibi, o delegado Moysés Eduardo Ferreira 
indagou os motivos pelos quais ela escrevera 
‘essa falácia’”.
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Abro um parêntese novamente. Então ela teria 
que explicar ao delegado seu estilo de linguagem. Isso 
me lembra o General Emílio Garrastazu Médici, uma 
figura que gostava de ouvir jogo de futebol no radinho 
de pilha. É o que me lembra. Não cabe na democra-
cia de hoje.

Mais adiante:

Ao ditar esse trecho do depoimento para 
o escrivão, o delegado atribuiu a palavra à 
repórter, no que foi logo advertido pela repre-
sentante do Ministério Público Federal, a Pro-
curadora Elizabeth Kobayashi. A Procuradora 
pediu ao delegado que retirasse tal palavra 
do depoimento porque tratava-se de um juízo 
de valor dele próprio e que a repórter nunca 
admitira que escrevera falácias.

Embora a jornalista de VEJA estivesse 
depondo na condição de testemunha num in-
quérito sem nenhuma relação com a divulga-
ção das fotos do dinheiro do dossiê, o dele-
gado Moysés Eduardo Ferreira a questionou 
sobre reportagem anterior, assinada por ela, 
que tratava do tema. O delegado exigiu, en-
tão, da repórter que revelasse quem lhe dera 
um CD com as fotos. A repórter se recusou a 
revelar sua fonte.

Durante todo o depoimento da repórter 
Júlia Duailibi, o delegado Moysés Eduardo 
Ferreira a questionou sobre o que ele dizia ser 
uma operação de VEJA para ‘fabricar’ notícias 
contra a Polícia Federal. Disse que a matéria 
fora preconcebida pelos editores da revista e 
quis saber quem fora o editor responsável pela 
expressão ‘Operação Abafa’.

O delegado disse que as acusações con-
tra o diretor-executivo da Superintendência da 
PF, Severino Alexandre, eram muito graves. 
E perguntou: ‘Foi você quem as fez? Como 
vieram parar aqui?’ Referindo-se à duração 
do depoimento, o delegado Moysés Eduardo 
Ferreira disse: ‘Se você ficou duas horas, seu 
chefe vai ficar quatro’.

Indagada sobre sua participação na ma-
téria, a repórter Camila Pereira disse ter-se 
limitado a redigir uma arte explicativa, a partir 
de entrevistas com advogados, sobre como a 
revelação da origem do dinheiro poderia ame-
açar a candidatura e/ou um eventual manda-
to do Presidente Lula. O delegado perguntou 
quais advogados foram ouvidos. A repórter 
respondeu que seus nomes haviam sido pu-
blicados no próprio quadro. O delegado, então, 
perguntou se VEJA pagara pela colaboração 

dos advogados. Diante da resposta negativa, 
o delegado ditou para o escrevente que a re-
pórter respondera que ’normalmente a revista 
não paga por esse tipo de colaboração’. A re-
pórter então o corrigiu dizendo que a revista 
nunca paga para suas fontes.

Concluindo, Sr. Presidente.

Embora os repórteres de VEJA tenham 
sido convocados como testemunhas, o dele-
gado Moysés Eduardo Ferreira impediu que 
eles se consultassem com a advogada que 
os acompanhava, Ana Dutra. Todo e qualquer 
aparte de Ana Dutra era considerado pelo 
delegado Ferreira como uma intervenção in-
devida. Em determinado momento, Ferreira 
ameaçou transformar a advogada em de-
poente. Ele também negou aos jornalistas 
de VEJA o direito a cópias de suas próprias 
declarações, alegando que tais depoimentos 
eram sigilosos. A repórter Júlia Duailibi foi 
impedida de conversar com o repórter Mar-
celo Carneiro.

A estranheza dos fatos é potenciali-
zada pela crescente hostilidade oficial aos 
meios de comunicação independentes, pelas 
agressões de militantes pagos pelo gover-
no contra jornalistas em exercício de suas 
funções e, em especial, pela leniência com 
que esses fatos foram tratados pelas auto-
ridades. Quando a imprensa torna-se alvo 
de uma força política no exercício do poder 
deve-se acender o sinal de alerta de modo 
que a faísca seja apagada antes que se tor-
ne um incêndio”.

Encaminho a V. Exª, Sr. Presidente, o pedido de 
voto de desagravo aos jornalistas brasileiros, ao mes-
mo tempo em que encaminho também a V. Exª, Sr. 
Presidente, voto de aplauso a Sambazon Company 
of Brazil, empresa exportadora de polpa de açaí da 
Amazônia para os Estados Unidos e para a Euro-
pa, contemplada com o Prêmio 2006 de Excelência 
Corporativa, instituído pelo Programa de Desenvol-
vimento Sustentável do Departamento de Estado 
Norte-Americano.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
DISCURSO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. João Alberto Souza, 2º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Gilberto Mestrinho.

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgí-
lio, o Sr. Gilberto Mestrinho, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Tião 
Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Caro Senador Arthur Virgílio, a Mesa dará o encami-
nhamento regimental à matéria, enfatizando sempre o 
valor das palavras de V. Exª em defesa da democracia 
e da liberdade de imprensa.

Concedo a palavra à Senadora Fátima Cleide, 
sem prejuízo dos oradores inscritos.

S. Exª dispõe de até dez minutos.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria, 
nesta tarde, de comentar, já que esta é a minha primei-
ra oportunidade na tribuna após o segundo turno das 
eleições de 2006, a vitória do Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e de todos nós neste processo.

Antes disso, também quero fazer aqui meu mani-
festo de solidariedade ao Professor Emir Sader lendo 
um poema escrito no dia 29 de outubro de 2006 pelo 
Sr. Pedro Tierra, oferecido ao Professor Hélio Jagua-
ribe. Nesta oportunidade, eu o ofereço também ao 
Professor sociólogo Emir Sader. O nome do poema é 
“Nós, os primitivos”. Passo a ler o poema.

Fomos levados ao pelourinho das pa-
lavras.

Ao açoite público sob a luz impiedosa 
da tarde.

Arrastados pelas ruas.
Atados às patas dos cavalos.
O sangue, o sal, a carne em postas, 
exposta ao sol para o horror dos olhos: 

a aterradora pedagogia do medo 
gritando no alto dos postes da imensa 

Vila Rica.
De onde brota a sinistra raiz desse 

ódio?
Do édito
– que não concebe a recusa.
Dos punhos de renda
– que rejeitam a mão que a moenda mas-

tigou.
Do senhor
– que não tolera o gesto insubmisso.
Da voz
– que arma a mão do feitor.
Essa que maneja a lava da palavra 

e dissolve com seu fogo os passos que 
cumprimos.

Sonham, senhores e áulicos, nos con-
verter em cinzas 

e nos lançar aos ventos definitivos.
Mas dobramos a esquina e nos recom-

pomos 
na voz de um peão 
que ecoa a força dos séculos 
na pedra da praça e nos redime.
Sitiados pelo silêncio 
– o silêncio aqui são os rios da palavra 

morta 
ditada a diário ante os nossos olhos – 
rompemos o submisso idioma do con-

formismo.
Invadimos a terra cercada e os espaços 

do mando.
Recriamos o espaço das ruas 
(e das redes virtuais que a ordem não 

captura...),
Carregamos por elas bandeiras de li-

berdade.
Desafiamos o pelourinho.
Já não dobramos o dorso, 
já não baixamos os olhos.
Com o corpo coberto de cicatrizes, 
portando estrelas no peito, 
nos olhos a invencível vocação de mar, 
nós, os primitivos 
voltamos 
e somos milhões.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicio o meu 
pronunciamento com uma frase do Professor Emir Sa-
der, retirada de um texto publicado na Agência Carta 
Maior, no dia 29. O texto tem o título “O direito à festa 
e à luta”. Diz: “Triunfamos pelo que mudamos, não pelo 
que mantivemos. Ganhamos porque nos mostramos 
diferentes e não iguais a eles”.

É um belo texto, Sr. Presidente, que rememora a 
contagiante comemoração da primeira vitória do Pre-
sidente Lula, lembra a tristeza que tomou conta de 
muitos de nós em função da manutenção de dogmas 
da política econômica anterior – sofrimento que não 
nos abateu, muito pelo contrário – e exalta a resistên-
cia de todos que cerraram fileiras no Governo Lula, 
sabedores de que nele os espaços para mudanças 
existem, um outro Brasil está em construção e seus 
acertos são extraordinários.

Os brasileiros que não quiseram trocar o certo 
pelo duvidoso sabem que Luiz Inácio Lula da Silva 
não renegou sua história. Ele mesmo disse, após ser 
consagrado pela montanha de cinqüenta e oito mi-
lhões de votos, no domingo: “Jamais abdicarei o lado 
que eu sou”. Referiu-se à sua condição humilde, de 
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operário que conquista um segundo mandato presi-
dencial, comprometendo-se com a obrigação, mais do 
que qualquer outro, de melhorar a situação dos menos 
favorecidos no Brasil.

Com a esperança renovada, todos desejamos, é 
certo, um Brasil desenvolvimentista, com mais cresci-
mento econômico e justiça social. As condições para 
isso existem, foram cautelosamente plantadas pelo 
Governo Lula neste primeiro mandato. 

E o que resultou das urnas na recém-terminada 
eleição presidencial apresenta uma extraordinária soma 
de apoio político a Lula, que conta com a força de dois 
terços dos 27 Governadores. E, na Câmara, nosso 
Partido confirma a segunda maior bancada, seguida 
do PMDB, com o qual já se iniciaram entendimentos 
para a governabilidade. 

O povo brasileiro, Sr. Presidente, foi sábio. O povo 
brasileiro entendeu ser necessário dar mais tempo para 
o Presidente Lula. Se o Presidente das privatizações, do 
Governo que destroçou o Estado brasileiro, teve mais 
tempo, por que não conceder também mais tempo ao 
Presidente sensível, que aumentou substancialmente 
os recursos para a agricultura familiar, que instituiu o 
maior programa de transferência de renda de todos 
os tempos, que concedeu ganho real ao salário mí-
nimo, que livrou o País do FMI e que o prepara para 
não sofrer apagões?

O povo brasileiro ignorou a brutalidade da grande 
mídia, seu terrorismo patético comprovado especial-
mente no episódio do dossiê, no calor dos momentos 
finais de campanha. 

Srªs e Srs. Senadores, não foi fácil manter a dig-
nidade durante a campanha, de tanto que fomos agre-
didos, por pertencermos ao Partido dos Trabalhadores, 
ao Governo que tenazmente ajudamos a eleger. 

Em Rondônia, com muito orgulho, coordenei a cam-
panha do segundo turno do Presidente Lula. Vivemos 
vários momentos de agressividades; vários de nossos 
militantes foram ameaçados inclusive com armas. 

Fui ofendida e desacatada por diversas vezes. As 
agressões, provocações e ressentimentos por parte 
de quem defendeu o candidato tucano estavam em 
todo lugar.

Nossa sede do Partido dos Trabalhadores foi as-
saltada na madrugada de sábado, véspera da eleição. 
Roubaram apenas o cofre e três computadores. Não 
acredito em crime comum, Sr. Presidente, porque os 
equipamentos roubados estavam na sala de mais di-
fícil acesso e porque levaram, única e exclusivamen-
te, os computadores da Secretaria de Finanças e da 
Presidência. O Ministério Público e a Polícia Federal 
já trabalham no caso. Queremos que tudo seja escla-
recido urgentemente.

Vencemos apesar de todo o ressentimento que 
se viu Brasil afora. Até mordidas para arrancar dedo 

aconteceram neste pleito. Rondônia avermelhou muito 
mais do que no primeiro turno, quando nosso adversá-
rio obteve inexpressiva vantagem nas urnas.

No domingo da consagração definitiva, que le-
vou novamente milhares de militantes às ruas de todo 
o Brasil, Rondônia generosamente elegeu Lula com 
53,88% dos votos válidos. Em Porto Velho, a nossa 
querida capital, o maior colégio eleitoral do Estado, 
Lula teve 68,56% dos votos.

O povo expressou sua satisfação com as políti-
cas sociais implementadas, entre elas, o ProJovem, 
o Bolsa Família, o ProUni, a Escola Técnica Federal, 
que está a caminho, e as obras do setor elétrico, es-
tratégicas para o plano de expansão de oferta de ener-
gia para o País, que garantirão que não haverá mais 
apagão no Brasil. 

Orgulhamo-nos de sediar duas delas: as usinas 
hidrelétricas do Madeira e o Gasoduto Urucu–Porto 
Velho.

Em Ji-Paraná, Vilhena, Ariquemes, Cacoal, Rolim 
de Moura, cidades de grande porte no meu Estado, 
Lula também saiu vitorioso. 

A virada em Rondônia não foi esforço único do PT. 
Construímos, com importantes Lideranças do PMDB, 
PSB, PDT e PCdoB, apoio incondicional ao Presidente 
Lula. Quero, nesta oportunidade, Sr. Presidente, agra-
decer às Lideranças de todas as legendas o engaja-
mento no projeto que sabiam e sabem ser o melhor 
para o Brasil.

E agradeço, muito especialmente, de todo o co-
ração, aos militantes de bandeiras vermelhas, agitadas 
nas alegres manifestações da campanha em todos os 
Municípios que visitamos.

Agradeço, com alegria e gratidão, à população de 
Rondônia e do Brasil. Em Rondônia, ela não se omitiu 
no processo eleitoral: compareceu democraticamente 
e fez sua opção.

E ainda que a população não tenha muito claro 
o significado extraordinário desta eleição, devo dizer 
que esta representa a possibilidade real de impedir 
retrocesso nas relações com os países com os quais 
o Governo construiu parcerias comerciais positivas; na 
integração latino-americana; na tarefa de diminuir as 
desigualdades sociais; nas ações de educação.

Em pronunciamento oficial, em rede nacional de 
televisão, o Presidente Lula garantiu ser o desenvolvi-
mento e a educação de qualidade o foco de seu segun-
do mandato. Muitas obras e projetos de envergadura 
estão engatilhados, à espera de mais investimentos, 
para dar continuidade à promoção de mais empregos 
e geração de renda.

Nossa vitória, a vitória do povo brasileiro, será 
consagrada verdadeiramente com a concretização 
desses propósitos, os quais dependem não apenas 
do Presidente Lula, mas substancialmente da força da 
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esquerda, do movimento social e de todas as forças 
políticas do Brasil. Por isso, o Presidente Lula já fez o 
chamamento ao diálogo, ao entendimento nacional.

Mas, Srªs e Srs. Senadores, não faz muito tem-
po, assinamos um manifesto pela educação, compro-
metendo-nos com a educação básica, com a reversão 
da repetência, com a erradicação do analfabetismo e 
com a qualidade do ensino. Conclama o Presidente 
reeleito a um entendimento nacional em torno desse 
tema. Tenho a convicção de que, somente com mais 
investimentos na educação de nossos jovens e crian-
ças, vamos promover a verdadeira democracia. 

A democracia conceituada pelo lírico poeta gaú-
cho Mário Quintana: “Democracia é dar a todos o mes-

mo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, 
isso depende de cada um”.

Comemoremos, como diz Emir Sader, essa his-
tórica vitória, porque nós a merecemos.

Requeiro a transcrição nos Anais da Casa dos 
textos que citei, Sr. Presidente.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA FÁTIMA CLEIDE EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª, Senadora Fátima Cleide. V. Exª 
será atendida na forma do Regimento.

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna 
pela Liderança do PMDB.

A seguir, passaremos à Ordem do Dia. O Se-
nador Heráclito é o primeiro inscrito após a Ordem 
do Dia.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, have-
rá Ordem do dia? Vamos votar aquilo que o Governo 
prometeu? 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A informação da Secretaria-Geral da Mesa é de que 
haverá Ordem do Dia e de que houve acordo para votar 
quatro Embaixadores e quatro empréstimos. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – E a 
Medida Provisória nº 301?

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– No dia de amanhã, Senador.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Mas 
vi o pessoal da microempresa hoje, com a maior tran-
qüilidade, dizendo que eu confiasse, porque o Gover-
no tinha acertado tudo. Estou surpreso com isso. Não 
vamos votar hoje?

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mesa fica na condição de acatar o entendimento 
das Lideranças. Foi esse o entendimento.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Mui-
to obrigado, Sr. Presidente. Fico satisfeito com a res-
posta.

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

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, as micro e pequenas empresas representam 
cerca de 98% das oito milhões de empresas formais do 
Brasil. Elas são responsáveis por 57% dos empregos 
com carteira assinada e contribuem com cerca de 30% 
da massa salarial e 21% do PIB brasileiro.

Se algo acontecer que venha a desestabilizar 
esse segmento, certamente os efeitos socioeconômi-
cos serão perversos e agravarão o já dramático quadro 
social do nosso País.

É preciso considerar também que, segundo dados 
do Sebrae, cerca de 2,2 milhões de empresas estão 
hoje no Simples e que elas representam apenas 1,24% 
do que arrecadam a Receita Federal e o INSS. Por 
outro lado, segundo números do Instituto de Planeja-
mento Tributário (IBPT), 93% da arrecadação federal 

está concentrada em 175 mil empresas de grande e 
médio portes. 

Da mesma forma, é oportuno lembrar, Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, que a árdua luta em prol 
do favorecimento dos pequenos negócios vem sendo 
travada desde longa data.

Já na Constituinte, foi reconhecida a importância 
do incentivo às pequenas empresas ao serem consa-
grados, na Constituição Federal de 1988, os princípios 
do tratamento favorecido e do tratamento jurídico di-
ferenciado. 

Posteriormente, em 1996, entrou em vigor o 
Simples, que trouxe um novo alento ao setor, unifi-
cando o pagamento de diversos impostos federais e 
isentando pequenas e micro empresas das contri-
buições do Sistema S, mediante o recolhimento de 
um único tributo.

Mais adiante, em 1999, aprovamos o Estatuto 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 
e, em 2003, promovemos a reforma tributária, que 
ratificou o princípio do tratamento diferenciado às pe-
quenas empresas e abriu novas possibilidades de re-
gulamentação.

Brevemente, se não hoje, amanhã, votaremos 
a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, mar-
co referencial de uma luta histórica na difícil batalha 
pelo incremento do emprego e renda. O projeto abriga 
inúmeras contribuições do setor empresarial a fim de 
aperfeiçoar o Sistema e unificar a legislação que am-
para essas empresas.

Entre essas sugestões, gostaria de destacar a 
criação de um cadastro integrado e unificado de dados 
e informações que vai reduzir a burocracia e facilitar a 
abertura e o fechamento de empresas. 

Fiz questão de mencionar esse cadastro, Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, porque será, sem 
dúvida, uma ferramenta de enorme importância para o 
crescimento e a consolidação dos pequenos negócios 
no Brasil. Isso porque, segundo pesquisa divulgada 
recentemente pelo Sebrae, somos o sétimo país no 
ranking das nações mais empreendedoras do mundo. 
Mas muito dessa energia empreendedora se perde no 
emaranhado burocrático do Estado e na excessiva car-
ga tributária, fazendo com que mais de um terço das 
novas empresas não chegue ao final do primeiro ano 
de existência e metade delas encerre suas atividades 
com menos de dois anos de operação. 

Srªs e Srs. Senadores, por todos esses motivos, 
considero bastante justos os apelos empresariais para 
que aprovemos, com a maior rapidez possível, a Lei 
Geral das Micro e Pequenas Empresas. 
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O que o Brasil precisa é da garantia de um am-
biente favorável para que as micro e pequenas empre-
sas possam surgir e prosperar.

Tenho a mais plena convicção de que esse é o 
objetivo maior, tanto do Governo quanto dos empre-
sários, assim como também de nós, Parlamentares, 
que, há tanto tempo, estamos lutando para que essa 
legislação passe a vigorar no mais breve espaço de 
tempo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª, Senador Ney Suassuna.
Enquanto aguardamos o Presidente Renan Ca-

lheiros, concedo a palavra ao Senador Heráclito For-
tes, adiando por mais alguns minutos o início da Or-
dem do Dia.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, não conhecesse eu bem V. Exª 
como o conheço e se eu fosse do PT, diante dessa 
tese conspiratória de discursos após discursos que 
acabo de ouvir, eu iria acusá-lo de ter-me chamado 
de surpresa para falar para que eu não pudesse or-
ganizar o meu raciocínio. Mas não é bem assim que 
as coisas acontecem.

Quero falar, Srs. Senadores Arthur Virgílio e José 
Sarney, de um assunto totalmente diferente: luta de 
boxe. Quero falar sobre isso, Senador Arthur Virgílio, e 
gostaria da sua atenção. Não poderia deixar de trazer 
à baila a figura do Dom King, aquele velho dos cabelos 
esvoaçantes, que colocava os candidatos no ringue 
e faturava com a sorte ou com a desgraça deles. Ao 
ganhar, ia para a glória, aumentava o seu cachê e os 
dos seus protegidos; quando perdia, o velho ditado: 
“Aos perdedores, as batatas”.

Senador José Sarney, vi no domingo, e fiquei in-
comodado com a falta de repercussão na imprensa, 
um artigo do Sr. João Santana, que foi o marqueteiro 
do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva.

Aliás, Senador Antonio Carlos Magalhães, há 
muito tempo, defendo a tese da modificação da lei 
eleitoral no que diz respeito à propaganda gratuita. O 
primeiro motivo é o de que o menos gratuito e menos 
barato, Senador Mestrinho, na campanha eleitoral, é 
exatamente a propaganda do rádio e da televisão. E, 
nela, você convive com a possibilidade, quase sem-
pre predominante, da genialidade do marqueteiro em 
esconder a mediocridade do candidato.

Protegido, ele esconde a sua verdadeira face e 
aí, depois, o Estado, o Município ou o País que elege 
é que paga as conseqüências.

Esse crime tem que ser modificado no momento 
em que tanto se fala em reforma política neste País, 
e essas reformas são defendidas pelo Presidente da 
República, recentemente beneficiado pelo atual regime 
de propaganda eleitoral gratuita.

A lei eleitoral, para ser justa, em primeiro lu-
gar, tem que baratear os custos, porque aí se par-
te do princípio de que beneficia sempre o Partido 
mais rico.

Senador Gilberto Mestrinho, sabe bem V. Exª 
que o Partido rico é o que está no poder e que tem 
a caneta na mão, e já leva, de início, uma vantagem 
muito grande sobre os demais. O que é preciso é que 
acabemos com essa parafernália eletrônica, em que 
o candidato se protege pelos trenzinhos e pela obras 
virtuais. Mostra os pratos cheios de comida a um povo 
que passa fome; os trens correndo nos trilhos onde 
não existe nada; a terra fértil e produtiva onde a seca 
campeia; as avenidas fluindo e as estradas completa-
mente trafegáveis onde o buraco domina e campeia. 
Nesse clube de falsa felicidade, em que o melhor 
criador de frase, o melhor criador de eventos virtuais 
consegue vencer a verdade e a realidade, induzindo 
o povo a erros.

Senador Fernando Bezerra, o que vimos nessa 
campanha, nada mais nada menos, foi o espetáculo, 
não do crescimento, como prometeu o Presidente no 
início do seu primeiro mandato, mas da empulhação, 
da enganação e, acima de tudo, da mentira.

Pensava eu que tudo isso fosse ao esquecimen-
to após o pleito, mas eis que chega o próprio autor 
de toda a estratégia e responsável pelo marketing 
presidencial, em uma entrevista – espero que o PT 
não o processe nem diga depois que foi sob coa-
ção – ao jornalista Fernando Rodrigues, e conta 
detalhes da maneira em que urdia a sua perspicá-
cia e, acima de tudo, a sua inteligência, focado em 
um ponto, Senador Sarney, que era o de explorar o 
imaginário popular.

Ora, quem quer explorar o imaginário popular 
vai para as feiras do Nordeste vender cordel, fazer 
rima, e não para a Presidência da República, porque 
não temos o objetivo de votar naqueles que vão de-
fender o imaginário popular, mas, sim, nos que vão, 
de maneira sincera, defender o País das distorções 
sociais e, principalmente, a sua autoridade perante 
as Nações amigas.

O Sr. João Santana, de maneira bem franca, e 
por isso merece o elogio de todos, confessa que fomos 
fracos, os derrotados, porque não soubemos explorar 
a questão das privatizações. E aqui reconhece que as 
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privatizações foram necessárias, oportunas e positi-
vas para o Brasil. No entanto, apenas na estratégia de 
enganar e ludibriar o eleitor, ele foi mais rápido e con-
seguiu, aproveitando-se de um cochilo do adversário, 
enganar o brasileiro, que mais estava preocupado em 
garantir um prato de comida do que ver o Brasil deixar 
de crescer a 2%.

O que vimos aqui, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, foi exatamente o espetáculo do deboche e 
do desrespeito ao cidadão brasileiro, confessado de 
maneira criminosa numa entrevista, menos de uma 
semana após o pleito. Vale a pena que todos os bra-
sileiros que assistem à TV Senado leiam a confissão 
das obras virtuais e, o mais grave, a confissão de que 
possuía um telefone – que chama de telefone vermelho 
– usado sempre que uma crise aparecia, para discutir 
estratégias com o marqueteiro adversário, fazendo a 
todos nós de bobos. Pasmem os senhores! Enquanto 
dávamos os nossos esforços, percorríamos o Brasil 
e corríamos risco de vida, nos gabinetes atapetados, 
com ar refrigerado e ganhando fortunas, faziam, por 
meio do mecanismo moderno que a televisão permi-
te, esse filme de conto de fadas ou de imaginação 
sensivelmente criadora. 

Sr. Presidente, mostra, de maneira cínica, como 
souber usar com inteligência a fraqueza do outro 
lado. É preciso, neste momento em que se fala de 
reforma, neste momento em que se fala de um novo 
Brasil – e o Presidente diz que estende a mão –, 
que esses fatos sejam vistos para que não sejam 
repetidos.

O candidato a cargo executivo, Senador Arthur 
Virgílio, tem de submeter-se ao debate. Não pode fugir 
a ele por ter medo de enfrentar verdades com a con-
corrente que foi sua parceira até bem pouco tempo. 
O candidato a cargo majoritário deve submeter-se, já 
no primeiro turno, por decisão legal, não somente a 
debates com os concorrentes, mas também a mesas 
redondas em que lhe sejam feitas perguntas pela so-
ciedade organizada como um todo, como tanto gostam 
de dizer os petistas sinceros de ontem.

Não é possível que se coloquem candidatos em 
redomas, com uma maquiagem cheia de botox, e o seu 
pensamento seja preservado para, depois, Senador 
Tião Viana, se ver, pela indignação nacional, matéria 
dessa natureza.

Louvo aqui a jornalista Dora Kramer, que traz um 
artigo na sua coluna de hoje sobre essa matéria, bem 
como o jornalista Merval Pereira, por ambos terem a 
coragem de tocar o dedo na ferida, sabendo que po-

dem estar mexendo em um assunto delicado, porque, 
em muitos casos, os marqueteiros de hoje foram os 
jornalistas de ontem. É um assunto delicado, no qual 
muitos não gostam de tocar, mas em que se faz ne-
cessário tocar, até porque os estelionatos eleitorais 
que se cometem sucedem-se sem que punição algu-
ma seja adotada.

O senhor marqueteiro oficial do Presidente da 
República conta aqui, com todas as letras, na entre-
vista a Fernando Rodrigues, como manipulou, como 
iludiu e como enganou o povo brasileiro, e como a 
sua estratégia teve sucesso. Nós estamos vivendo 
um momento em que o primeiro-ministro da Hungria, 
pelo simples fato de dizer que mentiu para ganhar uma 
eleição, responde a um processo.

Amanhã, se alguém tomar uma iniciativa dessa 
natureza, com uma ação popular – que tantas vezes 
o Partido dos Trabalhadores usou –, vai ser o fim do 
mundo. E é mais uma vez uma atitude de conspiração 
contra o Partido dos Trabalhadores.

Senadora Fátima Cleide, solidarizo-me com V. Exª. 
Sou contra a truculência e a violência que cometeram 
contra o seu Partido, no seu Estado, principalmente 
tendo sido levado esse cofre. V. Exª apenas não es-
clareceu se tinha dinheiro dentro ou se estava vazio, 
e a origem do dinheiro. Mas, de qualquer maneira, é 
uma violência. Não se pode atacar a sede de um par-
tido político com atitudes truculentas dessa natureza. 
V. Exª tem a solidariedade daqueles que acham que 
eleição tem de ser limpa, e nós não podemos com ex-
pediente dessa natureza.

Concedo-lhe um aparte, com muito prazer.
A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Sena-

dor Heráclito, só para esclarecer a V. Exª: na sede do 
Partido dos Trabalhadores em Rondônia, graças a 
Deus, o nosso cofre não tem dinheiro. Havia cerca de 
R$5.000,00, que foi o pagamento feito no dia anterior 
por um deputado estadual que estava com suas men-
salidades atrasadas. Mas isso não vem ao caso; o que 
vem ao caso é a truculência com que invadiram a sede 
do Partido dos Trabalhadores para nos intimidar. Mas, 
graças a Deus, no meu Estado, temos muita coragem 
e nada nos intimida!

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V. Exª 
tem toda razão e tem a minha solidariedade, como tam-
bém a terá o petista que, de maneira humilde, num ato 
de reencontro com o seu passado, Senador Antonio 
Carlos Magalhães, resolver dizer finalmente de onde 
vieram os R$1.700.000,00 apreendidos em um hotel 
em São Paulo.
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O mau exemplo é que tira a autoridade do Partido 
e dos militantes de cobrar determinadas fortunas. Ah, 
se fosse o PT de antigamente, aquele PT que parou 
a sua convivência com a ética, quando não expulsou 
os ladrões, os denunciados, mas expulsou os de diver-
gências ideológicas e que encerrou essa temporada no 
episódio Heloísa Helena! Ah, se fosse aquele PT que 
expulsou a atriz Bete Mendes e o Airton Soares porque 
quiseram votar no colégio eleitoral por convicções de 
saber que aquele era o único caminho do reencontro 
do Brasil com a democracia!

Penso que o PT, embora tarde, numa terça-feira, 
tinha de chamar ao Conselho de Ética o seu marque-
teiro. E o Presidente Lula, para ser coerente com sua 
história, vai dizer que não sabia, que foi enganado 
pelo marqueteiro. Mas o marqueteiro tem obrigação 
de dizer ao País porque usou desses expedientes, 
que estão condenados pelo Partido dos Trabalhado-
res. Aposto com V. Exª, Senador Tião Viana: não vai 
haver reunião do Conselho de Ética, o marqueteiro 
não vai dizer nada, até que apareça uma CPI e des-
cubram, quem sabe Deus, contas no exterior para 
pagar despesas, nem sempre republicanas, desse 
gênio que consegue fazer da arte do virtual a solu-
ção para todo o País.

O que vimos, Senador Tião Viana – e, por isso, 
nossos parabéns –, é realmente a volta da guerra das 
estrelas pela genialidade e pela criatividade do Sr. 
marqueteiro João Santana, que merece de todos nós 
os aplausos pela sua arte e a condenação pela sua 
falta de compromisso com a verdade, num momento 
tão importante que é a eleição de Presidente da Re-
pública do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra, por delegação, ao Sena-

dor...
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– O Senador Antonio Carlos Magalhães tem a palavra 
pela ordem.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem.) – Sr. Presidente, eu gostaria de 
saber se vamos votar hoje pelo menos as redações 
finais que estão sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Antonio Carlos Magalhães, houve enten-
dimento das Lideranças no sentido de votarmos hoje 

quatro nomes de embaixadores e quatro empréstimos. 
A Mesa está aguardando apenas a chegada do Senador 
Renan Calheiros para dar início à Ordem do Dia.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Mas V. Exª pode iniciar com as redações fi-
nais.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Antes de dar a palavra ao próximo Líder, farei a lei-
tura da matéria.

Na sessão do dia 17 de outubro passado foi 
aprovado, em regime de urgência, o Projeto de Lei 
da Câmara nº 101, de 2006, que regulamenta o § 1º 
do art. 130-A da Constituição Federal, dispondo so-
bre a forma de indicação dos membros do Conselho 
Nacional do Ministério Público oriundos do Ministério 
Público, e dá outras providências.

O Relator da matéria, em substituição à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, o nobre Senador 
Antonio Carlos Magalhães, concluiu pela apresentação 
de duas emendas.

O Plenário aprovou o projeto com fundamento 
neste parecer e, em seguida, passou à votação da 
redação final das respectivas emendas. Aprovada, 
a Presidência despachou a matéria à Câmara dos 
Deputados.

Ocorre que, examinado o parecer de mérito, cons-
tatou-se que o Relator classificou as duas emendas 
como de redação, e o Plenário as aprovou com base 
nesse entendimento.

Assim, no texto aprovado pelas duas Casas do 
Congresso Nacional, subsiste o sentido normativo do 
texto original aprovado pela Câmara dos Deputados, 
no que concerne ao parágrafo único do art. 2º, ou seja, 
que a elaboração da lista tríplice será realizada pelos 
Procuradores Gerais da Justiça e também que a de-
cisão será tomada “em reunião conjunta previamente 
convocada para esse fim”, não aceitando que tal reu-
nião se realize no âmbito de uma entidade privada. 
No mais e no essencial, a aprovação por ambas as 
Casas foi coincidente.

Nessas condições, a Comissão Diretora ela-
borou a redação final do projeto que será lida pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Papaléo 
Paes.

Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação fi-
nal ao Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 2006, que 
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador 
Papaléo Paes.

É lido o seguinte:
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ANEXO AO PARECER Nº 1.183, DE 2006

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara nº 101, de 2006 (nº 5.049, de 2005, 
na Casa de origem).

Regulamenta o § 1º do art. 130-A da 
Constituição Federal, para dispor sobre a 
forma de indicação dos membros do Conse-
lho Nacional do Ministério Público oriundos 
do Ministério Público e criar sua estrutu-
ra organizacional e funcional, e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os membros do Conselho Nacional do 

Ministério Público oriundos do Ministério Público da 
União serão escolhidos pelo Procurador-Geral de cada 
um dos ramos, a partir de lista tríplice composta por 
membros com mais de 35 (trinta e cinco) anos de ida-
de, que já tenham completado mais de 10 (dez) anos 
na respectiva Carreira.

§ 1º As listas tríplices serão elaboradas pelos 
respectivos Colégios de Procuradores do Ministério 
Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e 
do Ministério Público Militar, e pelo Colégio de Procu-
radores e Promotores de Justiça do Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios.

§ 2º O nome escolhido pelo Procurador-Geral de 
cada um dos ramos será encaminhado ao Procurador-
Geral da República, que o submeterá à aprovação do 
Senado Federal.

Art. 2º Os membros do Conselho Nacional do 
Ministério Público oriundos dos Ministérios Públicos 
dos Estados serão indicados pelos respectivos Pro-
curadores-Gerais de Justiça, a partir de lista tríplice 
elaborada pelos integrantes da Carreira de cada insti-
tuição, composta por membros com mais de 35 (trinta e 
cinco) anos de idade, que já tenham completado mais 
de 10 (dez) anos na respectiva Carreira.

Parágrafo único. Os Procuradores-Gerais de Jus-
tiça dos Estados, em reunião conjunta especialmente 
convocada e realizada para esse fim, formarão lista com 
os 3 (três) nomes indicados para as vagas destinadas 
a membros do Ministério Público dos Estados, a ser 
submetida à aprovação do Senado Federal.

Art. 3º Durante o exercício do mandato no Con-
selho Nacional do Ministério Público, ao membro do 
Ministério Público é vedado:

I – integrar lista para promoção por merecimen-
to;

II – integrar lista para preenchimento de vaga 
reservada a membro do Ministério Público na compo-
sição do Tribunal;

III – integrar o Conselho Superior e exercer a 
função de Corregedor;

IV – integrar lista para Procurador-Geral.
Art. 4º Compete ao Conselho Superior de cada 

Ministério Público estabelecer o procedimento para a 
elaboração das listas tríplices mencionadas nos arts. 
1º e 2º desta Lei.

Art. 5º Fica criada a estrutura organizacional do 
Conselho Nacional do Ministério Público, conforme o 
Anexo I desta Lei.

Art. 6º Ficam criados os Cargos em Comissão, 
de recrutamento amplo, constantes do Anexo II des-
ta Lei.

Art. 7º Ficam criados os cargos efetivos nas Car-
reiras de Analista e Técnico do Ministério Público da 
União para atender a estrutura do Conselho Nacional 
do Ministério Público, conforme o Anexo III desta Lei.

Parágrafo único. O provimento dos cargos efe-
tivos de Analista e Técnico poderá ser efetuado com 
a nomeação de candidatos já aprovados em con-
cursos públicos realizados pelo Ministério Público 
da União.

Art. 8º O Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico poderá utilizar a estrutura administrativa da Pro-
curadoria-Geral da República para atender as suas 
necessidades gerenciais, operacionais e de execução 
orçamentária.

Art. 9º Será assegurada a todos os Conselheiros 
a gratificação de presença por sessão, equivalente 
a 12% (doze por cento) do subsídio de Subprocura-
dor-Geral da República, limitada a 2 (duas) sessões 
mensais.

Art. 10. Aos Conselheiros são asseguradas as 
prerrogativas conferidas em lei aos membros do Mi-
nistério Público.

Art. 11. As despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei correrão à conta das dotações orçamen-
tárias do Conselho Nacional do Ministério Público, 
e seus efeitos financeiros retroagirão à data de sua 
implantação.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
falava ainda há pouco como orador inscrito a respeito 
de um tema nevrálgico para a Nação e para qualquer 
democracia, que é a liberdade de imprensa. Queixava-
me do espancamento de jornalistas na porta do Palácio 
da Alvorada; queixava-me da coação a jornalistas da 
revista Veja em dependência da Polícia Federal, pela 
truculência de um delegado chamado Moysés Ferreira; 
queixava-me da visível tentativa de coação ao jorna-
lista Carlos Chagas, chamado à Polícia Federal para 
comprovar que havia trabalhado no jornal O Globo. Ele 
que foi premiado duas vezes – uma vez com menção 
honrosa do Prêmio Esso e outra vez com o Prêmio 
Esso em si mesmo –, como se ele tivesse, junto às 
Organizações Globo, fraudado uma aposentadoria. 
Como Chagas tem sido um ácido crítico do Governo, 
são certas peças que vão se juntando.

E tomo a palavra, a meu ver, autoritária do pro-
fessor Marco Aurélio Garcia, quando ele diz que a im-
prensa deveria fazer uma “auto-reflexão”.

Primeiro, ele é uma pessoa supostamente pre-
parada, mas não sei se cabe a palavra auto-reflexão. 
Posso fazer reflexão no automóvel, posso fazer re-
flexão num trem, mas parece-me que a reflexão já é 
auto-reflexão. Se é uma reflexão, se é um pensamen-
to meu, parece-me que estou pensando e estou, por-
tanto, autopensando, para parodiar o professor Marco 
Aurélio Garcia.

Mas, de qualquer maneira, não cabe a ele man-
dar a imprensa refletir, mandar a imprensa para o divã. 
Não cabe a ele.

A Suprema Corte americana pontificou certa 
vez – e ainda agora V. Exª e eu concordávamos sobre 
isto – que a imprensa não tem de ser justa, ela tem 
de ser livre.

V. Exª, eu e tantos de nós lutamos muito para que 
a imprensa fosse livre neste País. Creio que isso é o 
fundamental. Se ela é injusta comigo e é algo que dê 
para passar, passa. Se eu achar que tenho de voltar 
à tribuna para responder, respondo a alguém da im-

prensa – já fiz isso 500 vezes. Se achar que preciso 
processar alguém, processo, tenho um arsenal de leis 
que a democracia brasileira me oferece para que eu 
me defenda de excessos de jornalistas.

Mas não posso, por jornalistas que se excedem, 
condenar a imprensa, que é o bastião da liberdade 
neste País. E mais ainda, prefiro a imprensa exage-
rada – até porque temos meios para contê-la – à im-
prensa amordaçada, como parece gostariam alguns 
do Governo.

Creio que, numa hora em que se fala tanto em 
entendimento, em projeto de País, é essencial que o 
Governo se defina sobre essa questão. É esdrúxulo 
aquele projeto que fala na democratização dos meios 
de comunicação, ou seja, é democracia ou não é; é 
respeito à liberdade ou não é.

Mas eu falava sobre esse tema, Sr. Presidente, 
e minha voz saiu do ar. Estou aqui com três e-mails, 
devem ter chegado mais ao meu gabinete. Um: “Se-
nador, esperei para ouvir o senhor, mas a TV Sena-
do ficou sem áudio na hora do seu pronunciamento”. 
Outro: “Senador, sou do Rio de Janeiro, acompanho 
a TV Senado. Por que estamos sem áudio justamen-
te quando V. Exª estava abordando assunto de tão 
grande interesse? Algum problema na TV Senado?”. 
O áudio foi restabelecido logo que desci da tribuna. 
E, finalmente, o outro e-mail: “Alerto que, há cerca de 
quinze minutos, a palavra do Senador Arthur Virgílio 
foi cassada durante o seu discurso perante o Plenário. 
Favor avisá-lo”.

É claro que deve ter sido uma coincidência, mas, 
em matéria de luta por liberdade, sou o tipo do gato 
escaldado que tem pavor de água fria. É bom que ve-
nha, imediatamente, uma explicação clara e cabal da 
TV Senado. Houve um problema técnico exatamente na 
hora em que eu falava em liberdade de imprensa. Muito 
bem. Mas que a explicação venha rapidamente.

Sr. Presidente, peça que venha, se possível, em 
dois minutos, com as asas do corredor maratonista 
Marilson, Rei de Nova York, porque isso é terrível. Não 
quero imaginar que estejamos vivendo ou possamos 
conviver com esse clima.

Senador Renan Calheiros, que acaba de chegar, 
eu falava sobre liberdade de imprensa quando minha 
voz saiu do ar na TV Senado. Coincidência certamen-
te, mas queria que a resposta viesse logo, que eles 
explicassem de uma vez, porque, em matéria de luta 
por liberdade, tanto quanto V. Exª, sou gato escaldado 
que morre de medo de água fria. Não dá para se ter-
giversar quando se trata de liberdade. Portanto, quero 
saber o que houve.

Nunca ganhei na loteria – aliás, não jogo – nem 
em bingo nem em nada, Sr. Presidente, mas imagino 
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que não deva ser tão azarado. Acredito que não vai 
mais acontecer isso ao longo dos quatro anos do meu 
mandato, porque não dá para cair dois tijolos na minha 
cabeça de uma só vez.

Portanto, peço providência a V. Exª, Sr. Presidente. 
Que venha a explicação da TV Senado, com rapidez.

Eu denunciava aqui que o Governo tem um viés 
totalitário, espanca jornalista na porta do Palácio. O 
professor Marco Aurélio Garcia manda a imprensa fa-
zer uma sessão de psicanálise, diz que tem de refletir 
sobre o que ela disse na campanha. Quem é ele para 
dizer à imprensa o que ela deve fazer? A imprensa 
pode dizer o que quiser do professor Marco Aurélio 
Garcia, até que ele é bonito. Ela pode contrariar, di-
gamos, uma evidência da natureza e dizer que ele é 
bonito. Mas ela não é obrigada a fazer o que ele diz, 
a seguir nenhum tique-taque dele.

A imprensa não está aqui para ter jornalista da 
revista Veja trancado na Polícia Federal pela truculên-
cia do Delegado Moysés, nem o jornalista Carlos Cha-
gas vai deixar de escrever contra o Governo, se assim 
o quiser – como escrevia contra o Governo passado 
e escreverá contra qualquer outro que ele entenda 
atacar –, por alegações de que tenha fraudado sua 
aposentadoria, pois não teria trabalhado no jornal O 
Globo. Logo ele, que ganhou dois prêmios por esse 
jornal: uma menção honrosa do Prêmio Esso e o pró-
prio Prêmio Esso.

Então, há certos sinais que contrastam com a de-
claração pública do Presidente, quando de sua vitória, 
de que queria um grande entendimento nacional por 
reformas. A primeira reforma é reformarmos a cabeça 
das pessoas autoritárias do Governo. Não podemos 
admitir, de jeito algum, que se possa pensar em cer-
cear a liberdade de imprensa neste País.

Portanto, enfatizo a importância de a TV Senado 
imediatamente dizer o que houve com o áudio quan-
do eu falava.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a intervenção de V. Exª e gostaria, 
antes de mais nada, de dizer que a única explicação 
que pode haver para isso é que tenha havido falha 
técnica, defeito técnico, porque esta Mesa não con-
cordará jamais com outra explicação que restrinja o 
espaço que eventualmente V. Exª ocupou ou ocupará 
na mídia.

Do ponto de vista desta Presidência, faremos ab-
solutamente tudo para restaurar, restabelecer, proteger, 
preservar, ampliar a liberdade de imprensa neste País. 
Demonstrei isso em alguns momentos nesta Casa e 
continuarei demonstrando enquanto for necessário, 

sobretudo com relação a V. Exª, por quem tenho es-
pecial carinho e muito respeito.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, sem dúvida, essa seria a sua atitude. O 
carinho é o mesmo, é recíproco e V. Exª sabe que ele 
só cresce com o tempo.

Refiro-me especificamente à TV Senado. Quero 
explicação da TV Senado. Se foi isso, evidentemente 
que caiu um tijolo na minha cabeça. Não cairá outro. 
Digamos que eu passe aqui mais 20 anos como Se-
nador, então, não cairá outro tijolo na minha cabeça. 
Nunca mais vai acontecer isso, porque um raio não cai 
duas vezes no mesmo lugar.

Se não é isso, se aconteceu algo parecido com 
o que estamos vendo no Governo – não sabemos –, 
é o caso de tomarmos as providências, que sei que V. 
Exª tomará, porque conheço V. Exª e dizia que V. Exª, 
tanto quanto eu, haverá de ser, como eu sou, um gato 
escaldado em matéria de luta por liberdade: morrendo 
de medo de água fria. Nenhum sinal de autoritarismo 
pode ser tolerado. Não se tolera autoritarismo.

Autoritarismo é uma plantinha que tem ser ceifada 
no nascedouro, para que ela não germine, não viceje. 
Portanto, onde quer que se manifeste, de maneira su-
balterna, aberta, subjetiva ou objetiva, o autoritarismo 
tem de ser enfrentado, independentemente da posição 
que hoje seja de V. Exª ou a minha, por nós dois e por 
todos desta Casa, que são eleitos pelo voto popular.

Estamos aqui para representar o povo, os nos-
sos Estados, e temos como compromisso fundamen-
tal salvaguardar a democracia brasileira, pela qual eu 
vi V. Exª lutar com tanta bravura. Não tenho nenhuma 
dúvida de que, se desabasse o véu negro de uma di-
tadura outra vez sobre nós, V. Exª repetiria o gesto. 
Assim como tenho certeza de que eu buscaria forças 
dentro de mim para repetir o gesto.

Como temos uma democracia, é descabido que 
alguém ameace dentro ou fora desta Casa.

Agradeço a V. Exª pelas providências que sei que 
tomará, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Quero pedir ao Secretário de Comunicação 
Social do Senado Federal que traga, rapidamente, 
as explicações que essas circunstâncias exigem que 
se traga.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Azeredo, 
por delegação do PSDB. 
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Imediatamente após o pronunciamento, iniciare-
mos a Ordem do Dia.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
Liderança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, quero abordar aqui 
questão referente a um projeto que está na pauta da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para 
votação amanhã, do qual sou Relator, fazendo a fusão 
de vários projetos, de origem também diversa, um dos 
quais do próprio Presidente Renan Calheiros.

Primeiro, quero dizer que as estatísticas mos-
tram a necessidade de que tenhamos a adaptação 
da legislação brasileira, com a tipificação dos crimes 
cibernéticos, o que hoje não existe em nossa legisla-
ção penal.

Os incidentes de segurança reportados no Brasil, 
pela informação da revista Info, em 1999, foram 3.107. 
No ano de 2005, foram 68 mil. Houve um crescimen-
to de 3.107 para 68 mil nos incidentes de segurança 
reportados no País.

A origem dos ataques é majoritariamente os Es-
tados Unidos, mas o Brasil lamentavelmente é o se-
gundo País como origem dos ataques dos chamados 
hackers, que são uma praga que leva à descrença no 
uso da rede.

Outras informações mostram que houve um cres-
cimento no número de usuários da Internet, de 74 
milhões, em 1996, para 1 bilhão de pessoas no ano 
de 2006. Quanto à adoção de banda larga, está ca-
minhando de 5 milhões, em 1999, para 500 milhões 
em 2010. 

Vejam bem que o crescimento do uso das tec-
nologias da informação é exponencial e, lamentavel-
mente junto com o crescimento exponencial de uso 
das tecnologias, há também o crescimento dos crimes 
cibernéticos.

O projeto que estamos discutindo condensa vá-
rios outros: o PLC nº76, de 2000, do Deputado Luiz 
Piauhylino, que foi aprovado na Câmara; o PLC nº89, 
de 2003, da Câmara; e os PLS nºs279, 177 e 508. Por-
tanto, essa discussão é profundamente necessária. 

Na verdade, o debate é mundial. Todos os países 
têm decidido pelo combate ao chamado crime ciberné-
tico. Tenho aqui algumas notícias recentes, como, por 
exemplo, da Agência EFE: “Países do G-8 cooperam 
para combater o terrorismo na Internet”. Do El País: 
“Espanha combaterá a pornografia com tecnologia 
de Microsoft”. Do Le Monde: “Campanha contra os 
ciberpredadores”. Portanto, precisamos discutir cor-
retamente o projeto de lei.

O projeto aprovado na Comissão de Educação, 
em junho deste ano, é, como eu disse, uma conden-
sação de vários desses projetos em tramitação, com 

relevância para o projeto do Senador Renan Calheiros 
e também do Senador João Ribeiro.

Não existe, no projeto, nada que atente contra a 
privacidade do usuário. Não é verdadeira a informação 
de que o projeto estaria prevendo que a navegação das 
pessoas pela Internet seria rastreada. Não existe isso 
na lei, não existe isso no projeto! Sou profissional da 
área da informática e seria o último a trabalhar contra 
a nossa grande arma da liberdade, que é a Internet. 

Quero ainda dizer que não existe nenhuma res-
trição à liberdade de expressão. Ouvi ontem o Minis-
tro da Justiça – se bem que S. Exª fez a ressalva que 
não conhecia o projeto – dizer que era contra qualquer 
ameaça à liberdade de expressão. Eu também sou. 
Mas, no projeto, não há nenhuma ameaça à liberda-
de de expressão. 

O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Senador 
Eduardo Azeredo, permite-me V. Exª um aparte?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Pois não.

O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Nobre Se-
nador Eduardo Azeredo, pretendo ainda, com a inscri-
ção que fiz hoje, usar da palavra na tribuna para tratar 
deste projeto e de mais dois outros assuntos ligados 
à liberdade de comunicação. Aproveito a oportunida-
de, já que V. Exª é o relator e uma vez que, amanhã, 
está em pauta na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania este projeto a que V. Exª se refere, exa-
tamente para chamar a atenção dos nobres Pares, 
Senadores e Senadoras, para a gravidade do caso. 
Analisei o projeto original aprovado pela Câmara dos 
Deputados e constatei que é completamente diferen-
te, sobretudo na amplitude do substitutivo de V. Exª, 
embora já se disse e V. Exª acabou de reafirmar que 
outros foram incorporados. Mas essa incorporação 
promove uma amplitude bem maior – e este é o objeto 
da polêmica – que V. Exª deve ter visto na própria rede 
de computadores, com vários artigos e hoje, inclusive, 
na imprensa, onde há um artigo no jornal O Globo, da 
articulista Tereza Cruvinel, “Internet sem Porteiras”, que 
mostra que a Câmara começa exatamente um proces-
so de discussão no sentido da maior universalização 
do tema, enquanto o Senado está tratando de forma 
bizarra este Projeto, o que representa um retrocesso. 
Quero apenas fazer menção a dois dispositivos, que 
particularmente me preocupam, para os quais quero 
chamar a atenção dos Srs. Senadores. O primeiro deles 
diz respeito ao capítulo que trata da violação de rede 
de computadores, dispositivo de comunicação ou sis-
tema informatizado, que altera exatamente legislação 
vigente. No art. 154, a, proposto por V. Exª, diz: 

§ 4º Nas mesmas penas incorre o res-
ponsável pelo provedor de acesso à rede de 
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computadores, dispositivo de comunicação ou 
sistema informatizado, que permite o acesso 
ao usuário sem a devida identificação e auten-
ticação, o que deixa de exigir, como condição 
de acesso a necessária identificação e regular 
cadastramento do usuário. 

Quando vem explicar o que isso significa, está ex-
pressamente dito: Identificação do usuário – os dados 
de identificador, senha ou similar, nome completo, data 
de nascimento, endereço completo e outros dados que 
sejam requeridos no momento do cadastramento de 
um novo usuário de rede de computadores, dispositivo 
de comunicação ou sistema informatizado. 

Ou seja, pelo que se sabe, qualquer acesso que 
vise à interação, como a emissão de um e-mail, a tro-
ca de informações ou a coleta de dados, significará, 
sem dúvida alguma, o atravancamento de todo um 
processo moderno – em que se busca inclusive a sua 
ampliação – em prol de um procedimento que repre-
senta retrocesso. É preciso que, a título...

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Se-
nador Almeida Lima, na verdade, não existe essa ques-
tão. É isso o que estou querendo dizer aqui. Amanhã, 
haverá tempo para discutirmos o assunto na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Quero dizer que a questão da obrigatoriedade de 
cadastramento é mandatária para os provedores, no 
momento em que o provedor libera o acesso para o 
usuário. Na verdade, isso já é feito hoje, mas não por 
todos. Portanto, a lei está prevendo que todos terão de 
fazer a validação do nome do usuário que está contra-
tando o serviço de acesso, para que, caso necessário, 
ele seja identificado.

O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Provedor 
e usuário.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Do 
usuário, o usuário que contrata o serviço de acesso 
do provedor. 

Tenho-o dito e quero repetir: houve, na verdade, 
um mal entendido. As pessoas – talvez não todas – le-
ram o projeto, que é complicado, é realmente difícil. Ele 
trata de várias questões ligadas ao Código Penal. 

Quero garantir que não há nenhuma quebra de 
privacidade, não há nenhum atentado à liberdade de 
expressão, não há rastreamento de quais sites foram 
acessados...

O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Senador 
Eduardo Azeredo, permita-me V. Exª...

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
...pelos usuários de computador. Esse cadastramen-
to é o minimamente necessário, é um cadastramento 
virtual.

O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Permita-me 
V. Exª dizer apenas o seguinte: reprimir o crime está 
correto, mas, a título de repressão ao crime, reprimir, 
castrar o direito à liberdade de comunicação... que é 
exatamente o que se prevê nesse projeto.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Não 
existe isso, Senador. Não existe.

O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Isso não se 
pratica em lugar nenhum do globo terrestre.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Não 
existe restrição.

O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Não há nor-
ma nesse sentido em canto nenhum do mundo.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senador Edu-
ardo Azeredo, V. Exª me permite um aparte? Cumprirei 
exatamente o tempo regimental de dois minutos que 
cabe ao aparteante.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sim. 
Logo em seguida, ouvirei o Senador Antonio Carlos 
Magalhães.

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Sena-
dor, permita-me entrar na discussão?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Dei-
xe-me só ouvir o Senador Tião Viana.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Quero apenas 
cumprimentar V. Exª pela oportunidade de trazer esse 
debate ao Plenário do Senado. V. Exª é uma autorida-
de, um conhecedor do mundo da informática. Poucos 
no Parlamento têm a compreensão e a profundidade 
de conhecimento que V. Exª tem a esse respeito. Sei 
que V. Exª agiu com a clara intenção de estabelecer 
uma regra para um assunto tão difícil e tão obscuro 
ainda na legislação brasileira. Temos o dever de legis-
lar e amparar os usuários do sistema de informação 
por meio da Internet, mas não o fizemos ainda. Temos 
uma dívida. V. Exª dá um passo à frente, V. Exª não 
fechou a questão.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Claro!

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – V. Exª abre 
o processo legislativo, para que ele tenha o seu fluxo. 
Então, quero cumprimentá-lo e dizer-lhe da admiração 
que tenho por V. Exª pela sua coragem de abordar um 
assunto tão difícil. A condenação precoce a esse projeto 
é própria de quem não conhece o processo legislativo 
e não entende que o primeiro passo de uma longa ca-
minhada foi dado em um projeto que V. Exª apresentou. 
Estou pronto para observar, estudar e tentar contribuir 
da melhor maneira possível, para que ele não venha a 
criar dificuldades à liberdade de expressão e ao mo-
vimento dos internautas. Sei que esse movimento de 
V. Exª jamais seria político ou ideológico.
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Se-
nador Tião Viana, agradeço-lhe. É exatamente esse 
o espírito. Estou plenamente aberto a novas contri-
buições. 

Já realizamos audiências públicas na Comissão 
de Educação, já realizamos debates em São Paulo, no 
Rio de Janeiro e em Minas Gerais, ainda na semana 
passada. Aceito todas as sugestões. Não tenho ne-
nhuma decisão preconcebida, parti pris em relação 
a esse assunto. No entanto, realmente não podemos 
permitir que prosperem versões com informações que 
não são corretas, como esta de que haveria o rastre-
amento de quais sites estavam acessando ou de que 
as informações particulares ficariam disponíveis na 
Internet. Nada disso é verdade!

É isso o que quero informar, manifestando minha 
disposição aberta para que possamos avançar. 

A Comunidade Européia.

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – ...já 
está discutindo e implementando essas mesmas regras, 
por meio da Convenção de Budapeste, que foi assina-
da por 43 países e que foi referendada recentemente 
pelo Congresso americano, que vai aderir à mesma 
convenção a partir de 1º de janeiro de 2007.

Então, isso não é algo que nós, “lunáticos”, esta-
mos discutindo; é algo que o mundo está discutindo.

Ouço, com prazer, o Senador Antonio Carlos 
Magalhães.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) – V. 
Exª é uma autoridade no assunto e o tem discutido com 
muita amplitude. No entanto, faço um pedido a V. Exª 
– este assunto estará em pauta amanhã na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que presido: tendo 
em vista o número de Senadores que deseja conhecer 
melhor o projeto, eu pediria a V. Exª que ,mesmo sem 
ler o seu parecer, antes que alguém pedisse vista, nós 
o retirássemos de pauta para distribuí-lo por toda a 
Comissão; depois, nós o colocaríamos em pauta em 
um outro dia. Se V. Exª se conformar com isso, eu já 
o faço de ofício agora para que os Senadores tenham 
mais conhecimento da matéria, que é grave.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sim. 
V. Exª é o Presidente da Comissão. Da minha parte, 
não tenho nenhuma pressa em aprovar o projeto. Quero 
que ele seja resultado de um consenso, que ele seja 
bem discutido. A Senadora Patrícia já havia me falado 
que era intenção dela pedir vistas ao projeto. Mas pode 
haver também essa alternativa que V. Exª sugere de 
retirarmos o projeto de pauta.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) – É 
melhor retirá-lo de pauta do que pedir vistas, pois to-

dos teríamos conhecimento e iríamos, provavelmente, 
aprovar o parecer de V. Exª com mais segurança.

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Senador 
Eduardo Azeredo, V. Exª me permite um aparte?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Ouço o Senador Demóstenes e, em seguida, a Se-
nadora Patrícia.

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Senador 
Eduardo, o texto que V. Exª oferece à votação está em 
discussão no mundo todo, digamos assim, há mais ou 
menos dez anos; há dez anos essa matéria vem sendo 
discutida. Como V. Exª bem disse, a movimentação na 
Internet criou uma série de ilícitos penais e ilícitos civis 
que temos de discutir a fundo. O projeto de V. Exª não 
saiu do nada. Pelo contrário, vejo a grita do Executivo, 
mas o Executivo inclusive participou da elaboração e 
da discussão desse projeto. As áreas que têm maior 
receio, digamos assim, em relação à movimentação 
criminosa que ocorre na Internet participaram decidi-
damente dessa discussão.

Eu, inclusive, quando era Secretário de Segu-
rança Pública em meu Estado, participei, com a área, 
digamos assim, de sigilo do Governo Federal, para 
que pudéssemos contribuir para esse projeto, que, 
finalmente...

(Interrupção do som.)

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – O re-
latório apresentado por V. Exª é muito bom. Há uma 
dúvida, que inclusive cheguei a discutir com V. Exª, em 
relação ao art. 20.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Sim.

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – O art. 
20 realmente é o que fala do cadastro. Qual é a minha 
dúvida quanto à constitucionalidade? Não é nem em 
relação à privacidade; não é isso – em qualquer lugar 
onde se entra, hoje, uma pessoa pede a identidade ou 
algo que se assemelhe. É justamente em relação à pos-
sibilidade da quebra do sigilo da fonte. Por quê? Porque 
um jornalista pode querer manter o sigilo da fonte, e a 
polícia, em qualquer caso, tem o direito de investigar, se 
houver um ilícito. Se um magistrado deferir uma medida 
judicial, isso pode acarretar, na investigação, quebra 
de sigilo. É claro que não é intenção de V. Exª e muito 
menos é intenção do juiz que isso aconteça. Para que 
essas possibilidades sejam esgotadas, creio que seria 
conveniente que partíssemos para um debate, para ver 
se o art. 20 merece uma melhoria de redação ou se ele 
tem de ser suprimido ou modificado de alguma forma. 
Por isso acredito que a sugestão do Senador Antonio 
Carlos é sábia. Podemos retirar por duas semanas, V. 
Exª leva a votação do jeito que entender melhor, mas 

NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL246     



33852 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006

nós também teremos oportunidade,de, nesse período, 
quem sabe, contribuir para que o texto seja melhorado. 
Se isso não acontecer, haverá votação. A Senadora 
Patrícia já antecipou a sua intenção de pedir vista do 
processo e, com certeza, não é do interesse de V. Exª, 
nem do nosso, ainda que indiretamente, ter uma Cons-
tituição maculada e, de alguma forma, esse princípio 
constitucional sagrado violado. A disposição de V. Exª 
é muito boa para a discussão.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Per-
feito. Obrigado, Senador Demóstenes.

Na verdade, da parte do Governo, recebi a visita 
do General Jorge Armando Felix, do Gabinete de Se-
gurança Institucional da Presidência da República, que 
tem participado da discussão desse projeto por meio 
dos funcionários do seu gabinete. Dos outros Ministé-
rios, não recebi, eu diria, contribuição alguma. 

É verdade que, no caso do Ministério das Comu-
nicações, existem críticas, mas uma delas não prospe-
ra mais, porque dizia respeito ao fato de a penalidade 
para pornografia infantil ser menor que a estabelecida 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, ao 
constatar isso, optei por retirar essa penalidade, man-
tendo a que já está prevista naquele Estatuto.

Portanto, da parte do Governo, só recebi essa 
contribuição do Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República, que está de acordo com 
o projeto em discussão.

Ouço a Senadora Patrícia Gomes.
A Srª Patrícia Saboya Gomes (Bloco/PSB – CE) 

– Senador Eduardo Azeredo, para não criar dúvida, a 
minha intenção não era pedir vista do projeto, mas, 
sim, solicitar uma audiência pública. Depois de falar 
com V. Exª e com o Presidente da Comissão, Senador 
Antonio Carlos Magalhães, sobre a possibilidade de 
discutirmos o assunto mais profundamente, porque 
ainda existem muitas dúvidas e alguns Senadores 
gostariam de contribuir para com esse projeto que 
tramita há tanto tempo. Sei – e gostaria de dar o meu 
testemunho – da seriedade e do entendimento que V. 
Exª tem nessa área. Inclusive, ajudou-nos na CPI da 
qual fui Presidente e V. Exª, Vice-Presidente, quando 
debatemos a questão da pedofilia na Internet. Isso era 
e continua sendo uma grande preocupação de todos 
que lutamos pelos direitos da criança e do adolescente 
e compreendo que o assunto ainda não esteja regu-
lamentado. Alguns representantes de provedores nos 
procuraram, no Ceará, para que pudéssemos ter um 
pouco mais de tempo, a fim de que essas discussões 
fossem aprofundadas. Quero dizer, de antemão, que 
a coragem de V. Exª de trazer esse debate para cá é 
muito importante, porque mesmo que tenhamos dúvidas 
– e eu tenho muitas – em relação ao projeto, acredito 

que como está não pode ficar. Não poderemos correr 
mais esse risco. A minha preocupação é principalmen-
te quanto aos crimes de Internet ligados à pedofilia. 
Como V. Exª disse, existe um item que trata da questão 
no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas acredi-
to que possamos ir além. Assim, não quero discutir o 
mérito, mas me solidarizar, porque sei que V. Exª tem 
boa intenção ao propor essa idéia de uma certa regu-
lamentação, para que tenhamos mais cuidados com 
relação a isso. A Internet, que pode ser um instrumen-
to e uma ferramenta de desenvolvimento, de diálogos, 
de debates e de conhecimento, também pode ser um 
instrumento que se volte contra nossas casas, nossas 
famílias e, principalmente, nossas crianças. Qualquer 
pessoa, por detrás de um computador, pode ser quem 
deseja ou queira ser na vida, então, vêm as engana-
ções. Quero concordar com V. Exª e sugerir essa au-
diência pública. Já falei com o Senador Antonio Carlos 
Magalhães a respeito e haverá tempo. A preocupação 
do Senador é de que ela não seja feita num dia normal 
de audiência da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, mas poderíamos encontrar uma nova data 
para que aqueles que tenham dúvidas possam vir aqui 
para esclarecê-las e nós, que somos Senadores, pos-
samos estar cientes daquilo que estamos votando. No 
mais, parabenizo V. Exª por mais essa iniciativa, tão 
importante para o nosso País. 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Se-
nadora Patrícia, agradeço a sua contribuição. Podere-
mos realizar uma nova audiência pública, suspendendo 
a votação de amanhã. 

Quero reiterar que outra crítica que ouvi foi que 
esse projeto poderia atrapalhar a inclusão digital bra-
sileira. Nada mais falacioso que isso. Na verdade, não 
há coisa alguma nesse projeto que possa prejudicar 
a inclusão digital. 

O cadastro, quando se contrata o serviço de um 
provedor, já é feito hoje, mas não por todos os pro-
vedores e nem com o cuidado devido para que essa 
informação seja válida no caso de necessidade deter-
minada pela Justiça. 

Assim, não há por que se dizer que os estudantes 
brasileiros poderiam ser prejudicados. O que, na verda-
de, está prejudicando os estudantes brasileiros é o fato 
de que o Governo já arrecadou mais de R$4 bilhões 
com o Fust, mas não usa esse dinheiro para a informa-
tização das escolas públicas brasileiras. Sobre isso eu 
gostaria de ter alguma notícia de ação efetiva. 

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Já 
estou terminando, Sr. Presidente. 
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Aí, sim, poderíamos ampliar a inclusão digital. 
Portanto, pelos menos estes pontos eu queria 

deixar claros: não há prejuízo para a inclusão digital 
e não há coisa alguma no projeto em relação à que-
bra de privacidade e ao cerceamento da liberdade de 
expressão. Existe, sim, um conjunto de medidas que 
buscam, na verdade, atualizar a legislação penal bra-
sileira quanto aos chamados crimes cibernéticos, que 
não estão previstos hoje, como é o caso da difusão 
de vírus por e-mails, que acaba destruindo computa-
dores e trazendo enormes prejuízos. Esse é apenas 
um dos pontos.

Encerro, lembrando que o PLS do Senador Renan 
Calheiros apresenta a tipificação dos delitos cometi-
dos com o uso da tecnologia da informação, atribuin-
do as respectivas penas em sete categorias: contra a 
inviolabilidade de dados e sua comunicação; contra 
a propriedade e o patrimônio; contra a honra e a vida 
privada;...

(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
...contra a vida e a integridade física das pessoas; 
contra o patrimônio fiscal; contra a moral pública e a 
opção sexual; e contra a segurança nacional. 

Portanto, estamos querendo atualizar a legislação 
para que o tipo de crime aqui listado não fique sem 
a devida punição quando for realizado com o uso da 
tecnologia de informação. 

Agradeço, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. 
Concedo um aparte ao Senador Eduardo Suplicy 

e, depois, poderemos dar continuidade a essa discus-
são na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
O meu objetivo, volto a dizer, é o de, como profissional 
de informática e representante de Minas Gerais, poder 
chegar ao projeto que atenda ao País.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Eduardo Azeredo, como quase todos os Senadores 
da Casa, recebi uma enxurrada de comunicações a 
respeito do projeto de lei sobre os crimes na Internet, 
do qual V. Exª é Relator. Procurei ler o seu parecer e 
me dei conta de que ele é de grande complexidade. 
Avalio que isso deva estar dando um trabalho muito 
significativo a V. Exª e é importante que todos tenhamos 
o espírito de aperfeiçoamento que foi, aqui, expresso 
por muitos. Todos estamos sendo instados a, amanhã, 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ler 
com atenção o seu projeto, com o fim de assegurar 
– como avalio ser importante – o direito à liberdade de 
expressão e a melhor utilização possível da Internet, 
mas, ao mesmo tempo, tentando proibir ou evitar que 
haja os crimes que têm ocorrido. É importante que 

possamos aperfeiçoar, à luz da tecnologia moderna, 
o projeto ao qual V. Exª está dando uma contribuição 
importante como Relator. Esse é um convite para to-
dos nós bem estudarmos, a fim de podermos decidir 
a respeito com responsabilidade.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Se-
nador Eduardo Suplicy, apenas esclareço que a discus-
são não mais será amanhã. Por sugestão do Senador 
Antonio Carlos Magalhães, vamos retirar o projeto de 
pauta para que haja a audiência pública proposta pela 
Senadora Patrícia Saboya Gomes.

Da minha parte, reitero: não há intenção alguma 
de se controlar a Internet em moldes totalitários. Isso 
nunca passou pela minha cabeça ou pela dos outros 
Senadores e Deputados que propuseram esse projeto, 
que é necessário para o País.

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

– AL) – Senador Arthur Virgílio, concedo a palavra a 
V. Exª pela ordem, antes de começarmos a Ordem 
do Dia.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, procurou-me o jornalista responsável 
pela TV Senado, dizendo-me que, enquanto eu falava, 
caiu a potência de uma das provedoras. A NET e a DI-
RECTV estavam funcionando, e não funcionou apenas 
a Sky. Eu soube também que aconteceu a mesma coi-
sa com a Sky na TV Câmara, ou seja, isso nada tem a 
ver com censura, nada tem a ver comigo.

Portanto, sinceramente, deixo o que foi dito pelo 
que não deveria ter dito. Mas é claro que “gato escal-
dado tem medo de água fria”, e o fundamental é defen-
dermos a liberdade sempre. É melhor suspeitar, porque, 
embora V. Exª seja o democrata que é, poderia alguém 
lá não o ser. É bom cortar no nascedouro. Mas não o 
foi. E, se não o foi, aqui venho fazer justiça.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador Arthur Virgílio, agradeço muito a V. 
Exª, assim como ao Senador Eduardo Azeredo, que 
mencionou aqui o que precisava ser exposto com re-
lação a esse debate, que é insubstituível.

Precisamos suprir, na nossa legislação, a tipifica-
ção dos chamados crimes cibernéticos, mas, é claro, 
compatibilizando tudo isso com liberdade de expressão, 
com sigilo pessoal, com valores democráticos que são 
indiscutíveis. Para isso, se, por um lado, é necessária 
a legislação, por outro, temos de compatibilizá-la com 
esses valores, que são indiscutíveis na democracia, 
pela qual tanto lutamos.
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Daí a necessidade de aprofundarmos, cada vez 
mais, esse debate, como foi proposto aqui por vários 
Senadores. Esse é o pensamento da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.096, DE 2006

Senhoras Senadoras e Senhores Senadores,
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno do 

Senado Federal, requeiro seja manifestado voto de 
aplauso ao Tribunal de Contas da União, por intermé-
dio do seu Presidente, Ministro Guilherme Palmeira, 
pela comemoração do 116º aniversário do Decreto nº 
966-A, de 1890, que, por iniciativa do então Ministro 
da Fazenda, Rui Barbosa, criou essa Corte.

Justificação

A história do controle no Brasil remonta ao pe-
ríodo colonial. Em 1680, foram criadas as Juntas das 
Fazendas das Capitanias e a Junta da Fazenda do Rio 
de Janeiro, jurisdicionadas a Portugal.

Em 1808, na administração de D. João VI, foi ins-
talado o Erário Régio e criado o Conselho da Fazenda, 
que tinha como atribuição acompanhar a execução da 
despesa pública.

Com a proclamação da independência do Brasil, 
em 1822, o Erário Régio foi transformado no Tesouro 
pela Constituição monárquica de 1824, prevendo-se, 
então, os primeiros orçamentos e balanços gerais.

A idéia de criação de um Tribunal de Contas 
surgiu, pela primeira vez no Brasil, em 23 de junho de 
1826, com a iniciativa de Felisberto Caldeira Brandt, 
Visconde de Barbacena, e de José Inácio Borges, que 
apresentaram projeto de lei nesse sentido ao Senado 
do Império.

As discussões em torno da criação de um Tribu-
nal de Contas durariam quase um século, polarizadas 
entre aqueles que defendiam a sua necessidade – para 
quem as contas públicas deviam ser examinadas por 
um órgão independente -, e aqueles que o combatiam, 
por entenderem que as contas públicas podiam conti-
nuar sendo controladas por aqueles mesmos que as 
realizavam.

Somente a queda do Império e as reformas po-
lítico-administrativas da jovem República tomaram 
realidade, finalmente, o Tribunal de Contas da União. 
Em 7 de novembro de 1890, por iniciativa do então 
Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, o Decreto nº 966-
A criou o Tribunal de Contas da União, norteado pe-
los princípios da autonomia, fiscalização, julgamento, 
vigilância e energia.

A Constituição de 1891, a primeira republicana, 
ainda por influência de Rui Barbosa, institucionalizou 
definitivamente o Tribunal de Contas da União, inscre-
vendo-o no seu art. 89.

A instalação do Tribunal, entretanto, só ocorreu 
em 17 de janeiro de 1893, graças ao empenho do 
Ministro da Fazenda do governo de Floriano Peixoto, 
Serzedello Corrêa.

Originariamente o Tribunal teve competência para 
exame, revisão e julgamento de todas as operações 
relacionadas com a receita e a despesa da União. A 
fiscalização se fazia pelo sistema de registro prévio. 
A Constituição de 1891, institucionalizou o Tribunal e 
conferiu-lhe competências para liquidar as contas da 
receita e da despesa e verificar a sua legalidade antes 
de serem prestadas ao Congresso Nacional.

Logo após sua instalação, porém, o Tribunal de 
Contas considerou ilegal a nomeação, feita pelo Presi-
dente Floriano Peixoto, de um parente do ex-presiden-
te Deodoro da Fonseca. Inconformado com a decisão 
do Tribunal, Floriano Peixoto mandou redigir decretos 
que retiravam do TCU a competência para impugnar 
despesas consideradas ilegais. O Ministro da Fazenda 
Serzedello Correa, não concordando com a posição do 
Presidente demitiu-se do cargo, expressando-lhe sua 
posição em carta de 27 de abril de 1893, cujo trecho 
básico é o seguinte:

“Esses decretos anulam o Tribunal, o 
reduzem a simples Ministério da Fazenda, 
tiram-lhe toda a independência e autonomia, 
deturpam os fins da instituição, e permitirão ao 
Governo a prática de todos os abusos e vós o 
sabeis – é preciso antes de tudo legislar para 
o futuro. Se a função do Tribunal no espírito da 
Constituição é apenas a de liquidar as contas e 
ver ficar a sua legalidade depois de feitas, o que 
eu contesto, eu vos declaro que esse Tribunal 
é mais um meio de aumentar o funcionalismo, 
de avolumar a despesa, sem vantagens para 
a moralidade da administração.

Se, porém, ele é um Tribunal de exação 
como já o queria Alves Branco e como têm a 
Itália e a França, precisamos resignarmo-nos 
a não gastar senão o que for autorizado em 
lei e gastar sempre bem, pois para os casos 
urgentes a lei estabelece o recurso.

Os governos nobilitam-se, Marechal, obe-
decendo a essa soberania suprema da lei e só 
dentro dela mantêm-se e são verdadeiramente 
independentes.

Pelo que venho de expor, não posso, pois 
Marechal, concordar e menos referendar os 
decretos a que acima me refiro e por isso rogo 
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vos digneis de conceder-me a exoneração do 
cargo de Ministro da Fazenda, indicando-me 
sucessor”.

Tenente-Coronel Innocêncio Serzedeilo 
Corrêa

Pela Constituição de 1.934, o Tribunal recebeu, 
entre outras, as seguintes atribuições: proceder ao 
acompanhamento da execução orçamentária, regis-
trar previamente as despesas e os contratos, julgar as 
contas dos responsáveis por bens e dinheiro públicos, 
assim como apresentar parecer prévio sobre as contas 
do Presidente da República para posterior encaminha-
mento à Câmara dos Deputados.

Com exceção do parecer prévio sobre as contas 
presidenciais, todas as demais atribuições do Tribunal 
foram mantidas pela Carta de 1937.

A Constituição de 1946 acresceu um novo en-
cargo às competências da Corte de Contas: julgar a 
legalidade das concessões de aposentadorias, refor-
mas e pensões.

A Constituição de 1967, ratificada pela Emen-
da Constitucional nº 1, de 1969, retirou do Tribunal o 
exame e o julgamento prévio dos atos e dos contratos 
geradores de despesas, sem prejuízo da competên-
cia para apontar falhas e irregularidades que, se não 
sanadas, seriam, então, objeto de representação ao 
Congresso Nacional.

Eliminou-se, também, o julgamento da legalidade 
de concessões de aposentadorias, reformas e pensões, 
ficando a cargo do Tribunal, tão-somente, a apreciação 
da legalidade para fins de registro. O processo de fisca-
lização financeira e orçamentária passou por completa 
reforma nessa etapa. Como inovação, deu-se incumbên-
cia ao Tribunal para o exercício de auditoria financeira 
e orçamentária sobre as contas das unidades dos três 
poderes da União, instituindo, desde então, os sistemas 
de controle externo, a cargo do Congresso Nacional, 
com auxilio da Corte de Contas, e de controle interno, 
este exercido pelo Poder Executivo e destinado a criar 
condições para um controle externo eficaz.

Finalmente, com a Constituição de 1988, o Tribunal 
de Contas da União teve a sua jurisdição e competência 
substancialmente ampliadas. Recebeu poderes para, no 
auxílio ao Congresso Nacional, exercer a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patri-
monial da União e das entidades da administração di-
reta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade e à 
economicidade e a fiscalização da aplicação das sub-
venções e da renúncia de receitas. Qualquer pessoa 
física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arre-
cade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou 
que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária tem o dever de prestar contas ao TCU.

Sala das Sessões,7 de novembro de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

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

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Srªs e Srs Senadores, em entendimento com 
os Srs Líderes partidários, a Ordem do Dia de hoje 
será apreciada amanhã. Hoje, apreciaremos as indi-
cações de Embaixadores e alguns empréstimos que 
estão na Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.097, DE 2006

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV, do RISF, requeremos urgência para o PRS 
nº 50, de 2006, advindo da Mensagem nº  215, de 
2006, que “solicita autorização do Senado Federal 
para contratação de operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no valor 
equivalente a até US$85,200,000.00 (oitenta e cinco 
milhões e duzentos mil dólares dos Estados Unidos 
da América), entre a Prefeitura Municipal de Forta-
leza, Estado do Ceará e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento 
parcial do “Programa de Transporte Urbano de For-
taleza – BID/FOR I.”

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

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

Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 

apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 1.097, de 2006 – art. 336, inciso II.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 50, de 2006 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão do Parecer nº 1.039, de 2006, Re-
lator: Senador Eduardo Suplicy), que autori-
za a Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) a 
contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
oitenta e cinco milhões e duzentos mil dólares 
dos Estados Unidos da América.

Ao projeto poderão ser oferecidas emen-
das até o encerramento da discussão.

Discussão do projeto, em turno único.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su-

plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, sou o Relator e, por isso, 
brevemente farei uso da palavra. Trata-se de projeto 
de resolução sobre empréstimo que visa à melhoria do 
sistema de transportes de Fortaleza, algo muito impor-
tante para a população da Capital do Ceará.

É fundamental que todos os Senadores aprovem 
o referido empréstimo. O plano será desenvolvido pela 
Prefeita Luizianne Lins.

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

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-

sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução 
nº 50, de 2006, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, 
Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.184, DE 2006 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 50, de 2006.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 50, de 2006, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Fortaleza – Ceará a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – Bid, 
no valor de até US$85,200,000.00 (oitenta e cinco mi-
lhões e duzentos mil dólares norte-americanos).

ANEXO AO PARECER Nº 1.184, DE 2006

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 50, de 2006.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regi-
mento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº     ,DE 2006

Autoriza a Prefeitura Municipal de For-
taleza – Ceará a contratar operação de cré-
dito externo, com garantia da União, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
– BID, no valor de até US$85,200,000.00 (oi-
tenta e cinco milhões e duzentos mil dólares 
norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a Prefeitura Municipal de Fortaleza – Ce-

ará a contratar operação de crédito externo, com garan-
tia da União, com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento – BID, no valor de até USS85,200,000.00 
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(oitenta e cinco milhões e duzentos mil dólares norte-
americanos).

Parágrafo único. Os recursos advindo da operação 
de crédito referida no caput destinam-se ao financia-
mento parcial do Programa de Transporte Urbano de 
Fortaleza (BID/FOR I).

Art. 2º A operação de crédito. referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I –  devedor: Prefeitura Municipal de Fortaleza 
– Ceará;

II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-
vimento – BID;

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até USS85,200,000.00 (oitenta e cinco 

milhões e duzentos mil dólares norte-americanos);
V – prazo de desembolso: até 5 (cinco) anos;
VI – amortização: parcelas semestrais e consecu-

tivas, de valores tanto quanto possível iguais, vencendo-
sé a primeira 6 (seis) meses a partir da data inicialmente 
prevista para o desembolso final e a última, o mais tardar, 
20 (vinte) anos após a assinatura do contrato;

VII – juros: exigidos semestralmente e calcula-
dos sobre o saldo devedor periódico do Empréstimo, 
a uma taxa anual para cada trimestre composta pela 
Libor trimestral para dólar norte-americano, mais (ou 
menos) uma margem de custo relacionada aos emprés-
timos que financiam os empréstimos modalidade Libor, 
mais o valor líquido de qualquer custo/lucro gerado por 
operações para mitigar as flutuações da Libor, mais a 
margem para empréstimos do capital ordinário;

VIII – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (se-
tenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre os 
saldos não-desembolsados do empréstimo, exigida 
semestralmente nas mesmas datas de pagamento 
dos juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após 
a assinatura do contrato, sendo que, a princípio, o 
Mutuário pagará Comissão de Crédito de 0,25% a.a. 
(vinte e cinco centésimos por cento ao ano), podendo 
este percentual ser modificado semestralmente pelo 
Banco, sem que, em caso algum, possa exceder o 
percentual máximo previsto de 0,75% a.a. (setenta e 
cinco centésimos por cento ao ano);

IX – recursos para inspeção e supervisão gerais: 
durante o período de desembolsos, não serão reser-
vados recursos do financiamento para atendimento de 
despesas de inspeção e supervisão gerais, salvo se 
o Banco estabelecer o contrário, sendo que, em ne-
nhum caso, para atender as referidas despesas em um 
semestre determinado, poderão destinar-se recursos 
superiores a 1,0% (um por cento) do montante total do 
empréstimo, dividido pelo número de semestres com-
preendido no prazo original de desembolsos.

Parágrafo único. As datas de pagamento do principal 
e dos encargos financeiros poderão ser alteradas em fun-
ção da data de assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia 
à Prefeitura Municipal de Fortaleza na operação de 
crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização previs-
ta no caput é condicionado a que a Prefeitura Municipal 
de Fortaleza celebre contrato com a União para a con-
cessão de contragarantias, sob a forma de vinculação 
das receitas próprias de que trata o art. 156, das cotas 
de repartição de receitas de que tratam os arts. 158 e 
159, todos da Constituição Federal, e outras em Direi-
to admitidas, podendo o Governo Federal requerer as 
transferências de recursos necessários para cobertura 
dos compromissos honrados, diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Município.

Art. 4º A autorização concedida por esta Reso-
lução deverá ser exercida no prazo máximo de 540 
(quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua 
publicação.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Aprovado o projeto e estando a matéria em 
regime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final.

Em discussão a redação final.
Concedo a palavra à Senadora Patrícia Saboya 

Gomes.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB 

– CE. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, peço-lhe perdão, pois eu estava conversando 
com o Senador Arthur Virgílio.

Queria dizer, neste momento, que esse emprésti-
mo é muito importante para Fortaleza. Acabo, inclusive, 
de receber um telefonema da Prefeita Luizianne Lins, 
que pede que agilizemos a votação. Eu a tranqüilizei.

Esse dinheiro será muito importante para o Cea-
rá. Congratulo-me com toda a Bancada cearense pelo 
esforço que fez para que essa votação acontecesse 
na noite de hoje.

Parabenizo o povo de Fortaleza, que, certamente, 
com esse empréstimo, com esse volume de recursos, 
poderá melhorar sua condição de vida! A nossa cidade 
de Fortaleza, tão querida e tão bela, terá dias melho-
res, pois sua população será beneficiada.

Parabenizo a Prefeita pela iniciativa, pelo esforço 
envidado, e toda a Bancada do Ceará, que lutou para 
que esse empréstimo fosse votado hoje!

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Patrícia Saboya.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.098, DE 2006

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV, do RISF, requeremos urgência para o PRS nº 

53, de 2006, advindo da Mensagem nº 226, de 2006, 
que “propõe ao Senado Federal seja autorizada a con-
tratação de operação de crédito externo, com garan-
tia da República Federativa do Brasil, no valor de até 
US$60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América), de principal, entre o Go-
verno do Estado do Pará e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, destinada 
ao financiamento parcial do Programa Pará Rural (Pará 
Integrated Rural Development Project).”

Sala das sessões, 7 de novembro de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

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

Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 

apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 53, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº , de 2006 – art. 336, inciso II.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 53, de 2006 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 1.102, de 2006, 
Relator: Senador César Borges), que autori-
za o Estado do Pará a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Internacional para a Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, no valor de até ses-
senta milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América.

Não foram oferecidas emendas ao projeto pe-
rante a Mesa.

Discussão do projeto, em turno único.
Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, apenas desejo ressaltar a importân-
cia do empréstimo de US$60 milhões para o Estado do 
Pará para o atendimento de determinada área rural.

Faço o registro da impossibilidade da presença 
da nossa companheira de Bancada, a Senadora Ana 
Júlia Carepa, que, por ainda estar com a perna enges-
sada, não pôde ficar muito tempo no plenário.

Tenho a certeza de que o Estado do Pará vai 
aplicar muito bem esses recursos que aprovaremos 
na tarde de hoje.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, também quero fazer o registro da 

importância da aprovação, pelo Senado, desse em-
préstimo da ordem de US$60 milhões para o Progra-
ma Pará Rural.

Já tive a oportunidade de parabenizar a Governa-
dora eleita, Senadora Ana Júlia Carepa, e farei um pro-
nunciamento sobre a situação do Estado do Pará, que 
S. Exª receberá a partir de 1º de janeiro de 2007.

Esse programa, que foi aprovado na Comissão 
de Assuntos Econômicos, com a participação do Presi-
dente, Senador Luiz Otávio, com a minha participação 
e com a da Senadora Ana Júlia Carepa, é da maior 
importância para o desenvolvimento rural, uma das 
vocações do nosso Estado.

Não tenho dúvida de que a Senadora Ana Júlia irá 
receber o Governo do Estado em condições de aplicar 
esse recurso dentro do programa que foi planejado, e 
há ainda modificações que, porventura, a Senadora e 
Governadora eleita possa vir a fazer.

Parabéns ao Senado Federal! O Estado do Pará, 
neste momento, recebe essa aprovação como um 
ponto de maior importância para atender a todos os 
paraenses, àqueles paraenses que realmente serão 
beneficiados com esse empréstimo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Continua em discussão a matéria.

Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, essa é uma das metas que atingimos neste 
ano na Comissão de Assuntos Econômicos, quando 
aprovamos esse empréstimo para o Estado do Pará, 
empréstimo externo, autorizado pelo Senado Fede-
ral e sacramentado pelo Presidente da República, o 
Presidente Lula. Com certeza, esse empréstimo deu 
as condições necessárias, inicialmente, para que a 
Comissão de Assuntos Econômicos e este Plenário 
aprovassem financiamento para a construção de pon-
tes de concreto no Estado do Pará.

Aprovamos esse projeto. Foram mais de R$100 
milhões para o Estado do Pará, do Governo italiano, 
do Banco que fez a operação também com outros 
Estados, como com os Estados de Tocantins e de 
Goiás, para a mesma linha de crédito, diminuindo as 
distâncias, principalmente nas transposições dos rios 
do Estado do Pará.

Nas ligações rodoviárias, em várias cidades do 
Estado, como a PA-151, que liga a capital, Belém, à 
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região do Baixo Tocantins, existem travessias feitas por 
embarcações que transportam tanto veículos quanto 
passageiros. Esse financiamento aprovado no primeiro 
semestre deste ano foi para a construção de pontes de 
concreto, não somente nesta rodovia, mas em todo o 
Estado do Pará. Agora, estamos discutindo e votando 
empréstimo externo do BIRD para o financiamento do 
Pará Rural. São recursos para os Municípios do Estado 
do Pará, adquiridos pelo Governo do Estado, que fo-
ram aprovados pela Assembléia Legislativa do Estado 
e pelo Ministério da Fazenda, dentro da Secretaria do 
Tesouro Nacional, pela equipe econômica. Eles foram 
acompanhados por técnicos do Pará e pela Bancada 
Federal do Pará. 

Faço o registro do apoio que tivemos tanto da 
Senadora Ana Júlia Carepa quanto do Senador Flexa 
Ribeiro. Como sempre, a Bancada do Pará trabalhou 
unida pela defesa dos interesses do Pará, indepen-
dentemente de questões partidárias, ideológicas e até 
mesmo eleitorais. Votamos essa matéria na Comissão 
de Assuntos Econômicos em plena convocação feita 
durante o período eleitoral. Agora, votaremos no plená-
rio do Senado Federal esses recursos tão importantes 
para o Estado do Pará.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Não havendo mais quem peça a palavra, de-
claro encerrada a discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o 

projeto de resolução queiram permanecer sentados. 
(Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.185, DE 2006 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 53, de 2006.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 53, de 2006, que autoriza 
o Estado do Pará a contratar operação de crédito ex-
terno, com garantia da União, com o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, 
no valor de até US$60,000,000.00 (sessenta milhões 
de dólares norte–americanos).

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de novembro 
de 2006.

ANEXO AO PARECER Nº 1.185, DE 2006

Redação final do Projeto Resolução 
nº 53, de 2006.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regi-
mento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº    , DE 2006

Autoriza o Estado do Pará a contratar 
operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, 
no valor de até US$60,000,000.00 (sessenta 
milhões de dólares norte–americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º E o Estado do Pará autorizado a contratar 

operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Internacional para Reconstrução e Desen-
volvimento (BIRD), no valor de até US$60,000,000.00 
(sessenta milhões de dólares norte–americanos).

Parágrafo único. Os recursos advindos da ope-
ração de crédito referida no caput destinam–se ao 
financiamento parcial do Programa Pará Rural (Pará 
Integrated Rural Project).
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Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado do Pará;
II – credor: Banco Internacional para Reconstru-

ção e Desenvolvimento (BIRD);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$60,000,000.00 (sessenta mi-

lhões de dólares norte–americanos);
V – prazo de desembolso: até 30 de junho de 

2013;
VI – amortização: em 24 (vinte e quatro) parcelas 

semestrais e sucessivas, devendo a primeira prestação 
ser paga no dia 15 de maio de 2012 e a última até o dia 
15 de novembro de 2023, correspondendo cada uma 
das 23 (vinte e três) primeiras a 4,17% (quatro inteiros e 
dezessete por cento) do valor desembolsado e a última 
a 4,09% (quatro inteiros e nove décimos por cento);

VII – juros: exigidos semestralmente no dia 15 
dos meses de maio e novembro de cada ano, a par-
tir de 15 de novembro de 2006, e calculados sobre o 
saldo devedor periódico do empréstimo a uma taxa 
anual composta pela Libor semestral para o dólar norte 
– americano, acrescida de spread a ser definido pelo 
BIRD a cada exercício fiscal e fixado na data de assi-
natura do contrato;

VIII – comissão de compromisso: até 0,85% a.a. 
(oitenta e cinco centésimos por cento ao ano), calculada 
sobre os saldos devedores não–desembolsados, exigida 
juntamente com os juros, entrando em vigor 60 (sessen-
ta) dias após a assinatura do contrato, até o quarto ano 
de sua entrada em vigor, e 0,75% a.a. (setenta e cinco 
centésimos por cento ao ano) em diante;

IX – comissão à vista (front–end–fee): l,0% (um 
por cento) sobre o montante total do empréstimo, a ser 
debitada da conta do empréstimo na data em que o 
contrato entrar em efetividade.

Parágrafo único. As datas de pagamentos do 
principal e dos encargos financeiros, bem como dos 
desembolsos, poderão ser alteradas em função da data 
de assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garan-
tia ao Estado do Pará na contratação da operação de 
crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização pre-
vista no caput é condicionado a que o Estado do Pará 
celebre contrato com a União para a concessão de 
contragarantias, sob a forma de vinculação das recei-

tas próprias de que trata o art. 155, e das cotas de re-
partição de receitas de que tratam os arts. 157 e 159, 
todos da Constituição Federal, e outras garantias em 
direito admitidas, podendo o Governo Federal reque-
rer as transferências de recursos necessários para 
cobertura dos compromissos honrados, diretamente 
das contas centralizadoras da arrecadação do Estado 
ou das Transferências Federais.

Art. 4º A autorização concedida por esta Reso-
lução deverá ser exercida no prazo máximo de 540 
(quinhentos e quarenta) dias, contado a partir da sua 
vigência.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor em 1º de 
janeiro de 2007.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Aprovado o projeto e estando a matéria em 
regime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.099, DE 2006

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV, do RISF, requeremos urgência para o PRS nº 
52 , de 2006, advindo da Mensagem nº 219, de 2006, 
que “propõe ao Senado Federal seja autorizada a con-
tratação de operação de crédito externo, com garantia 
da República Federativa do Brasil, no valor de a até onze 
milhões e oitocentos mil dólares dos Estados Unidos 
da América, entre a Prefeitura Municipal de Joinville, 
Estado de Santa Catarina, e o Fundo Financeiro para 
o Desenvolvimento da Bacia do Prata – FONPLATA, 
destinada ao financiamento parcial do “Programa Eixo 
Ecológico Leste e Estruturação de Parques Ambien-
tais – Linha Verde”’.

Sala das sessões,7 de novembro de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

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

Aprovado.
Aprovado o requerimento, passamos à imediata 

apreciação da matéria.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 52, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 1.099, de 2006 – art. 336, inciso II)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 52, de 2006 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 1.099, de 2006, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro), que autori-
za a Prefeitura Municipal de Joinville – SC a 
contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Fundo Financeiro 
para o Desenvolvimento da Bacia do Prata 
(Fonplata), no valor de até onze milhões e 
oitocentos mil dólares dos Estados Unidos 
da América.

Não foram oferecidas emendas ao projeto pe-
rante a Mesa.

Em discussão o projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.186, DE 2006 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 52, de 2006.

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução nº 52, de 2006, que autoriza a 
Prefeitura Municipal, de Joinville (SC) a contratar ope-
ração de crédito externo, com garantia da União, com 
o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia 
do Prata (Fonplata), no valor de até US$11,800,000.00 

(onze milhões e oitocentos mil dólares norte-ameri-
canos).

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de novembro 
de 2006.

ANEXO AO PARECER Nº 1.186, DE 2006

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 52, de 2006.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,  e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do  Regi-
mento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Nº     , DE 2006 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Join-
ville (SC) a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Fun-
do Financeiro para o Desenvolvimento da 
Bacia do Prata (Fonplata), no valor de até 
US$11,800,000.00 (onze milhões e oitocen-
tos mil dólares norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) 

autorizada a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com o Fundo Financeiro para 
o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), no 
valor de até US$11,800,000.00 (onze milhões e oito-
centos mil dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos advindos da opera-
ção de crédito referida no caput destinam-se ao finan-
ciamento parcial do Programa Eixo Ecológico Leste e 
Estruturação de Parques Ambientais – Linha Verde.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Prefeitura Municipal de Joinville 
(SC);

II – credor: Fundo Financeiro para o Desenvolvi-
mento da Bacia do Prata (Fonplata);

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
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IV – valor: até US$11,800,000.00 (onze milhões 
e oitocentos mil dólares norte-americanos);

V – prazo de desembolso: 54 (cinqüenta e qua-
tro) meses, contado a partir da data de vigência do 
contrato;

VI – amortização: em parcelas semestrais e con-
secutivas, pagas no prazo de 20 (vinte) anos contado 
a partir da assinatura do contrato, vencendo-se a pri-
meira no dia 21 do mês subseqüente àquele em que 
se encerrarem os 180 (cento e oitenta) dias-calendá-
rio contados a partir da data prevista para o desem-
bolso final;

VII – juros: exigidos semestralmente e calculados 
sobre o saldo devedor diário do empréstimo, a uma 
taxa anual composta pela Libor semestral para dólar 
norte-americano, acrescidos de um spread de 2,75% 
(dois inteiros e setenta e cinco centésimos por cento), 
sendo que, caso o Mutuário finalize o Programa dentro 
do prazo originalmente previsto, o Fonplata concederá 
redução de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cen-
to) no spread;

VIII – juros de mora: equivalente a 20% (vinte por 
cento) da taxa anual de juros;

IX – comissão de compromisso: até 0,75% a.a. 
(setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre 
os saldos não-desembolsados do empréstimo, exigida 
semestralmente nas mesmas datas de pagamento dos 
juros, entrando em vigor 180 (cento e oitenta) dias após 
a assinatura do contrato, podendo este percentual ser 
aumentado para 1% a.a. (um por cento ao ano), caso 
o prazo de desembolso, originalmente estabelecido, 
for ampliado;

X – comissão à vista: US$113,500.00 (cento e 
treze mil e quinhentos dólares norte-americanos), em 
uma única parcela na data do primeiro desembolso.

Parágrafo único. As datas de pagamento do prin-
cipal e dos encargos financeiros, bem como o prazo 
de desembolsos, poderão ser alterados em função da 
data de assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garan-
tia à Prefeitura Municipal de Joinville na operação de 
crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização previs-
ta no caput é condicionada a que a Prefeitura Municipal 
de Joinville celebre contrato com a União para a con-
cessão de contragarantias, sob a forma de vinculação 
das receitas próprias de que trata o art. 156, das cotas 
de repartição de receitas de que tratam os arts. 158 e 
159, todos da Constituição Federal, e outras em Direi-
to admitidas, podendo o Governo Federal requerer as 
transferências de recursos necessários para cobertura 
dos compromissos honrados, diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do município.

Art. 4º A autorização concedida por esta Reso-
lução deverá ser exercida no prazo máximo de 540 
(quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua 
publicação.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Aprovado o projeto e estando a matéria em 
regime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final.

Em discussão a redação final.
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão da redação final.
Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Último empréstimo.

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 51, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº , de 2006 – art. 336, inciso II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 51, de 2006 (apresentado como 
conclusão de seu Parecer nº 1.098, de 2006, 
Relator: Senador Ney Suassuna), que autoriza 
a União a contratar operação financeira com 
a República Federal da Nigéria, no valor de 
cento e cinqüenta e um milhões, novecentos 
e cinqüenta e três mil, setecentos e noventa e 
dois dólares dos Estados Unidos da América 
e trinta e cinco centavos, referente ao contrato 
bilateral de reestruturação de dívida assinado 
em 29 de dezembro de 2005, no âmbito do 
Clube de Paris.

Não foram oferecidas emendas ao projeto pe-
rante a Mesa.

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e o Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução 
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nº 51, de 2006, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, 
Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.187, DE 2006 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 51, de 2006.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 51, de 2006, que autoriza 
a União a contratar operação financeira com a Repúbli-
ca Federal da Nigéria, no valor de US$151,953,792.35 
(cento e cinqüenta e um milhões, novecentos e cin-
qüenta e três mil, setecentos e noventa e dois dólares 
norte-americanos e trinta e cinco centavos), referente 
ao contrato bilateral de reestruturação de dívida, as-
sinado em 29 de dezembro de 2005, no âmbito do 
Clube de Paris.

ANEXO AO PARECER Nº 1.187, DE 2006

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 51, de 2006.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, 

do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº     , DE 2006

Autoriza a União a contratar operação 
financeira com a República Federal da Ni-
géria, no valor de US$151,953,792.35 (cen-
to e cinqüenta e um milhões, novecentos e 
cinqüenta e três mil, setecentos e noventa 
e dois dólares norte-americanos e trinta e 
cinco centavos), referente ao contrato bila-
teral de reestruturação de dívida, assinado 

em 29 de dezembro de 2005, no âmbito do 
Clube de Paris.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a União, nos termos do art. 52, inciso 

V, da Constituição Federal, autorizada a celebrar con-
trato de reestruturação de seus créditos junto à Re-
pública Federal da Nigéria, no montante equivalente 
a US$ 151,953,792.35 (cento e cinqüenta e um mi-
lhões, novecentos e cinqüenta e três mil, setecentos 
e noventa e dois dólares norte-americanos e trinta e 
cinco centavos).

Parágrafo único. A operação financeira externa 
definida no caput dar-se-á nos termos do contrato 
bilateral de reestruturação de dívida, assinado em 29 
de dezembro de 2005, no âmbito do Clube de Paris, 
entre a República Federativa do Brasil e a República 
Federal da Nigéria.

Art. 2º A operação de reestruturação da dívida da 
República Federal da Nigéria observará as seguintes 
condições financeiras:

I – dívida afetada: US$151, 953,792.35 (cento e 
cinqüenta e um milhões, novecentos e cinqüenta e três 
mil, setecentos e noventa e dois dólares norte-ameri-
canos e trinta e cinco centavos), sendo que:

a) dívida reconhecida: US$ 128,740,256.00 
(cento e vinte e oito milhões, setecentos e qua-
renta mil, duzentos e cinqüenta e seis dólares 
norte-americanos);

b) dívida não-reconhecida: US$ 
23,213,536.35 (vinte e três milhões, duzentos 
e treze mil, quinhentos e trinta e seis dólares 
norte-americanos e trinta e cinco centavos);

II – dívida a pagar: US$ 67,293,786.00 (sessen-
ta e sete milhões, duzentos e noventa e três mil, se-
tecentos e oitenta e seis dólares norte-americanos), 
correspondente ao montante a ser pago da seguinte 
maneira:

a) Pagamento pro rata temporis 
(31.10.2005): US$352,403.00 (trezentos e cin-
qüenta e dois mil, quatrocentos e três dólares 
norte-americanos);

b) 1º Fase (31-10-2005): US$ 
42,611,588.00 (quarenta e dois milhões, seis-
centos e onze mil, quinhentos e oitenta e oito 
dólares norte-americanos);

c) 2º Fase (12-12-2005): US$ 9,432,865.00 
(nove milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, 
oitocentos e sessenta e cinco dólares norte-
americanos);

d) 3º Fase (31-5-2006): US$ 14,896,930.00 
(quatorze milhões, oitocentos e noventa e seis 
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mil, novecentos e trinta dólares norte-ameri-
canos);

III – dívida a cancelar: US$ 84,660,006.35 (oiten-
ta e quatro milhões, seiscentos e sessenta mil e seis 
dólares norte-americanos e trinta e cinco centavos), 
sendo que:

a) 23,213,536.35 (vinte e três milhões, 
duzentos e treze mil, quinhentos e trinta e seis 
dólares norte-americanos e trinta e cinco cen-
tavos), correspondem a parcela da dívida não 
reconhecida, condicionada aos pagamentos 
da 1ª Fase;

b) US$25,193,322.00 (vinte e cinco mi-
lhões, cento e noventa e três mil, trezentos e 
vinte e dois dólares norte-americanos), con-
dicionada ao pagamento da 1ª Fase;

c) US$25,956,756.00 (vinte e cinco mi-
lhões, novecentos e cinqüenta e seis mil, se-
tecentos e cinqüenta e seis dólares norte-
americanos), condicionada ao pagamento da 
2ª Fase;

d) US$10,296,392.00 (dez milhões, du-
zentos e noventa e seis mil, trezentos e noventa 
e dois dólares norte-americanos), condicionada 
ao pagamento da 3ª Fase.

Parágrafo único. As datas de pagamento do 
principal e dos encargos financeiros poderão ser 
alteradas em função da data de eficácia plena do 
contrato.

Art. 3º A autorização concedida por esta Re-
solução deverá ser exercida no prazo de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir da sua 
publicação.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Aprovado o projeto e estando a matéria em 
regime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão da redação final.
Em votação a redação final. 
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

Of. nº 489/06/PS-GSE

Brasília, 7 de novembro de 2006

Assunto: envio de PDC para apreciação

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

submetido à apreciação do Senado Federal, o inclu-
so Projeto de Decreto Legislativo nº 2.366, de 2006, 
que “Concede autorização para que o Excelentíssimo 
Senhor Vice-Presidente da República ausente-se do 
País, por trinta dias, a partir do dia 8 de novembro de 
2006, para tratamento de saúde, na cidade de Nova 
lorque, Estados Unidos da América.”, apreciado pela 
Câmara dos Deputados.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 433, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 433, de 2006, que con-
cede autorização para que o Excelentíssimo 
Senhor Vice-Presidente da República ausen-
te-se do País, por 30 (trinta) dias, a partir do 
dia 8 de novembro de 2006, para tratamento 
de saúde na cidade de Nova Iorque, Estados 
Unidos da América

Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão 
para proferir parecer sobre a matéria.

PARECER Nº 1.188, DE 2006–PLEN

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para profe-
rir o parecer.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
oriunda da Câmara, vem a esta Casa a solicitação do 
Exmº Sr. Vice-Presidente da República, José Alencar 
Gomes da Silva, no sentido de que lhe seja concedida 
licença para se ausentar do País por 30 dias, a fim de 
prosseguir no seu tratamento de saúde.

Junto à solicitação do Vice-Presidente da Repú-
blica, encontra-se um atestado médico informando da 
necessidade de tratamento do Sr. Vice-Presidente da 
República no exterior, mais precisamente nos Estados 
Unidos, em Nova Iorque.

Como Relator desta matéria, opino favoravel-
mente ao decreto legislativo, concedendo a licença 
solicitada.

É o seguinte o parecer na íntegra:
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PARECER Nº  DE 2006

De Plenário, em substituição à Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 433, de 2006 (PDC 2.366, de 2006, 
na origem), que submete á consideração 
do Congresso Nacional o pedido de auto-
rização para que o Excelentíssimo Senhor 
Vice-Presidente da República possa ausen-
tar-se do País, por trinta dias, a partir do dia 
8 de novembro de 2006, para tratamento de 
saúde, na cidade de Nova Iorque, Estados 
Unidos da América.

Relator: Senador Edison Lobão

 
I – Relatório

Esta Casa é chamada a pronunciar-se sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 433 de 2006 (PDC 
xxx, de 2006, na origem), que submete á considera-
ção do Congresso Nacional o pedido de autorização 
para que o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da 
República possa ausentar-se do País, por trinta dias, a 
partir do dia 8 de novembro de 2006, para tratamento 
de saúde, na cidade de Nova Iorque, Estados Unidos 
da América.

Em cumprimento ao disposto no art. 49, inciso 
III, combinado com o art 83, da Constituição Federal, 
o Senhor Presidente da República submeteu, median-
te a Mensagem nº 944, de 6 de novembro de 2006, 
o pedido acima referido à apreciação do Congresso 
Nacional.

O pedido foi encaminhado pelo Aviso nº 1.260, 
de 6 de novembro de 2006, subscrito pela Excelentís-
sima Senhora Ministra-Chefe da Casa Civil, constando, 
ainda, dos autos, para a correta instrução da matéria, 
o competente laudo médico firmado pelo doutor Valter 
de Oliveira Costa, Assessor de Saúde da Coordenação 
de Saúde da Presidência da República.

A autorização foi aprovada pela Câmara dos 
Deputados, em 7 de novembro de 2006.

 
II – Análise

Trata-se de solicitação do Senhor Presidente da 
República para que o Vice-Presidente da República 
ausente-se do País por trinta dias para tratar de ques-
tões pessoais de saúde. Nesse sentido, em cumpri-

mento à determinação constitucional, esta Casa deve 
deliberar a respeito.

As razões são absolutamente justificadas para 
o pedido, não havendo qualquer óbice para sua 
concessão. Pelo contrário, a natureza humanitária 
da solicitação exige o seu deferimento no menor 
prazo possível, só restando deixar consignado os 
nossos votos de uma pronta recuperação a Sua 
Excelência e um retomo breve a suas funções no 
Poder Executivo.

 
III – Voto

Por todo exposto, por ser conveniente e oportuno 
aos interesses nacionais, constitucional e legal, somos 
pela aprovação do presente Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 433, de 2006.

Sala da Comissão, – Edison Lobão, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do Relator é favorável.

Em discussão.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra à Senadora Ideli Sal-
vatti. 

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
apenas para que tenhamos a solidariedade devida 
com este grande brasileiro que é o nosso querido 
Vice-Presidente José Alencar, que sofreu, inclusive, 
uma cirurgia no início do processo eleitoral. Nem bem 
estava recuperado da cirurgia, mesmo antes de retirar 
os pontos, ele já estava atuando, trabalhando e parti-
cipando efetivamente do processo eleitoral. 

Portanto, não poderíamos ter outro gesto senão 
o de desejar a ele pronta recuperação. Que ele seja 
extremamente bem-sucedido nesse processo de cura 
que busca junto a outras instituições de saúde fora do 
País e que possa retornar são, com todo dinamismo 
e jovialidade com que anima a todos nós que tivemos 
a oportunidade de conviver com ele em vários mo-
mentos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Tião Viana.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Senador Renan Calheiros, 
da mesma forma que a Senadora Ideli Salvatti, con-
cordando com o parecer do Senador Edison Lobão, 
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desejamos uma breve ida e um breve retorno ao Se-
nador José de Alencar, um exemplo de Senador da 
República, Vice-Presidente do Brasil, um estadista e 
uma das biografias mais admiráveis do nosso País. 
Na condição de amigo e de Senador, desejo-lhe o 
mais elevado sucesso no tratamento, pleno restabe-
lecimento e um breve retorno para continuar ajudan-
do o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Maguito Vilela.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan 
Calheiros, também manifesto a minha solidariedade 
ao nosso querido Vice-Presidente José Alencar, con-
cordando todo o Senado com o pedido de licença. O 
Vice-Presidente é um dos homens mais importantes 
deste País, um empresário exemplar, homem de uma 
carreira meteórica tanto na vida empresarial quanto 
na vida política. É um dos brasileiros mais importan-
tes deste século. 

Portanto, manifestamos o nosso voto favorável, 
a nossa solidariedade, desejando-lhe pronta recupe-
ração; que volte rapidamente para ajudar a governar 
o nosso País. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan 
Calheiros, da mesma forma, sou favorável à aprovação 
da licença para o Vice-Presidente José Alencar fazer o 
tratamento nos Estados Unidos, até porque o tenho na 
conta de um grande amigo. Convivi com S. Exª quando 
era Presidente da Federação das Indústrias de Minas 
Gerais e eu estava Presidente da Federação das In-
dústrias do Estado do Pará. Tivemos uma convivên-
cia bastante proveitosa na Confederação Nacional da 
Indústria, e ele é, sem sombra de dúvida, um grande 
brasileiro, um empresário exemplar. Peço a Deus que 
sua recuperação seja a mais rápida possível, para que 
ele retorne ao convício de todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Fernando Be-
zerra.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, as-
socio-me também a todos os Senadores nesse senti-
mento de solidariedade ao Vice-Presidente, que é meu 
conterrâneo por adoção, meu amigo pessoal, um dos 

maiores industriais deste País e que presta grandes 
serviços ao nosso Brasil.

Estou aqui, como todos os Senadores, torcendo 
por seu regresso, porque o Brasil precisa do Vice-Pre-
sidente José Alencar.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Garibaldi Al-
ves Filho.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, é mais uma voz do Rio Gran-
de do Norte que se associa a tantas outras, aqui, no 
Senado Federal, para desejar que o Senador José 
Alencar tenha todo êxito no seu tratamento de saúde 
nos Estados Unidos.

Os Senadores já devem saber que o Senador 
José Alencar – e ele manifesta isto a todo instante 
– tem um carinho especial pelo Rio Grande do Norte, 
onde tem várias empresas, de fiação, de tecidos, de 
confecção, empresas que realmente oferecem milha-
res de empregos no nosso Estado.

Daí nossos votos de pleno êxito ao Vice-Presi-
dente José Alencar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Ney Suassuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, igualmen-
te, nós, da Paraíba, queremos desejar todo o sucesso 
nesse tratamento, uma vez que ele, muito gentilmente, 
sempre se considera o quarto Senador da Paraíba, 
onde também, a exemplo do Rio Grande do Norte, tem 
indústrias, gera muitos empregos e é muito querido. 
Se Deus quiser, que tudo saia bem.

Estendo meus votos de recuperação rápida ao 
meu amigo Ramez Tebet, com quem ainda hoje falei, 
que estava em São Paulo, também em tratamento. 
Tomara que esses nossos companheiros retornem, 
um dos Estados Unidos para a Vice-Presidência, e o 
outro para o Senado, com a maior rapidez e a melhor 
saúde possível.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tam-
bém para desejar ao nosso querido Vice-Presidente 
José Alencar um pronto restabelecimento. Estive no 
Hospital Sírio Libanês visitando-o, quando, há cerca 
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de dois meses, ele passou por uma cirurgia. Todos fi-
camos impressionados como, poucos dias depois, de 
lá saiu para o comitê do Presidente Lula, do Senador 
Aloizio Mercadante e para o meu próprio, e expressou 
a sua vontade e o seu ânimo de participar da campa-
nha. E é impressionante como conseguiu, ainda com 
a saúde frágil, estar tão animado e dando um exemplo 
de dedicação, de energia à campanha do Presiden-
te Lula e a sua própria. Tenho a convicção de que o 
Vice-Presidente José Alencar, que se tem colocado de 
maneira apaixonada a favor de termos as condições 
de um crescimento acelerado, com uma avaliação 
sempre crítica, ponderada e equilibrada a respeito da 
necessidade de ser diminuída a taxa de juros para se 
garantir maior volume de investimentos e crescimento 
da economia...

Senadora Heloísa Helena – é verdade o que dis-
se V. Exª – V. Exª sabe como o Vice-Presidente José 
Alencar tem sempre expressado a sua vontade e de-
terminação de que possam as autoridades monetárias 
diminuir ainda mais acentuadamente a taxa de juros, 
inclusive para que possamos garantir para o próximo 
quadriênio um período de crescimento sustentado, cria-
ção de empregos, melhoria na distribuição da renda e 
erradicação da pobreza absoluta.

Portanto, meus votos de recuperação para o 
Vice-Presidente José Alencar, bem como, conforme 
nos noticiou o Líder Ney Suassuna, para o Senador 
Ramez Tebet.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do Relator é favorável.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a ma-

téria queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 433, DE 2006 

(Nº 2.366/2006, na Câmara dos Deputados) 

Concede autorização para que o Ex-
celentíssimo Senhor Vice-Presidente da 
República ausente-se do País, por 30 (trinta) 
dias, a partir do dia 8 de novembro de 2006, 

para tratamento de saúde na cidade de Nova 
Iorque, Estados Unidos da América.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida a licença para que o Excelen-

tíssimo Senhor Vice-Presidente da República, José de 
Alencar Gomes da Silva, ausente-se do País, por 30 
(trinta) dias, a partir do dia 9 de novembro de 2006, 
para tratamento de saúde na cidade de Nova Iorque, 
Estados Unidos da América.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Como amigo e como Presidente do Senado 
Federal, expresso o maior sentimento de solidariedade 
ao Vice-Presidente da República, ex-membro desta-
cado desta Casa, desejando-lhe um pronto restabe-
lecimento, uma brevíssima recuperação.

Convido os Srs. Senadores para virem ao ple-
nário. Peço aos Srs. Senadores que estão em outras 
dependências da Casa que venham ao plenário. Te-
remos votações nominais importantes. Apreciaremos 
o nome de cinco Srs. Embaixadores.

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Acho que a CPMI ainda está fun-
cionando. Creio que há Senadores lá. Eu e o Senador 
Eduardo Suplicy estávamos lá e viemos para cá em 
razão da votação. Se for possível alertá-los...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Peço à Secretaria-Geral da Mesa que mande 
suspender os trabalhos da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, por imposição regimental.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 179, DE 2006 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 179, de 2006 (nº 529/2006, na ori-
gem) pela qual o Presidente da República submete à 
deliberação do Senado Federal a escolha do Sr. Paulo 
Alberto da Silveira Soares, Ministro de Primeira Clas-
se da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente 
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à República de 
Cingapura.

O parecer é do Senador Sérgio Zambiasi.
Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário, Senador 

Efraim Morais, para a leitura do parecer.
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PARECER Nº 1.189, DE 2006–CRE

O SR. EFRAIM MORAIS (PLF – PB. Para leitura 
do parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome do 
Sr. Paulo Alberto da Silveira Soares obteve a aprova-
ção da Comissão de Relações Exteriores e de Defe-
sa Nacional com 12 votos favoráveis e nenhum voto 
contrário; portanto, pela unanimidade dos Membros 
presentes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Esclareço ao Plenário que a votação será pelo 
sistema eletrônico.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Peço aos Srs. Senadores que estão em outras 
dependências da Casa que venham ao plenário, por-
que estamos em processo de votação nominal. E peço 
a suspensão temporária dos trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, para que possamos concluir 
a nossa pauta de votação. (Pausa.)

O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Efraim Morais, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– A Presidência convida as Srªs e os Srs. Senadores 
para virem ao plenário, pois há votação de matéria 
importante. Precisamos de, no mínimo, 41 Srªs e Srs. 
Senadores no plenário para votação. (Pausa.)

A Presidência convida, mais uma vez, as Srªs 
e os Srs Senadores que se encontram no Congresso 
Nacional para se fazerem presentes a esta sessão. 
Temos votação nominal. (Pausa.)

A Presidência convida as Srªs e os Srs Senado-
res para virem votar. (Pausa.)

Esta Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Se-
nadores que ainda teremos quatro outras mensagens 
com votação nominal e efeitos administrativos.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL– PB) 
– Concedo a palavra à Senadora-Governadora Ana 
Júlia Carepa.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-

te, peço licença para falar sentada, pois não posso 
ficar em pé.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL– PB) 
– V. Exª tem permissão para fazê-lo.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Sr. Presidente, em primeiro lugar, agradeço a to-
dos os Senadores e às Senadoras que aqui me re-
ceberam. 

Não consegui chegar a tempo da votação, mas 
fiquei extremamente feliz com a aprovação do proje-
to. Registro meu voto favorável ao empréstimo que 
aprovamos e que o Governo Federal referendou. É 
um empréstimo muito importante para o Pará Rural, 
programa orçado em mais de US$60 milhões, que vou 
ter o prazer, graças ao povo do meu Estado, de admi-
nistrar. O setor de agricultura é de grande importância 
para o Pará. Não poderia deixar de registrar este fato: 
aprovamos o projeto no Senado e vamos executá-lo 
a partir do próximo ano.

Agradeço a todos os Senadores e às Senadoras 
e a todos aqueles que nos cumprimentaram, inclusive 
pela bela homenagem que nos fizeram aqui, oferecen-
do-nos flores. 

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL– PB) 

– Senador Eduardo Suplicy, como estamos em pro-
cesso de votação, não é permitido aparte. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, gostaria apenas de manifestar meus cum-
primentos à Senadora Ana Júlia Carepa, que, por 
dois meses, continuou fazendo campanha após o 
acidente e foi eleita tão brilhantemente Governa-
dora do Estado do Pará. Dou as boas-vindas a S. 
Exª por aqui comparecer, mesmo com a perna en-
gessada, com vontade de contribuir com os traba-
lhos do Senado e já se preparando para assumir o 
Governo do Pará. 

Meus parabéns por tão merecida vitória!
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 

– Agradeço ao Senador Eduardo Suplicy e parabenizo 
a Senadora Ana Júlia Carepa. 

Se todos já votaram, vamos encerrar a votação. 
(Pausa.)

Está encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e NÃO, 05.

Houve 1 abstenção.
Total: 45 votos.
Aprovado o nome do Sr. Paulo Alberto da Silvei-

ra Soares.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República. 
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 

– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 113, DE 2006 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 113, de 2006 (nº 182/2006, na ori-
gem), pela qual o Presidente submete à deliberação 
do Senado Federal a escolha do Sr. Tomas Mauricio 
Guggenheim, Ministro de Segunda Classe da Carreira 
de Diplomata do Quadro Especial do Ministério das Re-
lações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à comunidade das Bahamas. 

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exer-
cício, Senador Aelton Freitas, para proceder a leitura 
do parecer da Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional. Relator ad hoc: Senador Aelton 
Freitas.

 
PARECER Nº 1.190, DE 2006–CRE

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG. Para 
a leitura do parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do 
nome do Sr. Tomas Mauricio Guggenheim obteve a 
aprovação da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional com 14 votos favoráveis e nenhum 
voto contrário; portanto pela unanimidade dos Mem-
bros presentes.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação.
Esclareço ao Plenário que, de acordo com a de-

liberação do Senado do dia 6 de maio de 1998 e nos 
termos do disposto no art. 383, inciso VII, do Regimento 
Interno, a votação deve ser procedida por escrutínio 
secreto em sessão pública.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, qual é a Embaixada?

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Bahamas.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 
Presidente, para onde o Governo está mandando o 
Sr. “Gushiken”?

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– A Embaixada para a qual está sendo aprovado o 
novo Embaixador é a das Bahamas.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Re-
almente é um lugar que precisa de pessoas de con-
fiança.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Convidamos as Srªs Senadoras e os Srs. Senado-
res para virem ao plenário votar. A matéria tem efeito 
administrativo e o voto é nominal.

Se todos já votaram, vamos encerrar a votação. 
(Pausa.)

Está encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e NÃO, 04.

Não houve abstenções.
Total: 43 votos.
Aprovado o nome do Sr. Tomas Mauricio Gug-

genheim.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 

– Item extrapauta:

 
MENSAGEM Nº 180, DE 2006 

(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 180, de 2006 (nº 
530/2006, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete á delibe-
ração do Senado Federal a escolha do Sr. 
Sérgio Eduardo Moreira Lima, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata 
do Quadro Permanente do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da 
Noruega e, cumulativamente, exercer o car-
go de Embaixador do Brasil na República da 
Islândia, desde que obtido o agrément do 
governo desse país.

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exer-
cício, Senador Papaléo Paes, para a leitura do parecer 

da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional. Relator: Senador Roberto Saturnino.

PARECER Nº 1.191, DE 2006–CRE

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para a leitura 
do parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome do 
Sr. Sérgio Eduardo Moreira Lima obteve a aprovação 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional, com 12 votos favoráveis.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação.
Esclareço ao Plenário que, de acordo com a de-

liberação do Senado do dia 6 de maio de 1998 e nos 
termos do disposto no art. 383, VII, do Regimento In-
terno, a votação deve ser procedida por escrutino se-
creto em sessão pública.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Comunico às Srªs e Srs. Senadores que, após esta 
votação, teremos apenas mais uma votação.

Convido as Srªs e os Srs. Senadores a votarem. 
A votação é nominal e tem efeito administrativo. 

Se todos os Srs. Senadores já votaram, vamos 
encerrar a votação.

Está encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e NÃO, 03.

Houve 02 abstenções.
Total: 44 votos.
Aprovado o nome do Sr. Sérgio Eduardo Morei-

ra Lima.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 

– Item extrapauta:

 
MENSAGEM Nº 213, DE 2006 

(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 213, de 2006 (nº 712/2006, 
na origem), pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Sr. Josal Luiz Pellegrino, Minis-
tro de Segunda Classe da Carreira de Diplo-
mata do Quadro Especial do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República 
da Zâmbia. 

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em 
exercício, Senador Papaléo Paes, para a leitura 
do parecer da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional. Relator: Senador Roberto 
Saturnino.

PARECER Nº 1.192, DE 2006–CRE

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para a lei-

tura do parecer.) – A indicação do nome do Sr. Josal 

Luiz Pellegrino obteve a aprovação da Comissão de 

Relações Exteriores e de Defesa Nacional com 14 vo-

tos favoráveis, nenhum contrário, nenhum em branco, 

nenhum nulo e nenhuma abstenção; portanto, pela 

unanimidade dos Membros presentes

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 

– Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.

Em votação.

Esclareço ao Plenário que, de acordo com a de-

liberação do Senado do dia 6 de maio de 1998 e nos 

termos do disposto no art. 383, VII, do Regimento In-

terno, a votação deve ser procedida por escrutino se-

creto em sessão pública.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 

– Se todos as Srªs e os Srs. Senadores já votaram, 

vamos encerrar a votação. (Pausa.)

Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e NÃO, 07.

Houve uma abstenção.
Total: 47 votos.
Aprovado o nome do Sr. Josal Luiz Pellegrino. 
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 

– Está encerrada a Ordem do Dia.

São os seguintes os itens cuja votação 
fica transferida para a sessão de amanhã:

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 100, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 

 Requerimento nº 987, de 2006 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 100, de 2006–Comple-
mentar (nº 123/2004-Complementar, na Casa 
de origem), que dispõe sobre o Estatuto Na-
cional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte.

Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econômicos, Relator: Senador 
Luiz Otávio.

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2005 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 989, de 2006 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 85, de 2005 (nº 2.306/2003, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a 
criação de cargos efetivos e em comissão no 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região.

Parecer favorável, sob nº 667, de 2006, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

3 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 262, DE 2006 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 172, I, do Regimento Interno) 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.054, de 2006 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 262, de 2006, de autoria 
do Senador Efraim Morais, que altera a Lei nº 
10.836, de 9 de janeiro de 2004, para incluir 

entre os benefícios do Programa Bolsa Família 
o benefício natalino.

Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Sociais.

4 
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA 

 DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 64, DE 1999 
(Votação nominal)

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

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

5 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 30, DE 2002 
(Votação nominal)

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

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

6 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 66, DE 2005 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 66, de 2005, ten-
do como primeiro signatário o Senador José 
Jorge (apresentada como conclusão do Pare-
cer nº 2.054, de 2005, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania), que acrescenta o 
inciso XVI e o § 2º ao art. 52 da Constituição, 
para atribuir ao Senado Federal competência 
para indicar membros do Conselho Diretor ou 
da Diretoria das Agências Reguladoras.
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7 
PROPOSTA DE EMENDA  

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

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 29, de 2003, tendo como pri-
meira signatária a Senadora Lúcia Vânia, que 
dá nova redação ao art. 193 da Constituição 
Federal (que trata da ordem social).

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

8 
PROPOSTA DE EMENDA  

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

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

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

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 2003 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
 do Requerimento nº 875, de 2006 – art. 167)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 9, de 2003 (nº 5.937/2001, 
na Casa de origem), que altera os arts. 3º e 
8º e os Anexos II e III da Lei nº 9.264, de 7 de 
fevereiro de 1996, e dá outras providências (al-
tera para Perito Papiloscopista a nomenclatura 
do cargo de Papiloscopista Policial da Carreira 
de Polícia Civil do Distrito Federal).

Parecer sob nº 665, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes Torres, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 31, de 2004 (nº 5.211/2001, na 
Casa de origem), que altera a Lei nº 4.504, de 30 

de novembro de 1964, dispondo sobre parcela-
mentos de imóveis rurais, destinados à agricultura 
familiar, promovidos pelo Poder Público.

Parecer sob nº 995, de 2005, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Osmar Dias, favorável, com a Emenda 
nº 1-CRA, de redação, que apresenta. 

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2005

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

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

12 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 175, DE 2001 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 1, de 2003) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2001, de autoria do 
Senador Ney Suassuna, que dá nova redação 
ao art. 7º da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 
1995, que “dispõe sobre o Serviço de TV a 
Cabo e dá outras providências”.

Pareceres sob nºs 1.268, de 2002, e 
1.295, de 2003, da Comissão de Educação: 1º 
pronunciamento (sobre o Projeto), Relator ad 
hoc: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresen-
ta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 4, 
de Plenário), Relator: Senador José Jorge, 
pela rejeição.

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 131, DE 1997

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 131, de 1997 (nº 573/97, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Parceria e de Cooperação em 
Matéria de Segurança Pública, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Francesa, em Bra-
sília, em 12 de março de 1997.

Pareceres sob nºs 143, de 1998; 1.603 
e 1.604, de 2005, das Comissões
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– de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, 1º pronunciamento, Relator: Senador 
Romeu Tuma, favorável, com voto contrário, 
em separado, da Senadora Benedita da Silva; 
2º pronunciamento, Relator ad hoc: Senador 
Jefferson Peres, favorável; e

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

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.100, DE  2006

Senhor Presidente,
Tendo sido designado por Vossa Excelência para 

participar, na qualidade de observador parlamentar, da 
61ª Assembléia Geral das Nações Unidas – ONU, em 
New York, nos Estados Unidos da América, Requeiro, 
nos termos do inciso II, a do artigo 40, do Regimento 
Interno do Senado Federal, seja concedida licença 
dos trabalhos desta Casa para desempenhar referida 
missão de 9 a 15 de novembro de 2006.

Comunico, por oportuno, que estarei ausente do 
País no período de 9 a 16 de novembro de 2006.

Sala das Sessões, 7 de novembro de  2006. – Se-
nador Efraim Morais.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publi-
cação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.101, DE 2006

Requer Voto de Aplauso à Sambazon 
Company of Brazil, empresa exportadora 
de polpa de açaí da Amazônia para os Es-
tados Unidos e Europa, contemplada com 
o Prêmio 2006 de Excelência Corporativa, 
instituído pelo Programa de Desenvolmento 
Sustentável, do Desenvolvimento Susten-
tável, do Departamento de Estado norte-
americano.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso à empresa Sam-
bazon Company Of Brazil, contemplada neste ano de 
2006 com o Prêmio de Excelência Corporativa, pela 
sua ação e exemplo para o desenvolvimento susten-
tável da Amazônia.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento da empresa e ao Embaixador 
dos Estados Unidos em Brasília, Cliford Sobel.

Justificação

O Prêmio de Excelência Corporativa destina-se 
a empresas que contribuem para o desenvolvimento 
sustentável de regiões como a Amazônia. Este ano, 
a vencedora foi a Sambazon, empresa que exporta 
polpa de açaí para os Estados Unidos e Europa. O 
Prêmio foi instituído pelo Departamento de Estado 
norte-americano.

A Sambazon adquire o açaí dos agricultores ama-
zonenses, especialmente em Codajás, beneficiando 10 
mil pessoas da região. Pelo seu trabalho foi apontada 
este ano como empresa que, contribuindo para o de-
senvolvimento sustentável da Amazônia, exerce forte 
influência também na redução do desmatamento.

Em Codajás, grande produtor, realiza-se anual-
mente a Festa do Açaí. Este ano, os produtores locais 
comemoram a industrialização de 600 mil toneladas 
de polpa de açaí, das quais 180 mil foram comerciali-
zadas no eixo Rio-São Paulo. Para a merenda escolar, 
os produtores fecharam contrato de 100 mil toneladas. 
E outra pane foi exportada para os Estados Unidos, 
Alemanha, Japão e França.

O Açaí é o fruto da palmeira conhecida como 
açaizeiro (Euterpe., Palmae), Mart., Palmae, plan-
ta típica de várzea. E nativo da Amazônia, onde seu 
consumo data dos tempos pré-colombianos. O açaí e 
um alimento muito importante não apenas para uma 
dieta eficaz. É aproveitado também como energético 
e para fins medicinais.

É, pois, justo o Voto de Aplauso que proponho 
ao Senado da República.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) – 

Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Flexa Ribeiro, Juvêncio 
da Fonseca, Romero Jucá, Luiz Otávio e Marcos Guerra 
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203, combinado com o inciso 
I e o § 2º do art. 210 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanha-

mento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o 
registro da matéria intitulada “A arquitetura de um plano 
desastroso”, publicada pelo jornal Correio Braziliense 
em sua edição de 12 de outubro de 2006.

A matéria destaca que com base nas informa-
ções colhidas pela Polícia Federal em Cuiabá, a CPI 
dos Sanguessugas tabulou os dados dos depoimentos 
dos envolvidos e extratos telefônicos já examinados 
e montou um cronograma dos petistas envolvidos no 
caso do dossiê contra o PSDB. Segundo a matéria, o 
documento deixa claro que a negociação para a com-
pra do falso dossiê contra candidatos tucanos come-
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çou em agosto e que o ex-presidente do PT Ricardo 
Berzoini recebeu chamadas dos telefones de todos 
os principais envolvidos no caso no período de nego-
ciação do dossiê.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

    279ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2006 



Novembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 33885 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar a matéria intitulada “OAB volta a falar em im-
peachment de Lula”, publicada pelo jornal O Estado 
de S. Paulo de 22 de setembro do corrente.

A matéria destaca que o presidente nacional 
da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Roberto 
Busato, disse que, depois das eleições de outubro, a 
entidade pode voltar a analisar um pedido de impea-
chment contra o presidente e candidato à reeleição 
Luiz Inácio Lula da Silva.

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.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 

PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
comentar a matéria intitulada “TCU bloqueia R$10,8 
mi do governo por causa da eleição”, publicada no 
jornal Folha de S.Paulo do dia 11 de setembro do 
corrente.

A matéria destaca que o Tribunal de Contas da 
União mandou bloquear um repasse de verbas do Go-
verno Federal para a compra de ambulâncias e tratores 
por estar em desacordo com a lei eleitoral. O Tribunal 
também pediu “providências cabíveis” ao Ministério 
Público Federal.

A punição prevista por lei no caso de descumpri-
mento da regra é clara: além do pagamento de multa, 
o candidato beneficiado ficará sujeito à cassação do 
registro ou do diploma.

Sr. Presidente, requeiro que a referida matéria 
passe a integrar este pronunciamento, a fim de que 
conste dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, há seis décadas o povo brasileiro vem 
contando com os préstimos do Serviço Nacional da 
Indústria (Sesi), que cumpre, desde 1946, a relevante 
tarefa de oferecer programas de cultura, educação, es-
porte e lazer aos trabalhadores da indústria, aos seus 
familiares e ao conjunto dos cidadãos.

Promover o bem-estar social é a meta do Sesi, e 
1946 foi, para o Brasil, o primeiro ano de uma nova era 
de paz e de bonança, após a Segunda Guerra Mundial, 
hecatombe de tão triste memória, que, ao banalizar o 
mal, resultou na morte, no sofrimento e no desterro de 
milhões de seres humanos.

Após a Segunda Grande Guerra, o Brasil, que 
havia contribuído para a derrota das famigeradas tro-
pas nazi-fascistas, passou a experimentar uma época 
áurea, de forte confiança no seu potencial e justificável 
esperança na grandeza do seu futuro, no seu destino 
manifesto, na sua vocação natural para o desenvolvi-
mento econômico e para o progresso social.

Nesse contexto de otimismo, o Sesi iniciou suas 
atividades, tão fundamentais para o setor industrial 
brasileiro, que vinha se expandindo em ritmo acele-

rado e, por isso, necessitava qualificar melhor sua 
mão-de-obra.

O aperfeiçoamento do crescente número de tra-
balhadores da indústria logo se converteu na mais 
importante tarefa assumida pelo Sesi, entidade apar-
tidária, sem qualquer filiação a correntes políticas ou 
ideológicas, e totalmente custeada pelo empresariado 
da indústria.

Com o firme propósito de harmonizar os interes-
ses de classe, por vezes antagônicos, o Sesi, tão– logo 
surgiu, passou a oferecer inúmeros benefícios aos 
trabalhadores, como assistência médicohospitalar, 
odontológica, jurídica e alimentar. Ao mesmo tempo, o 
Sesi oferecia cursos populares de todo gênero, como 
corte-e-costura, bordado e culinária, além de ativida-
des esportivas, em clubes recreativos destinados ao 
trabalhador brasileiro.

Srªs e Srs. Senadores, a missão do Sesi consis-
te em “promover a qualidade de vida do trabalhador e 
dos seus dependentes, com foco em educação, saúde 
e lazer, e estimular a gestão socialmente responsá-
vel da empresa industrial”, e esse espírito, pioneiro e 
moderno, que remonta à própria criação do Sesi, tem 
acompanhado toda a história da Entidade.
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Vale ressaltar que os números apresentados pelo 
Sesi, de tão eloqüentes, falam por si mesmos, já que 
os vinte e sete departamentos e as duas mil, duzen-
tas e oitenta e cinco unidades de atendimento desse 
verdadeiro patrimônio brasileiro trabalham em fina 
sintonia, oferecendo programas como o de “Educação 
de Jovens e Adultos”, de modo a qualificar os traba-
lhadores brasileiros para o difícil contexto, altamente 
concorrencial, da economia globalizada.

Com foco na nova atmosfera pós-globalização, 
o Sesi, hoje presente em 1.565 municípios, recebeu 
nada menos que 680 mil matrículas para os seus cur-
sos, apenas no ano de 2005. Desse total, quase 369 
mil vagas foram preenchidas por trabalhadores da 
indústria, e o restante por seus dependentes, todos 
atendidos por um corpo docente composto por pouco 
menos de 14 mil professores.

Também no ano passado, o Sesi criou bibliotecas 
itinerantes, virtuais e fixas, em 16 das suas unidades 
regionais. O acervo contribui, materialmente, para o 
esforço da instituição, no sentido de renovar, no espí-
rito do trabalhador brasileiro, a sua natural capacidade 
de empreendimento.

A cultura empreendedora, aliás, é uma semente 
que deve ser plantada na consciência das crianças, 
dos futuros cidadãos brasileiros, a partir de iniciati-
vas como a do programa que distribuiu, em 2005, 12 
milhões de exemplares da revista “Sesinho”, na qual 
assuntos como a qualidade de vida, a saúde e o lazer 
são abordados em linguagem infantil.

Em outra frente de luta para melhorar nosso País, 
o “Projeto Sesi por um Brasil Alfabetizado” cadastrou 
300 mil beneficiários, em 734 municípios, para com 
eles desenvolver um programa de alfabetização con-
textualizada, em que o estudante é o sujeito central 
da aprendizagem, a partir de uma abordagem meto-
dológica que respeita o universo em que o saber é 
construído.

De novo e sempre, a contribuição do Sesi reside 
na inclusão social de crianças, adolescentes e adultos, 
com base em projetos bem formulados, verdadeiros 
antídotos às profundas desigualdades socioeconômi-
cas, étnicas e de gênero, que, lamentavelmente, dei-
tam raízes na História do Brasil.

Srªs e srs. Senadores, a retomada da confiança 
em nosso imenso potencial é um imperativo do tempo 
presente. Se voltarmos o nosso olhar – sem qualquer 
travo de negativismo, descrença ou desânimo – para 
a envergadura do projeto coletivo que o povo brasi-
leiro foi capaz de edificar, ao longo do século XX; se 
pensarmos no quanto crescemos, social e economica-
mente, desde a Primeira República até os nossos dias 
– e no quanto ainda seremos capazes de crescer, no 

curso das próximas décadas –, a confiança irrestrita 
em nosso futuro é a síntese irretorquível que se nos 
impõe, em nosso feliz silogismo.

Nada tememos. Nada haveremos de temer, e 
essa confiante perspectiva realiza-se na luta cotidia-
na de brasileiros fomo os 13.945 professores do Sesi, 
uma instituição que, nos próximos 60 anos, continuará 
no ceme do nosso esforço coletivo por um Brasil me-
lhor, mais justo, mais culto e educado, mais humano 
e auto-realizado.

Srªs e Srs. Senadores, termino minha fala reite-
rando que o Serviço Nacional da Indústria é mais um, 
entre tantos outros exemplos, do muito que fomos, 
somos e seremos capazes.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. SENADOR LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Vale do Rio Doce 
– Segunda maior empresa mineradora do mundo

Sr Presidente, Srªs Senadoras e Srs Senado-
res,

A Companhia Vale do Rio Doce tornou-se a se-
gunda maior empresa mineradora do mundo, ao com-
prar a canadense Inco, líder no mercado mundial de 
níquel. 

A aquisição da prestigiosa empresa canadense, 
Senhor Presidente, vem coroar um processo de contí-
nuo crescimento e de grandes conquistas da Compa-
nhia Vale do Rio Doce, que se inicia, a bem da verda-
de, com a sua fundação no Governo Getúlio Vargas, 
há pouco mais de 60 anos.

Cerca de um ano atrás, registrei, deste Plenário, 
a aquisição pela Vale do Rio Doce do controle acio-
nário de outra mineradora canadense, a Canico, dona 
da mina de níquel de Onça Puma, no Pará, o que de-
monstra o impressionante dinamismo econômico da 
companhia brasileira.

Trata-se, sem dúvida, de um feito notável cons-
tituir, em um país em desenvolvimento, uma empresa 
mineradora de tamanho porte e competência, presente 
hoje em 18 países de 5 continentes.

A aquisição de 75% do capital da centenária Inco, 
a International Nickel Company, pela Vale do Rio Doce, 
ao custo de 13,4 bilhões de dólares, causou conside-
rável impacto no mercado econômico-financeiro e na 
imprensa de todo o mundo. Não por acaso, pois foi a 
maior aquisição já realizada por uma empresa latino-
americana em toda a história. Ainda em desdobra-
mento da transação comercial, nesta segunda-feira, 
dia 06 de novembro, Senhor Presidente, foi anuncia-
da a adesão de mais acionistas da canadense Inco à 
oferta de compra da Companhia Vale, subindo para 
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86,57% a participação do grupo brasileiro no capital 
da empresa.

Eis mais uma confirmação, Senhoras e Senho-
res Senadores, de que as empresas brasileiras podem 
não apenas ser bem sucedidas, mas também competir 
com ousadia no mercado globalizado. “Pensar grande” 
e globalmente já não é uma prerrogativa das empresas 
dos países desenvolvidos.

A Vale que sai dessa operação será muito maior 
e mais forte do que a atual empresa, já uma incontes-
tável gigante da mineração.

A Companhia Vale do Rio Doce continua a ter no 
minério de ferro o carro-chefe de sua produção, res-
ponsável atualmente por 55% da receita da empresa. 
Ela é a maior produtora e exportadora de minério de 
ferro do mundo, com participação de quase um terço 
– 32% – do mercado transoceânico. 

A Vale é a segunda maior produtora de manga-
nês e ferro-ligas, participando com 11% no mercado 
transoceânico. Outros minerais por ela explorados com 
competência tecnológica e econômica são o caulim, 
o potássio, o cobre, o ouro e a cadeia bauxita-alumi-
na-alumínio. 

A exploração de níquel pela empresa brasileira 
ainda se encontra em patamares modestos, mas o 
suficiente para torná-la, com a aquisição da Inco, a 
maior produtora desse metal, uma vez que a cana-
dense detém o título de segunda produtora mundial e 
a primeira na posse de reservas. 

A Vale, ao adquirir a Inco, vai ampliar sua presen-
ça física de 18 para 40 países, passando a ter 40% de 
seus ativos no exterior. O faturamento anual da nova 
Vale deve chegar ao patamar de 21 bilhões de dóla-
res, valor que supera as receitas mundiais de gigan-
tes como a Coca-Cola e a Goodyear, como assinala 
matéria da revista IstoÉ Dinheiro.

A compra das ações da Inco com depósitos à 
vista, fundamental para a vitória da oferta da Vale, foi 
viabilizada por uma linha de financiamento de dois 
anos com 4 grandes bancos, que garantiu os 18 bilhões 
de dólares necessários para a compra de 100% das 
ações. A Vale pode substituir este financiamento por 
empréstimos de longo prazo, já tendo obtido ofertas de 
18 bancos que chegam a 33 bilhões de dólares. 

Não há como deixar de parabenizar a lucidez e 
o arrojo empresarial do presidente da Vale, Roger Ag-
nelli. Na direção da empresa desde 2001, ou seja, 4 
anos após sua privatização, o economista e executivo, 
juntamente com sua equipe, tem incontestes méritos 

no crescimento mais que significativo apresentado 
nesse período.

Para todo o Brasil e, em particular, para o nosso 
Estado do Pará, a importância da Vale do Rio Doce é 
muito grande. 

A Vale está presente em 14 estados brasileiros, 
empregando diretamente 33 mil pessoas. Mas é no Es-
tado do Pará que a empresa concentra seus maiores 
investimentos, nele explorando quase todos os seus 
principais produtos: minério de ferro, manganês, cau-
lim, cobre, bauxita, alumina e alumínio. 

Destaca-se, antes de tudo, o grandioso Projeto 
Carajás, onde está a maior mina da Vale e a maior 
jazida de minério de ferro do mundo. Para viabilizar 
sua implementação, foram construídas as usinas de 
Tucuruí e a ferrovia de quase mil quilômetros que 
conduz aos portos maranhenses de Itaqui e Madeira, 
induzindo vigorosamente o progresso na região até 
os dias de hoje. 

Mas o melhor desse progresso, Senhoras e Se-
nhores Senadores, é que as variáveis ambientais foram 
consideradas desde a fase de concepção do Projeto, 
ou seja, em um momento em que essa prática ainda 
não era exigida pela legislação e estimulada pelos 
certificados internacionais.

A preocupação com a qualidade ambiental, re-
conhecida como um dos mais rigorosos requisitos do 
mercado internacional, permanece como uma marca 
da Vale do Rio Doce. A companhia é responsável pela 
preservação de mais de 1 milhão e 200 mil hectares 
de florestas nativas, a maior parte deles em terras 
paraenses.

As atividades de conservação, de recuperação 
de áreas degradadas, de manejo de florestas e de 
educação ambiental, entre outras, são coordenadas 
pelo Instituto Ambiental Vale do Rio Doce, que abriu 
em 2003 uma filial em Carajás. 

Também estão em nosso Estado, Senhor Presi-
dente, as duas minas onde a Vale iniciava sua explo-
ração de níquel – a já referida Onça Puma e a mina de 
Vermelho, em Carajás. Certamente, ambos os projetos 
vão beneficiar-se da transferência de tecnologia de mi-
neração do níquel da tradicional empresa canadense 
recém-adquirida.

Não quero deixar de referir-me à ampla política 
de responsabilidade social desenvolvida por meio da 
Fundação Vale do Rio Doce, com grande destaque 
para a área de educação. Estima-se que 3 milhões 
de pessoas sejam beneficiadas pelos projetos sociais 
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da Vale, com um orçamento anual de cerca de 40 mi-
lhões de reais.

Por fim, Senhoras e Senhores Senadores, de-
vemos mencionar que é a Vale a maior empresa de 
logística nacional, operando mais de 9 mil quilômetros 
de malha ferroviária e 10 terminais portuários próprios; 
e, não por acaso, ela é a empresa que mais contribui 
pra o superávit da balança comercial brasileira.

Por todas essas razões, Senhor Presidente, por 
tudo que a Companhia Vale do Rio Doce conquistou 
para o nosso País e o muito mais que irá conquistar, 
devemos apontá-la como exemplo e parabenizá-la.

Muito obrigado.

O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, a preservação e o fortalecimento da 
democracia exigem a renovação e o aperfeiçoamento 
constantes dos mecanismos destinados a protegê-
la daqueles que não a respeitam. Zelar pelo regime 
democrático é também lutar por leis rigorosas contra 
a corrupção, pela integridade e honradez na política 
– enfim, por uma estrutura legal que permita crimina-
lizar práticas inescrupulosas.

Infelizmente, nos últimos tempos nosso país vem 
assistindo a uma série de escândalos protagonizados 
por políticos que não souberam honrar o mandato ob-
tido nas urnas e traíram a esperança de quem os ele-
geu. Fizeram da representação que lhes foi confiada 
pelos eleitores um meio de obter vantagens pessoais, 
provando que seu respeito pela democracia não vai 
além da retórica.

Para tornar os preceitos constitucionais relativos 
aos direitos políticos mais sólidos e rigorosos, apresen-
tei nesta Casa a Proposta de Emenda à Constituição 
número 43, que altera o inciso III do artigo 15. Este 
dispositivo legal vincula a inelegibilidade, no caso de 
condenação criminal, ao trânsito em julgado da sen-
tença condenatória.

Se aprovada, a PEC por mim apresentada permi-
tirá que a condenação criminal, ainda que em primeira 
instância, já seja suficiente para a perda ou suspensão 
dos direitos políticos, impedindo a ocupação de qual-
quer cargo público.

O fato é que a exigência do trânsito em julgado 
de sentença condenatória que implique a perda de 
tais direitos torna difícil, e em muitos casos até impe-
de, que esta se concretize. Não é incomum que, em 
nosso sistema judicial, transcorra um longo tempo até 

que se esgotem todos os recursos possíveis contra 
uma decisão.

Esta lentidão beneficia o acusado, que faz uso de 
todos os expedientes de que dispõe, e às vezes, se é 
condenado, já concluiu o exercício de seu mandato.

Ora eminentes juristas, como Celso Antônio Ban-
deira de Mello, concordam em que, no caso de funções 
públicas, “é princípio elementar o da supremacia do 
interesse público sobre o privado”. Ou seja, o interesse 
de um único indivíduo não pode preponderar sobre a 
soberania do interesse público, uma vez comprovada 
a ocorrência de corrupção.

Alega-se que a vinculação da inelegibilidade ao 
trânsito em julgado é necessária para evitar o desres-
peito à vontade popular. Defensores de tal argumento 
ignoram propositalmente que não há maior desrespeito 
à vontade do povo que beneficiar-se indevidamente de 
recursos públicos ou fazer uso de seu cargo ou função 
para obter ganhos ilícitos.

Não se trata aqui de derrubar a presunção da 
inocência, de rotular um cidadão como culpado an-
tes que possa recorrer ao que lhe garante a lei – mas 
de fazer prevalecer a força normativa da Constituição 
Federal. 

Lembro que, em seu artigo 37, ela inclui a mo-
ralidade como um dos princípios a serem atendidos 
pela administração pública e, no artigo 14, confia a 
lei complementar o estabelecimento de outros casos 
de inelegibilidade, “considerada a vida pregressa do 
candidato”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, episódios 
de corrupção como os que temos presenciado em nos-
so país não podem ser menosprezados como parte da 
rotina, como algo inevitável. 

Precisamos de instrumentos que garantam a 
punição dos culpados e seu afastamento da vida pú-
blica – caso contrário estaremos colaborando para o 
êxito de seus propósitos, entre os quais estão os de 
semear a indiferença, o desânimo e, pior que tudo, o 
descrédito do sistema democrático. 

Em nome da salvaguarda dos valores inscritos na 
Constituição, confio em que esta Proposta de Emenda 
Constitucional merecerá a acolhida dos ilustres mem-
bros desta Casa.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 

– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
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que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100,  

DE 2006 -COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 987, de 2006 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 100, de 2006–Comple-
mentar (nº 123/2004-Complementar, na Casa 
de origem), que dispõe sobre o Estatuto Na-
cional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte.

Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econômicos, Relator: Senador 
Luiz Otávio.

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2005 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 989, de 2006 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 85, de 2005 (nº 2.306/2003, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a 
criação de cargos efetivos e em comissão no 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região.

Parecer favorável, sob nº 667, de 2006, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

3 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 262, DE 2006 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno) 

(Em regime de urgência, nos termos do 
 Requerimento nº 1.054, de 2006 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 262, de 2006, de autoria 
do Senador Efraim Morais, que altera a Lei nº 
10.836, de 9 de janeiro de 2004, para incluir 
entre os benefícios do Programa Bolsa Família 
o benefício natalino.

Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Sociais.

4 
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 64, DE 1999 
(Votação nominal)

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

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

5 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 30, DE 2002 
(Votação nominal)

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

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

6 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 66, DE 2005 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 66, de 2005, ten-
do como primeiro signatário o Senador José 
Jorge (apresentada como conclusão do Pare-
cer nº 2.054, de 2005, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania), que acrescenta o 
inciso XVI e o § 2º ao art. 52 da Constituição, 
para atribuir ao Senado Federal competência 
para indicar membros do Conselho Diretor ou 
da Diretoria das Agências Reguladoras.
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7 
PROPOSTA DE EMENDA 

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

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 29, de 2003, tendo como pri-
meira signatária a Senadora Lúcia Vânia, que 
dá nova redação ao art. 193 da Constituição 
Federal (que trata da ordem social).

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

8 
PROPOSTA DE EMENDA  

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

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

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

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 2003 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Requerimento nº 875, de 2006 – art. 167)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 9, de 2003 (nº 5.937/2001, 
na Casa de origem), que altera os arts. 3º e 
8º e os Anexos II e III da Lei nº 9.264, de 7 de 
fevereiro de 1996, e dá outras providências (al-
tera para Perito Papiloscopista a nomenclatura 
do cargo de Papiloscopista Policial da Carreira 
de Polícia Civil do Distrito Federal).

Parecer sob nº 665, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes Torres, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 31, de 2004 (nº 5.211/2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 4.504, 

de 30 de novembro de 1964, dispondo sobre 
parcelamentos de imóveis rurais, destinados 
à agricultura familiar, promovidos pelo Poder 
Público.

Parecer sob nº 995, de 2005, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Osmar Dias, favorável, com a Emenda 
nº 1-CRA, de redação, que apresenta. 

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2005

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

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

12 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 175, DE 2001 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 1, de 2003) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2001, de autoria do 
Senador Ney Suassuna, que dá nova redação 
ao art. 7º da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 
1995, que “dispõe sobre o Serviço de TV a 
Cabo e dá outras providências”.

Pareceres sob nºs 1.268, de 2002, e 
1.295, de 2003, da Comissão de Educação: 1º 
pronunciamento (sobre o Projeto), Relator ad 
hoc: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresen-
ta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 4, 
de Plenário), Relator: Senador José Jorge, 
pela rejeição.

13 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 225, DE 2006

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 225, 
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito dos Correios que altera e 
acrescenta dispositivos à Lei nº 9.613, de 3 de 
março de 1998, que “dispõe sobre os crimes 
de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema 
financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; 
cria o Conselho de Controle de Atividades Fi-
nanceiras – COAF, e dá outras providências” 
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(torna obrigatória a identificação de clientes, 
a informação de operações, a comunicação 
de transferências internacionais e aumenta 
os valores das multas).

14 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226, 
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta 
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe so-
bre as Comissões Parlamentares de Inquérito 
(tipifica as condutas de fazer afirmação falsa 
ou negar a verdade, na condição de indiciado 
ou acusado, em inquéritos, processos ou Co-
missões Parlamentares de Inquérito).

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 131, DE 1997

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 131, de 1997 (nº 573/97, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Parceria e de Cooperação em 
Matéria de Segurança Pública, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Francesa, em Bra-
sília, em 12 de março de 1997.

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

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

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

16 
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Projeto de Lei do Senado nº 41, de 2006, 
de autoria do Senador Rodolpho Tourinho, que 
dispõe sobre o regime jurídico e a regulamen-

tação das atividades de Agente Comunitário 
de Saúde e Agente de Combate às Endemias, 
na forma do § 5º do art. 198 da Constituição 
Federal.

(Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado nº 106, de 2005).

17 
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Projeto de Lei do Senado nº 106, de 2005, 
de autoria do Senador Papaléo Paes, que altera a 
Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002, que cria a 
profissão de Agente Comunitário de Saúde, para 
dispor que a sua contratação, quando efetivada 
mediante vínculo indireto, observará o regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho.

(Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado nº 41, de 2006).

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 33 
minutos.)

(OS Nº 15836/2006)
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ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES 
AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:

Ata da 181ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 8 de novembro de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Tião Viana, João Alberto Souza, 
da Srª Serys Slhessarenko, dos Srs. Flávio Arns e Luiz Otávio
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 64 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

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

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Inscrevo de ofício os Senadores Paulo Paim 
e Antonio Carlos Valadares para uma comunicação 
inadiável, na hora oportuna. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto de Souza. 
PMDB – MA) – Pela ordem concedo a palavra ao Se-
nador Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Presidente, gostaria de falar pela 
Liderança do PSB, para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto de Souza. 
PMDB – MA) – Na hora oportuna, concederei a pala-
vra a V. Exª.

O tempo destinado aos oradores do período do 
Expediente da presente sessão será dedicado a co-
memorar o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo 
Desenvolvimento, de acordo com o Requerimento nº 
1.049, de 2006, do Senador Flávio Arns e outros Srs. 
Senadores.

Convido para compor a Mesa o Dr. Ennio Candotti, 
Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência. (Palmas.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Flávio 
Arns.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Pre-
sidente, Sr. Presidente da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência, Dr. Ennio Candotti, Srªs e Srs. 
Senadores, prezados amigos aqui presentes, é com 
grande alegria que homenageamos o Dia Mundial da 
Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento, celebrado 
anualmente em 10 de novembro; portanto, daqui a 
dois dias. 

Instituído pela Unesco, o Dia Mundial da Ciência 
pela Paz e pelo Desenvolvimento exige de nós profunda 
reflexão sobre os rumos que desejamos empreender 
a este País.

Não é apenas pelo fato de ocupar a Presidência 
da Subcomissão Permanente de Ciência e Tecnolo-
gia que convido os Srs. Senadores e Srªs Senadoras 
ao debate sobre o tema. Vinculada, não por acaso, 
à Comissão de Educação, a pauta de trabalhos da 
Subcomissão de Ciência e Tecnologia aponta para o 
papel transformador do conhecimento para o desen-
volvimento econômico e social pleno.

O escopo de atuação da Subcomissão é bastan-
te amplo. No exercício de nossas atividades na Presi-
dência do mencionado órgão, já tivemos oportunidade 
de discutir desde a violação de direitos autorais, que 
afeta editores e empresas do ramo audiovisual, até 
questões atinentes à implementação da TV digital. 
Em novembro do ano passado, avaliamos os prós e 
os contras da usina nuclear Angra III, com a presença 
de especialistas no tema.

Sr. Presidente, apesar do caráter heterogêneo 
dos assuntos tratados no âmbito da Subcomissão 
Permanente de Ciência e Tecnologia, o fio condutor 
de nossas atividades é a construção de um país so-
cialmente mais justo e tecnologicamente menos de-
pendente das grandes potências do mundo. Potencial 
não nos falta para isso. 

Em uma conjuntura internacional marcada pelo 
acirramento de nacionalismos no campo energético 
– como é o caso da reestatização do petróleo russo 
há alguns anos e da nacionalização dos hidrocarbo-
netos na Bolívia recentemente – é com satisfação que 
percebo que o Brasil e o Governo Lula estão compro-
metidos com as transformações do setor energético 
em nosso País.

Vale lembrar, nesse contexto, o significativo po-
tencial do biodiesel, estratégico não apenas no campo 
energético, mas também na esfera social, com a ge-
ração de renda a pequenos produtores e agricultores 
familiares. Ademais, trata-se de explorarmos, de forma 
sustentável, as possibilidades de um produto nacional 
e renovável. 

Não foram poucas as oportunidades em que o 
tema do desenvolvimento sustentável foi o foco das 
atenções na Comissão de Agricultura e Reforma Agrá-
ria, da qual tenho a honra de ser o Vice-Presidente. A 
busca de fontes alternativas de energia está na ordem 
do dia dos debates em todo o mundo. 

Em última análise, a sustentabilidade da explo-
ração das riquezas naturais é o reflexo de nosso com-
promisso com a viabilidade de nossa existência no 
planeta. Em março deste ano, a capital paranaense 
foi palco de duas importantes conferências da Onu 
sobre biodiversidade e segurança: a ”3ª Reunião das 
Partes Signatárias do Protocolo de Cartagena” e a “8ª 
Conferência das Partes da Convenção sobre Diversi-
dade Biológica”.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Senador Flávio Arns, permita-me, por genti-
leza, convidar para compor a Mesa o Ilmº Sr. Vicente 
Defourny, representante da Unesco no Brasil. E gosta-
ria também de convidar o Ilmº Sr. Dr. Eduardo Moacyr 
Krieger, Presidente da Academia Brasileira de Ciências 
para também fazer a composição da Mesa.
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O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Uma das 
certezas que as reuniões ocorridas em Curitiba nos pro-
porcionaram é a de que o desenvolvimento econômico 
é impraticável se ocorre de forma predatória ao meio 
ambiente. A transformação do meio natural em nome 
do progresso social e econômico deve causar o menor 
impacto possível no clima e na biodiversidade.

Para tanto, é fundamental o emprego das mais 
avançadas técnicas, é crucial uma mudança de para-
digma. Contudo, nada disso será factível sem o neces-
sário investimento em educação e em conhecimento 
científico.

Ao falar de investimento em educação, Srªs. Se-
nadoras, Srs. Senadores, prezados convidados, mem-
bros da Mesa, autoridades, não me refiro apenas à 
parcela do PIB que deve ser destinada à pesquisa, ao 
ensino e à extensão em ciência e tecnologia. Quanto 
a este aspecto, os retornos que o Brasil vem obtendo 
com pesquisas empreendidas pela Embrapa, no setor 
de agricultura, ou pela Embraer e pela Petrobras, no 
campo industrial, são a prova cabal de que o conhe-
cimento científico repercute de maneira muito clara na 
produção da riqueza nacional.

Investir em educação significa, também, cobrar o 
compromisso do poder público com medidas relativa-
mente simples, como a reciclagem do lixo a educação 
ambiental nas escolas desde a infância, a consciência 
sobre a necessidade de preservarmos as áreas verdes 
de nossas cidades. Essas são iniciativas que vêm ob-
tendo, por exemplo, considerável êxito em Curitiba e 
que podem – e devem – ser adaptadas e aprimoradas 
por outras capitais brasileiras. 

A conscientização deve vir lado a lado com o 
investimento em ciência e tecnologia. Nesse sentido, 
está de parabéns a Unesco, por meio de sua repre-
sentação no Brasil, quando, por ocasião da ida do 
primeiro astronauta brasileiro ao espaço, estabeleceu 
concurso de monografia e desenho com o seguinte 
tema: “O Brasil no espaço: qual a importância da ci-
ência e tecnologia para o desenvolvimento nacional?” 
Convidar estudantes de nível médio a refletir sobre a 
vivência científica constitui iniciativa de fundamental 
importância para o fortalecimento da iniciação cientí-
fica e tecnológica no Brasil.

Sr. Presidente, para finalizar, a abrangência e 
a importância dos assuntos atinentes à ciência e à 
tecnologia servem de estímulo à nossa dedicação no 
âmbito da Subcomissão Permanente, que temos a 
honra de presidir, e cuja Comissão requereu no dia de 
hoje a celebração da data nesta Hora do Expediente 
do Senado Federal. 

A celebração do Dia Mundial da Ciência pela 
Paz e pelo Desenvolvimento, no dia 10 de novembro, 

nos incentiva a renovar os esforços em nome de uma 
transformação social pelo conhecimento, em nome de 
um Brasil mais desenvolvido e mais justo para nós, 
para os nossos filhos e netos.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Com a palavra o nobre Senador Roberto Sa-
turnino.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Professor Candotti, Presidente 
da SBPC, Sr. representante da Unesco, Sr. Presiden-
te da Academia de Ciências, Srªs e Srs. convidados, 
Srªs e Srs. Senadores, nada mais justo do que o Se-
nado se incorporar a esta celebração, que é mundial, 
do Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvol-
vimento.

O nosso representante mais credenciado, que 
é o Presidente da Subcomissão de Ciência e Tecno-
logia, o Senador Flávio Arns, praticamente já disse o 
que o Senado tem a dizer, o que é importante. Essa 
Subcomissão, que é permanente, atesta o interesse 
do Senado, uma das Casas do Congresso, pelo tema 
da Ciência e da Tecnologia, que se transformou num 
sinônimo de desenvolvimento em todos os sentidos, 
econômico, social e cultural. Este assunto requer um 
esforço e uma atenção especial dos nossos represen-
tantes, dos Poderes Públicos de um modo geral, assim 
como da sociedade como um todo, e impõe-nos a obri-
gação de colaborar e todo o esforço de investimento 
nessa área no Brasil, acreditando nos resultados desse 
investimento, que não são apenas econômicos, mas so-
ciais, culturais, e que podem ser cada vez mais sociais 
e culturais. De forma que estou cumprindo um dever 
de cidadão e de representante do povo ao participar 
desta homenagem ao desenvolvimento científico da 
humanidade e, por conseguinte, desta celebração do 
Dia da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento.

Aproveito para dizer brevemente – também não 
quero estender-me no assunto – que é óbvio que a 
exaltação dos feitos da ciência ecoa em toda a huma-
nidade. Os resultados do desenvolvimento científico e 
suas aplicações tecnológicas eram impensáveis e foram 
tão fantásticos que não se podia imaginar a maioria 
das coisas que se produzem hoje, há 100, 200 anos. O 
desenvolvimento científico tem sido a grande realiza-
ção da humanidade nestes últimos séculos e as suas 
conseqüências, seus derivados sobre a qualidade de 
vida, sobre a dignidade da vida humana.

Ocorre que, paralelamente a esses feitos extraor-
dinários, há alguns pontos em que o desenvolvimento 
da ciência trouxe resultados que não são os melhores. 

NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL292     



33918 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006

Por isso mesmo, na ocasião da celebração do Dia da 
Ciência nos obriga a tocarmos nesses pontos.

Escolhi três pontos para introduzir nesta minha 
fala de celebração, uma espécie de cobrança que é 
para nós mesmos, representantes do povo, mas é 
também para os cientistas e para os representantes 
da ciência brasileira e mundial.

O primeiro ponto em que eu gostaria de tocar é a 
questão dos valores morais e éticos que fundamentam 
a sociedade humana no Planeta, que era constituída 
por valores basicamente religiosos, valores que vinham 
da fé e da revelação, mas que a ciência começou aba-
lar seriamente.

Muitos desses valores tiveram resultados inevitá-
veis e isso, de certa forma, levou a essa atitude cientí-
fica geral, que é a atitude cartesiana da dúvida. Levou 
a um processo de relativização das crenças e dos va-
lores, de um modo geral, que produziu resultados que, 
muitas vezes, não são os melhores, por conduzirem 
a uma certa relativização generalizada de valores da 
convivência e do comportamento do ser humano, que 
muitas vezes resvala para uma atitude perigosa do ci-
nismo, isto é, da abolição dos valores de natureza ética. 
Quer dizer, com a abolição dos valores transcenden-
tais, deu-se a abolição dos próprios valores morais e 
éticos, como se tudo fosse relativo e o que importasse 
fossem os resultados materiais do progresso, enfim, 
da melhoria da qualidade da vida humana.

Essa é uma conseqüência que é preciso enfren-
tar e combater. Claro que, no caso, não cabe tanto aos 
cientistas e à ciência, mas sobretudo aos líderes reli-
giosos, mostrar que não há incompatibilidade entre a 
fé e a ciência e que é preciso exatamente encontrar 
o ponto em que ambos se complementam. E a Filo-
sofia também é capaz de erigir valores humanísticos 
que se somem aos valores religiosos e recomponham 
uma base de sustentação ética, filosófica e humanís-
tica que, muitas vezes, a ciência, é claro, abalou, sem 
o objetivo de abalar, mas, sim, de construir a verda-
de, a verdade científica, mas que está sujeita sempre 
a dúvida. E essa interrogação permanente, a dúvida 
cartesiana é que leva, por sua vez, a humanidade e 
a sociedade humana, muitas vezes, a perder a sua 
base de valores transcendentais e valores de nature-
za moral também.

O segundo desses pontos em que eu gostaria 
de colocar o dedo é que a ciência e o seu derivado, 
a tecnologia, foram capazes de produzir um aumento 
inacreditável, impensável na produtividade do trabalho 
humano. Era impensável, há 100 anos, que a huma-
nidade fosse capaz de produzir bens e serviços em 
quantidade muito maior com um quantitativo de mão-
de-obra tão pequeno. Então, isso poderia ter produzi-

do como resultado a emancipação da humanidade, o 
que era o grande alvo dos pensadores e dos filósofos 
de séculos atrás.

Hoje, o mundo inteiro poderia estar com uma jor-
nada de trabalho reduzida à metade, possibilitando a 
utilização da outra metade para uma elevação cultural, 
filosófica e até religiosa de toda a humanidade. No en-
tanto, ao contrário, manteve-se a mesma jornada de 
trabalho, às vezes até aumentando, jogando-se para 
fora do mercado de trabalho mais da metade da po-
pulação trabalhadora, num nível de subsistência muito 
fraco, de exclusão, de desemprego, de todas as ma-
zelas. Quer dizer, a ciência produziu um aumento de 
produtividade, mas ele foi utilizado não pela ciência, 
mas pela política. Foi utilizado para fazer com que uma 
parte menor da humanidade usufruísse 90% desses 
benefícios e que a maior parte ficasse relegada a essa 
situação de exclusão, produzindo essa desigualdade 
que nos incomoda sob o ponto de vista moral, princi-
palmente, mas também, sob o ponto de vista social e 
até de segurança, de convivência.

Então, a continuidade do modelo de desenvolvi-
mento econômico baseado nesse processo é completa-
mente inviável. Especialmente no Brasil, estamos muito 
preocupados com isso e encetando um esforço que não 
tinha havido antes em nossa História, um esforço exa-
tamente de correção desse modelo excludente, desse 
modelo que é uma perversão do trabalho da ciência, 
uma perversão dos resultados do trabalho conseguido 
pelos cientistas, pela ciência, de modo geral.

É claro que isso é uma responsabilidade política 
que assumimos perfeitamente. Não são os cientistas 
que vão fazer isso. Mas é claro que os cientistas, com 
seu prestígio, com tudo o que possuem em matéria 
de audiência pública e mídia, devem engajar-se nes-
se processo.

Tenho tido notícias da SBPC, por exemplo, de 
que há sempre um engajamento no sentido de tornar 
os feitos da ciência acessíveis a toda a humanidade 
e não a uma minoria, produzindo uma desigualdade 
absolutamente inviável. A continuidade dessa desi-
gualdade é absolutamente inviável até sob o ponto 
de vista de segurança, mas principalmente do ponto 
de vista moral.

O terceiro ponto é óbvio, é a utilização que foi feita 
também pela política, não pela ciência, dos frutos do 
trabalho dos cientistas para a guerra, para a matança, 
para a destruição da população, da humanidade.

A nossa celebração é exatamente pelo Dia Mun-
dial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento. Acre-
dito que nesse conceito de desenvolvimento está in-
cluído o conceito de igualdade, de acesso aos bens 
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da ciência por parte de todos, e não esse processo de 
exclusão e de formação de desigualdades.

É importante, principalmente nestes dias de co-
memoração, chamar a atenção e cobrar da humanidade 
uma posição cada vez mais radical em busca da paz, 
da contestação, da não aceitação do uso da ciência 
para a produção da força militar capaz de subjugar 
povos e Nações mais fracos, utilizando o trabalho no-
bre, o trabalho humanístico da ciência, dos cientistas 
para fins absolutamente ignóbeis e inaceitáveis sob o 
ponto de vista político e moral.

Este é o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo 
Desenvolvimento, e pelo desenvolvimento com social, 
razão pela qual estamos aqui a comemorar imbuídos 
desse sentimento. Nós brasileiros muito especialmen-
te. Por quê? Porque o Brasil se encontra nessa encru-
zilhada por ter optado pela justiça social como meta 
prioritária política número um. E o Brasil também se 
encontra, neste momento, empenhado no desenvol-
vimento da sua vocação de paz.

O Brasil é uma Nação que nunca quis ser uma 
potência de guerra; sempre quis ser a potência da paz, 
desde Rui Barbosa, em Haia; Rio Branco, negociando 
as fronteiras; Affonso Arinos, afirmando isto: o Brasil 
tem a vocação da paz.

Estamos num esforço de reforma da Organização 
das Nações Unidas. Queremos entrar no Conselho de 
Segurança para exercer essa presença de potência de 
paz que o Brasil sempre quis ser, e agora mais do que 
nunca, tendo em vista o panorama mundial que mui-
to ameaça a todos nós. Estamos aqui para celebrar o 
contrário da guerra, que é a paz; a ciência pela paz, 
a ciência pelo desenvolvimento. Estamos todos aqui 
irmanados nesse sentimento.

Era isso que gostaria de dizer, Sr. Presidente, Se-
nador Flávio Arns, que é a nossa figura, como disse, 
principal no que tange à preocupação do Senado com 
o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Roberto Satur-
nino, o Sr. João Alberto Souza, 2º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Flávio Arns.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. Bloco/PT – 
PR) – Agradeço ao Senador Saturnino Braga as pa-
lavras.

Passo a palavra, com grande satisfação, ao Se-
nador Eduardo Suplicy, próximo inscrito.

Destaco a presença, à mesa...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – O 

Senador Sibá Machado está me pedindo para fazer 
uma permuta.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. Bloco/PT – PR) 
– Pois não.

Então, atendendo à solicitação do Senador Su-
plicy, chamo o Senador Sibá Machado para fazer uso 
da palavra nesta Hora do Expediente, destinada a 
comemorar o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo 
Desenvolvimento.

Destaco – como eu havia iniciado a dizer – as 
presenças do Dr. Vincent Defourny, representante da 
Unesco no Brasil, do Dr. Ennio Candotti, Presidente da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e do 
Dr. Eduardo Moacyr Krieger, Presidente da Academia 
Brasileira de Ciências, que já estiveram participando 
de debates na Subcomissão Permanente de Ciência 
e Tecnologia do Senado Federal.

Agradeço a participação de todas as autorida-
des, embaixadores, representantes de ministérios, 
que nos dão a honra de participar desta sessão bo-
nita e importante iniciativa da Unesco, com a qual o 
Senado Federal deseja colaborar a favor da paz e do 
desenvolvimento.

Passo a palavra ao Senador Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a 
gentileza do Senador Eduardo Suplicy. Sou membro da 
Comissão de Orçamento, onde preciso estar presente, 
pois hoje votaremos o relatório preliminar.

Agradeço também a V. Exª por ter transformado 
o dia de hoje num marco. Esta Casa não poderia se 
furtar de também prestar as suas homenagens.

Saúdo o Dr. Ennio Candotti, Presidente da SBPC, 
à qual também sou filiado; o Dr. Vincent Defourny, repre-
sentante da Unesco no Brasil; e o Dr. Eduardo Moacyr, 
Presidente da Academia Brasileira de Ciências. 

Sejam bem-vindos, senhoras e senhores aqui 
presentes.

Sr. Presidente, aproveito a última reflexão do Se-
nador Roberto Saturnino, sobre a pergunta que se faz 
todos os dias, para dizer que, evidentemente, a ciência 
deveria trazer a paz, a tranqüilidade e a melhoria de 
vida, mas é sabido que, em todos os momentos da his-
tória, isso é uma dicotomia, um paradoxo. As socieda-
des, em todos os momentos da sua história, têm vivido 
dificuldades entre a paz e a guerra, entre a liberdade 
e a dominação, entre a riqueza e a pobreza.

Não faz muito tempo que uma conferência inter-
nacional convocada pela Unesco (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) 
e pelo ICSU (Conselho Internacional para a Ciência) 
definiu a data de 10 de novembro como Dia Mundial 
da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento.
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A Conferência Mundial da Ciência ocorreu pró-
ximo ao limiar deste século, em 1999, na cidade de 
Budapeste.

Alguns séculos após o início da Revolução In-
dustrial – já tendo transcorrido, ressaltemos, todas as 
impressionantes descobertas científicas e tecnológicas 
do século XX, que tanto alteraram a vida de todos nós 
–, apenas neste momento, senhoras e senhores, os 
países de todo o mundo resolvem enfrentar, de modo 
sistemático e continuado, uma questão de tamanha 
relevância para o futuro da humanidade.

Este momento, que a bem dizer é o atual, mostra 
– como expressou o Diretor-Geral da Unesco, Koïchiro 
Matsuura – “uma crescente insatisfação com a ciên-
cia, ao passo que a importância da ciência permane-
ce crescendo”. 

As alterações climáticas do planeta são um bom 
exemplo – na verdade, um triste exemplo – de como 
o conhecimento científico e tecnológico, obtido pelo 
persistente esforço de mentes arrojadas e imaginati-
vas, pode resultar em um desmedido problema para 
a humanidade.

Agora mesmo, está sendo realizada em Nairóbi, 
no Quênia, a 12ª Conferência das Partes para a Con-
venção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima, que busca, com a ajuda crucial da própria 
ciência, meios de reverter um quadro que está levando 
à alteração das condições básicas que possibilitaram 
o aparecimento da vida sobre a Terra.

Também não é novidade, Sr. Presidente, que o 
conhecimento científico tem permitido a criação de 
máquinas de destruição, empregadas nas interminá-
veis guerras que os seres humanos teimam em travar 
entre si.

É certo que as bombas lançadas nas cidades 
japonesas de Hiroshima e Nagasaki superaram em 
muito as mais terríveis previsões sobre o potencial 
destrutivo das máquinas de guerra.

Assistimos, hoje, com apreensão, à difusão da 
inquietante brincadeira de “vamos fazer a nossa pró-
pria bomba atômica?”. Além das tradicionais potên-
cias atômicas, diversos países do Oriente têm feito, 
recentemente, explodir as suas – ou encaminham-se 
para isso, no que já pode ser considerado uma nova 
corrida nuclear, pós-Guerra Fria.

Há cerca de três anos, a mais sofisticada tecno-
logia bélica foi utilizada pela maior potência do planeta 
para invadir, de modo fulminante, um país do Oriente 
Médio que andava até bem quieto no seu canto. Passa-
do esse tempo, as coisas no Iraque estão muito longe 
de ser resolvidas e, parece difícil duvidar, bem piores 
do que antes, enquanto a potência estrangeira não 
sabe como sair da encrenca que já custou a vida de 

três mil de seus soldados e a de dezenas de milhares 
de pessoas iraquianas.

Não há dúvida de que o conhecimento científico 
tem tido um inestimável papel na prevenção e na cura 
de inúmeras doenças, aumentando consideravelmente 
a expectativa de vida. A produção de alimentos foi mui-
tíssimo ampliada com técnicas mais eficientes. 

A capacidade de se comunicar, de produzir, tra-
tar e trocar informações, interligando mesmo os locais 
mais remotos, foi multiplicada de um modo antes ini-
maginável. 

Mas, nos tempos da globalização, a desigualdade 
no acesso à ciência e à tecnologia entre os países de-
senvolvidos e os demais países persiste aumentando, 
assim como se amplia a desigualdade na sua riqueza 
e na capacidade produtiva.

Esses poucos argumentos e exemplos, Sr. Pre-
sidente, mostram de modo convincente que o fantás-
tico potencial de transformação gerado pela ciência 
pode ser utilizado nas mais diversas e contraditórias 
direções. 

É chegada a hora de priorizar, no âmbito dos 
organismos internacionais e em cada um dos países, 
tão premente questão, na verdade a questão multifa-
cetada que se refere às relações entre sociedade e 
ciência. É preciso que as sociedades, do âmbito re-
gional até os fóruns internacionais, decidam a respeito 
de que tipo de ciência necessitam e quais benefícios 
desejam obter.

Não apenas isso, mas é preciso também, com 
certeza, agir: implementar um plano de ação coletivo 
e estimular as ações em nível nacional, de modo que 
se amplie o acesso à tecnologia é à ciência, particu-
larmente para os países em desenvolvimento, sele-
cionando e controlando os resultados sociais a serem 
alcançados. 

Foram essas as questões formuladas e as pro-
postas amplamente defendidas na Conferência Mun-
dial da Ciência, em Budapeste. Ali, não foi tão-somente 
definida uma data como Dia Mundial da Ciência pela 
Paz e pelo Desenvolvimento. A Conferência foi capaz 
de articular, pelo consenso, a Declaração sobre a Ci-
ência e o Uso do Conhecimento Científico, doravante 
um marco conceitual para a abordagem do problema. 
Também foi definida uma Agenda Ciência, que esta-
beleceu subsídios para a implementação dos objeti-
vos visados.

Juntamente com a divulgação de um relatório 
analítico dos resultados obtidos em 2002, a Unesco 
estabeleceu uma estratégia de ação para o período 
2002–2007, com especial ênfase nos “recursos hídri-
cos e seus ecossistemas”, bem como na questão da 
“ética da ciência e da tecnologia”.
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Nosso País ainda utiliza de modo insuficiente o 
seu potencial científico e tecnológico para promover o 
desenvolvimento econômico e social. Os investimen-
tos em ciência e tecnologia permanecem crescendo, 
mas em ritmo ainda lento. Em 2004, último ano com 
indicadores consolidados, foram investidos R$22,7 
milhões. Desse total, R$12,6 milhões correspondem 
a investimentos públicos. Entre os investimentos em-
presariais, pouco mais de um terço vem das empresas 
estatais, ficando R$6,6 milhões por conta das empre-
sas privadas.

Um dos pontos a serem enfatizados é a neces-
sidade de multiplicar os investimentos privados em 
ciência e tecnologia, o que pode e deve acarretar um 
salto qualitativo em nosso sistema produtivo.

Por outro lado, os investimentos públicos, quer 
direcionados para as universidades, quer para ou-
tras instituições, devem priorizar aquelas pesquisas 
voltadas para o conhecimento e a transformação de 
nossa realidade. Isso não implica, de modo algum, o 
abandono da pesquisa básica, mas, sim, um reconhe-
cimento de que, em um país com escassez de verbas 
e grandes deficiências econômicas e sociais como o 
nosso, é necessário privilegiar a pesquisa com aplica-
ção prática, ou, pelo menos, aquela que aponte para 
tal possibilidade.

Se lançarmos os olhos sobre a região amazô-
nica, veremos desafios tão imensos como o seu ter-
ritório. Como utilizar a enormidade de seus recursos 
naturais sem destruí-los? Como preservar a riqueza 
de sua impressionante biodiversidade e dela se valer 
para o benefício da sociedade? Como aproveitar os 
conhecimentos obtidos pelas comunidades nativas sem 
desrespeitar seus direitos e suas culturas?

A ciência deve ter um papel decisivo para orientar 
o desenvolvimento social e econômico da Amazônia. 
Sem uma segura orientação científica, o chamado de-
senvolvimento sustentável será pouco mais que uma 
expressão vazia.

Apesar de importantes programas voltados para 
a Amazônia desenvolvidos pelo Ministério da Ciência 
e Tecnologia ou pelo Ministério do Meio Ambiente, 
devemos reconhecer que é necessário ampliar em 
muito os esforços, sejam do Governo, das empresas 
ou do terceiro setor, para desenvolver e preservar a 
Amazônia.

O Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo De-
senvolvimento oferece a oportunidade para que sejam 
debatidas questões tão importantes e decisivas para 
todos nós. Enseja, também, a preocupação com a de-
mocratização do acesso ao conhecimento científico, 
que deve realizar-se a pari passu com o direciona-

mento dos benefícios da ciência e da tecnologia para 
toda a sociedade.

Sr. Presidente, ficam aqui as palavras de uma 
pessoa que se considera apaixonada pelo tema. 

É impossível se falar de democracia aqui ou em 
qualquer lugar do mundo se não houver investimento e 
a socialização do conhecimento, e as três instituições 
aqui presentes, no meu entendimento, trabalham muito 
por isso. Fica registrado nosso apreço e respeito pelo 
trabalho dos senhores.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. Bloco/PT – 

PR) – Agradecemos ao Senador Sibá Machado pela 
participação.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Azeredo, 
que também é membro da Subcomissão Permanente 
de Ciência e Tecnologia, autora do requerimento para 
utilização desta Hora do Expediente para homenagear 
o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvi-
mento, iniciativa da Unesco.

V. Exª dispõe de 10 minutos.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e 
senhores que hoje nos honram nesta solenidade, é, 
sem dúvida, uma honra participar de uma sessão 
dedicada a homenagear o Dia Mundial da Ciência 
pela Paz e pelo Desenvolvimento. Em primeiro lugar, 
portanto, parabenizo o Presidente da Subcomissão 
Permanente de Ciência e Tecnologia, Senador Flávio 
Arns, pela iniciativa de mobilizar o Plenário desta Casa 
para temática de importância vital para o presente e o 
futuro deste País.

Vivemos em uma década conhecida como a “era 
do conhecimento”, cujo dinamismo encontra-se cada 
vez mais vinculado aos avanços da ciência e ao pro-
gresso tecnológico empreendido pelas nações.

Nesse sentido, eu gostaria de mencionar que 
propusemos Projeto de Lei nº 173, de 2006, com o 
objetivo de estabelecermos o dia 8 de julho como o 
Dia Nacional do Pesquisador. A data, Sr. Presidente, 
coincide com a fundação da Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência, SBPC, em 1948.

Ao propormos uma data nacional de homenagem 
ao pesquisador, pretendemos possibilitar, também, uma 
reflexão sobre as contribuições e as necessidades da 
pesquisa brasileira. Assim, nossos objetivos vão ao 
encontro do que sugere a Unesco, que estabeleceu o 
dia 10 de novembro como o “Dia Mundial da Ciência 
pela Paz e pelo Desenvolvimento”.

A ciência associa-se à paz na medida em que 
seu pressuposto é a cooperação e a troca de conhe-
cimentos. E associa-se, do mesmo modo, ao desen-
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volvimento, pois o progresso científico é um dos mais 
poderosos motores da transformação social.

Nesse contexto, é oportuno indagar se estamos, 
no Brasil, direcionando esforços suficientes para alcan-
çarmos o tão almejado desenvolvimento econômico e 
social pleno. É razoável questionar se o Brasil, através 
dos seus governos, tem investido em educação, pes-
quisa e desenvolvimento de modo compatível com as 
urgentes demandas da sociedade. É legítimo, enfim, 
procurar saber, com toda a honestidade, se a ciência 
tem merecido atenção prioritária por parte do Gover-
no do Brasil.

Infelizmente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e 
senhores que aqui comparecem hoje, somos obrigados 
a responder negativamente a esses questionamentos. 
Ao fazê-lo, nossa intenção não é a de desmerecer as 
importantes e recentes conquistas do meio científico 
nacional. Ao contrário, sabemos que o setor energéti-
co, por meio de tecnologias vinculadas a fontes alter-
nativas como o biodiesel e o álcool combustível, e os 
avanços do agronegócio, capitaneados pela Embrapa, 
são exemplos importantes do potencial brasileiro.

A crítica, na verdade, que fique bem claro, diz 
respeito ao volume e à qualidade dos investimentos 
na produção científica, inferiores às necessidades de 
um país em desenvolvimento como o Brasil. Segundo 
dados da Organização Mundial da Propriedade Inte-
lectual, publicados pela revista Veja, do ano de 2000 
até o ano de 2004 houve decréscimo no número de 
patentes registradas no Brasil: de 20.800 registros, em 
2000, passamos para 18.700 registros, em 2004.

O Brasil vem perdendo, também, em competiti-
vidade. Em ranking elaborado pelo Fórum Econômico 
Mundial, caímos vinte posições: éramos o 46º país 
mais competitivo em 2002; em 2006, ocupamos a mo-
destíssima 66ª posição.

Sabemos que, em nosso País, ainda há, compa-
rativamente, muito pouca interação entre o Estado, a 
universidade e a indústria. Basta mencionarmos que, 
nos Estados Unidos, cerca de 80% dos engenheiros 
e cientistas que trabalham com pesquisa e desenvol-
vimento estão vinculados a empresas da iniciativa 
privada.

Com relação a isso, existem aspectos culturais 
que geram comunicação ainda insuficiente entre o setor 
produtivo e a economia. No entanto, o que preocupa 
especialmente é que esse quadro se estrutura em um 
contexto em que a educação de qualidade não tem sido, 
na verdade, uma prioridade efetiva no País.

Mais de uma vez subi a esta tribuna para de-
nunciar os índices da nossa ineficiência, divulgados 
pela mesma Unesco que hoje homenageamos. Nos-
sas taxas de repetência estão altas; a capacidade de 

leitura e de raciocínio matemático das crianças prove-
nientes, em especial, das escolas públicas estão em 
níveis aquém do que seria desejável. Como, portanto, 
esperar uma produção científica robusta diante desse 
quadro? Há que se investir mais, especialmente na 
educação básica.

Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores 
presentes a esta solenidade, autoridades presentes, 
componentes da Mesa, poucos momentos seriam mais 
adequados do que este para cobrarmos um maior com-
promisso com a educação, a ciência e a tecnologia por 
parte de todos os governos. Não falo apenas do Go-
verno de hoje; falo dos governos como um todo; e não 
falo só do Governo Federal, mas falo de Governos Es-
taduais, falo de Governos Municipais. Esta solenidade, 
proposta por uma Subcomissão vinculada à Comissão 
de Educação, demonstra o vínculo inseparável entre o 
conhecimento científico e a valorização da educação. 
Um não caminha sem o outro.

A consciência acerca do papel da educação como 
pressuposto para a transformação social tem-me acom-
panhado por toda minha trajetória política. Falo, por-
tanto, com a autoridade de quem, como Governador 
do Estado de Minas Gerais, aplicou 45% do Orçamen-
to em educação, percentual superior ao que exige a 
Constituição, que é de 25%. Nosso compromisso com 
a qualidade do ensino foi reconhecido internacional-
mente e mereceu prêmio da Unesco, motivo de orgulho 
e satisfação para nós.

Em uma oportunidade em que o Senado Fede-
ral dedica-se a homenagear o Dia Mundial da Ciência 
pela Paz e pelo Desenvolvimento, não é ocioso lembrar 
que países como a Coréia do Sul saíram do patamar 
de 35% de analfabetismo, em 1960, para situação em 
que, nos dias atuais, a maioria dos seus jovens está 
na universidade.

Que o exemplo sul-coreano nos sirva como um 
bom indicativo dos rumos a serem tomados. Em plena 
“era do conhecimento”, a inclusão social brasileira só 
virá por meio da educação de qualidade para todos. 
Esse é o caminho que temos que perseguir, todos uni-
dos: população, governantes e parlamentares.

Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. Bloco/PT – PR) 

– Agradeço, Senador Eduardo Azeredo, pela partici-
pação.

Convido, em seguida, a fazer uso da palavra o 
Senador Cristovam Buarque, que também é membro 
da Subcomissão Permanente de Ciência e Tecnologia 
do Senado Federal.

Com a palavra V. Exª, por dez minutos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
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– Sr. Presidente, Senador Flávio Arns, a quem cum-
primento pela convocação desta solenidade e a quem 
agradeço por ter trazido figuras deste tipo, velhos ami-
gos e conhecidos, a quem agradeço muito a presen-
ça: o Professor Eduardo Moacyr Krieger, o Professor 
Ennio Candotti e também, obviamente, o Dr. Vincent 
Defourny. Cumprimento também o Sr. Jorge Werthein, 
ex-representante da Unesco no Brasil. Eu gostaria que 
um dia – e penso que vai acontecer – não precisás-
semos mais realizar eventos sobre a ciência e a paz, 
porque eles estarão tão interligados que não precisa-
remos nos lembrar que temos de uni-los.

Lamentavelmente, hoje é preciso realizar encon-
tros como este, porque, ainda que a ciência tenha um 
papel fundamental no deslumbramento humano e na 
qualidade de vida durante a paz, a ciência está mais 
visível em tempos de guerra do que em tempos de paz. 
A bomba atômica é muito mais visível que os benefícios 
que a ciência traz, por exemplo, à área da saúde.

Por isso, Senador Flávio Arns, eu o parabenizo 
por ter proporcionado este encontro, inspirado nes-
sa entidade que todos nós tanto admiramos que é a 
Unesco.

Este é um momento para refletirmos sobre a ci-
ência e a guerra, como forma de um dia chegarmos 
à ciência e à paz. Não apenas a ciência e a guerra 
do ponto de vista da guerra militar, porque esta sabe-
mos quando acontece. O importante é a guerra que 
não percebemos que está acontecendo. É o que o 
Vice-Presidente Al Gore chama, no filme dele, de “a 
verdade inconveniente”. Toda verdade é inconvenien-
te. Os psicanalistas dizem que tentamos escondê-la, 
tentamos fazer com que ela durma, e é isso que está 
acontecendo com as outras guerras.

O Brasil, por exemplo, é visto como um país pa-
cífico do ponto de vista militar. Que país pacífico é este 
que começou matando índios? O Brasil nasceu em 
guerra contra os povos indígenas. Que país pacífico 
é este que, durante quatro séculos, fez guerra contra 
a África, seqüestrando negros africanos para servirem 
como escravos no Brasil?

Este é um país de guerra. País de paz do ponto 
de vista militar, mas é um país de guerra do ponto de 
vista da morte de sociedades inteiras.

Que país pacífico é este que destrói a natureza, 
como fazemos todos os dias com a Amazônia? Que 
país de paz é este em que, hoje, quase nada mais 
resta da Mata Atlântica?

Nós temos uma guerra ecológica permanente fei-
ta pelo Brasil. Nós temos uma guerra econômica feita 
contra os povos indígenas e contra os povos africanos. 
Nós temos uma guerra social, que só vemos quando 

ocorrem seqüestros e assaltos, mas não vemos o que 
provoca os assaltos e os seqüestros.

Somos um país em guerra ecológica, social, 
econômica.

Guerra militar, felizmente, tivemos poucas, mas as 
tivemos. Não falo só da Guerra do Paraguai. Vivemos 
21 anos de ditadura. Não foi uma guerra militar con-
tra nós próprios? Foi uma guerra sim. Houve mortos, 
houve torturados, houve exilados. Fomos um país em 
permanente guerra.

E a ciência tem sido um instrumento para isso. 
Se não fossem as motosserras, não conseguiríamos 
destruir a mata amazônica. Com enxada e machado, 
não conseguiríamos destruir florestas. A motosserra é 
produto da tecnologia. Vamos misturar, às vezes, ciên-
cia e tecnologia. Ciência até podemos dizer que é pura 
sempre, até que seja contaminada pela transformação 
em tecnologia, nas mãos erradas. A guerra econômica 
ocorre graças ao desenvolvimento da tecnologia pro-
duzida pela ciência. Mas precisamos mudar isso.

Como político, peço desculpas a todos os cien-
tistas, porque o que faz a ciência ser da guerra ou da 
paz é o político, não é o cientista. O cientista produz 
conhecimento como um padre celebra uma missa, mas 
alguém transforma aquela missa em algo pecaminoso, 
por meio não só do desenvolvimento tecnológico, mas 
do uso dessa tecnologia para fins perversos.

Para isso, temos de abrir as verdades inconve-
nientes e fazê-las visíveis, conhecidas, para que os 
políticos comecem a trabalhar. Em geral, nós, polí-
ticos, não temos tempo de perceber a verdade, tão 
envolvidos que estamos em ganhar eleições. São os 
filósofos e os cientistas que nos esclarecem e, antes 
deles, os poetas, muitas vezes. É algum estalo de um 
poeta que, às vezes, faz um cientista, ele próprio até, 
desenvolver uma teoria nova.

Precisamos trabalhar a ciência pela paz, pelo 
ponto de vista da guerra militar, mas também pelo pon-
to de vista das outras guerras que às vezes são mais 
destrutivas ainda, não só pela dimensão que tomam, 
mas também pela invisibilidade que elas têm: nós nos 
esquecemos de procurar a paz quando não vemos a 
guerra. A guerra militar nós vemos. A guerra ecológi-
ca demora. A guerra social toca interesses nossos, e 
vamos adiando.

Para mim, o problema é realmente daqueles que 
decidem como usar a ciência, não é dos cientistas. En-
tretanto, gostaria de cobrar algo dos cientistas: é que 
eles ajudem a fazer as armas da paz, da mesma ma-
neira que eles ajudam a fazer as armas da guerra.

E eu só vejo hoje uma arma capaz realmente de 
servir à paz, capaz de desarmar: é a ciência que ser-
visse ao pleno desenvolvimento do processo educacio-

NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL298     



33924 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006

nal no mundo. A ciência que fosse capaz de fazer com 
que erradicássemos o analfabetismo de uma maneira 
mais rápida do que ensinando a ler como ensinamos 
há 5 mil anos - deve existir uma maneira mais rápida 
de ensinar a ler. A ciência ensinando métodos novos 
e equipamentos novos para o ensino desde a primei-
ra infância. E até mesmo a ciência ensinando ciência 
desde o ensino fundamental, não esperando que só 
depois de adulto o indivíduo se torne cientista, o que é 
muito raro. Ser cientista é um pouco como ser pianis-
ta: quem não começa desde cedo não vai ser um dos 
grandes. A ciência na educação. Esse é um desafio 
que eu gostaria de ver.

É claro que aos políticos cabe colocar o dinheiro 
necessário, definir as prioridades, avançar para cumprir 
metas relacionadas à educação. Mas há um mundo 
imenso a ser alcançado na teoria do conhecimento e 
nos equipamentos pedagógicos a serem desenhados. 
Essa, a meu ver, seria a única forma de nós, de fato, 
caminharmos para o dia em que não precisaremos 
mais ter uma tarde para falar de ciência e paz – que 
seriam sinônimos, seriam a mesma coisa. Nem preci-
saríamos lembrar.

Até lá, Sr. Presidente, muito obrigado por ter con-
vocado esta sessão e muito obrigado a cada um de 
vocês por nos ajudar a interromper um pouco o dia-a-
dia desta Casa, de assuntos muito menos importan-
tes, a fim de conversarmos um pouco sobre algo que 
é a esperança que ainda podemos ter de que um dia 
ciência e paz sejam a mesma coisa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. Bloco/PT – 
PR) – O Sr. Senador Arthur Virgílio enviou discurso à 
Mesa para ser publicado na forma do disposto no art. 
203, combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210 do 
Regimento Interno.

S. Ex será atendido.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o “Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo 
Desenvolvimento” foi criado pela ONU e é celebrado 
pelos países-membros todo dia 10 de novembro. Este 
ano, as comemorações abrangem ações coordenadas 
e integradas, como mostra de experimentos, oficinas 
de ciências, exposições institucionais, de livros e de 
portais, experimentoteca móvel, lançamento de livros e 
workshop para professores, coordenadores e diretores 
das escolas do Distrito Federal. (No Espaço Cultural 
Anatel – SAS, Quadra 6, Bloco C, Brasília/DF).

Essas comemorações contam com parcerias do 
MEC e do Ministério da Ciência e Tecnologia, além da 
Embaixada da Finlândia, Ag. Espacial Brasileiro, Insti-
tuto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, 

UnB, Instituto Sangari, British Council e Secretaria de 
Educação do DF.

Em março de 1995, as Nações Unidas convo-
caram para em Copenhague, um encontro de cúpula 
dos chefes de Estado, consagrado ao desenvolvimento 
social. A data da reunião – 1995 – marca o qüinqua-
gésimo aniversário do lançamento da bomba atômica 
sobre Hiroshima, do fim da Segunda Guerra Mundial 
e da criação da ONU.

A comemoração anual é, portanto, ocasião para 
se estabelecer um balanço tempo transcorrido, refle-
tir sobre a possibilidade de se modificar o rumo dos 
próximos 50 anos e alcançar um resultado mais satis-
fatório em termos de paz e desenvolvimento, os dois 
objetivos centrais das Nações Unidas.

Com a revolução comunicação, o mundo enco-
lheu. Desses avanços tecnológicos é que se originam 
os fenômenos da mundialização que se manifestam 
de maneira desigual em campos tão variados quanto 
finanças, economia, tecnologia e cultura.

A Internet foi outra grande contribuição para a 
aproximação dos povos e para a busca da paz e do 
desenvolvimento.

No Brasil, o panorama não é diferente. Nossos 
avanços colocam-nos em posição de vanguarda na 
defesa da paz. E não são poucos os esforços em fa-
vor do desenvolvimento, meta prioritária em todos os 
Governos.

Paz, desenvolvimento e liberdades são essen-
ciais aos povos. 

O Brasil lutou muito para recuperar o Estado de 
Direito e, em conseqüência, a livre manifestação, in-
cluindo a liberdade de imprensa.

Quaisquer ações que quem quer que seja pro-
cure promover para restringir a livre manifestação de 
opinião devem merecer imediata repulsa.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. Bloco/PT – PR) 

– Tendo cumprido o objetivo do requerimento aprovado 
pelo Senado Federal, de destinar a Hora do Expediente 
à comemoração do Dia Mundial da Ciência pela Paz e 
pelo Desenvolvimento, iniciativa da Unesco, à qual, como 
já foi ressaltado, o Senado Federal se associa por meio 
da Subcomissão Permanente de Ciência e Tecnologia, 
que é uma Subcomissão da Comissão de Educação, 
esta Presidência agradece a presença das Srªs e dos 
Srs. Senadores, das autoridades civis e militares, do 
corpo diplomático e de todas as personalidades. 

Desejamos agradecer de maneira muito especial 
ao Dr. Vincent Defourny, representante da Unesco no 
Brasil, a presença. Agradecemos também ao Dr. En-
nio Candotti, Presidente da Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência, que novamente comparece 
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ao Senado Federal, uma vez que já esteve aqui em 
uma subcomissão, debatendo temas pertinentes à 
área de ciência e tecnologia. Novamente, com prazer 
e alegria, agradecemos ao Dr. Eduardo Moacyr Krie-
ger, Presidente da Academia Brasileira de Ciências, 
a presença.

Foi uma satisfação para todos nós comemorar-
mos o Dia Mundial da Ciência pela Paz e Desenvol-
vimento.

Suspendo a sessão por 5 minutos, para os cum-
primentos.

Muito obrigado.

(Suspensa às 15 horas a sessão é rea-
berta às 15 horas e 06 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Está reaberta a sessão.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 488/06/PS-GSE

Brasília, 7 de novembro de 2006

Assunto: encaminhamento do processado de Medida 
Provisória revogada

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que a Medida Pro-

visória nº 249, de 2005, que “Dispõe sobre a instituição 
de concurso de prognóstico destinado ao desenvolvi-
mento da prática desportiva, a participação de entida-
des desportivas da modalidade futebol nesse concur-
so, o parcelamento de débitos tributários e para com 
o fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e 
dá outras providências.”, foi declarada prejudicada em 
virtude da aprovação da Medida Provisória nº 254, de 
2005, e sua subseqüente conversão na Lei nº 11.186, 
de 19 de outubro de 2005.

2. Encaminho, em anexo, o processado da refe-
rida Medida Provisória.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O ofício que acaba de ser lido vai à publica-
ção.

Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 295, DE 2006

Dá nova redação ao art. 9º da Lei nº 
8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe 
sobre a redução de emissão de poluentes 
por veículos automotores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 9º da Lei nº 8.723, de 28 de outubro 

de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de po-
luentes por veículos automotores, com redação dada pela 
Lei nº 10.203, de 22 de fevereiro de 2001, passa a vigorar 
acrescido de um § 3º, com a seguinte redação:

“Art. 9º  ..................................................
 ..............................................................
§ 3º Na região Norte, os percentuais 

obrigatórios de adição de álcool etílico anidro 
combustível à gasolina poderão ser inferiores 
aos estabelecidos no caput e no § 1º deste 
artigo, desde que seja assegurada a sua ade-
quação ao uso.

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

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

Justificação

A adição de álcool anidro à gasolina tem o efeito 
de oxigenar esse combustível, o que melhora a sua 
combustão e reduz a emissão de poluentes. A subs-
tituição de um combustível de origem fóssil, como a 
gasolina, pelo álcool, produzido a partir de biomassa 
renovável, reduz a emissão líquida de dióxido de car-
bono, pois, no crescimento das plantas, ocorre a ab-
sorção dessa substância.

No Brasil, o álcool anidro é produzido a partir da 
cana-de-açúcar, que é cultivada, principalmente, nas 
regiões Sudeste e Nordeste. Assim sendo, torna-se 
muito dispendioso transportar grandes quantidades 
de álcool anidro dessas regiões até a região Norte, 
de modo a atender a Lei nº 8.723, de 28 de outubro 
de 1993. Essa Lei, com a redação dada pela Lei nº 
10.203, de 22 de fevereiro de 2001, exige uma adição 
de 20% a 25% desse produto à gasolina.

Na região Norte, em razão de dificuldades logís-
ticas, devem ser buscadas alternativas ambientais e 
energéticas ao álcool de cana-de-açúcar. Nessa região, 
o álcool poderia ser produzido a partir da mandioca ou 
da batata ou, até mesmo, ser substituído por outros 
oxigenados, como o éter etílico terc-butílico (ETBE).

Na Europa, o ETBE é o composto oxigenado pre-
ferido para adição à gasolina. Nesse continente, onde 
o uso de etanol ainda é restrito, a gasolina é de alta 
qualidade e tem sua octanagem elevada em razão do 
uso desse oxigenado.

Registre-se, ainda, que na região Norte, em Esta-
dos como Roraima, pode haver importação de gasolina 
de países vizinhos. A gasolina produzida na Venezue-
la e com teor de álcool menor que o legalmente aqui 
exigido poderia ser adequada às exigências técnicas 
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de uso no Brasil e comercializada no Estado de Ro-
raima a valores bem inferiores aos hoje praticados 
nesse Estado.

Em razão do exposto, seria importante flexibilizar 
a adição de etanol à gasolina comercializada na região 
Norte. O projeto de lei ora proposto dispõe que, nes-
sa região, o percentual de adição de álcool anidro à 
gasolina poderá ser inferior aos atualmente exigidos, 
o que vai permitir uma redução no preço da gasolina 
para os consumidores finais dessa região.

Além disso, essa iniciativa legislativa estimulará 
soluções locais que garantam o fornecimento de um 
combustível adequado ao funcionamento dos motores 
e que reduzam a dependência do álcool anidro trazido 
de regiões distantes.

Em razão dos grandes benefícios que este projeto 
de lei pode trazer para a região Norte e para o desen-
volvimento regional do Brasil, conclamamos os nobres 
Pares desta Casa a apoiarem nossa iniciativa.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2006. – Se-
nador Mozarildo Cavalcanti.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.723, DE 28 DE OUTUBRO DE 1993

Dispõe sobre a redução de emissão 
de poluentes por veículos automotores e 
dá outras providências.

....................................................................................
Art. 9º É fixado em vinte e dois por cento o per-

centual obrigatório de adição de álcool etílico anidro 
combustível à gasolina em todo o território nacional. 
(Redação dada pela Lei nº 10.203, de 22-2-2001)

§ 1º O Poder Executivo poderá elevar o referido 
percentual até o limite de vinte e cinco por cento ou 
reduzi-lo a vinte por cento. (Redação dada pela Lei nº 
10.696, de 2-7-2003)

§ 2º Será admitida a variação de um ponto por 
cento, para mais ou para menos, na aferição dos per-
centuais de que trata este artigo. (Parágrafo incluído 
pela Lei nº 10.203, de 22-2-2001)

Parágrafo único. Poderá haver uma variação de, 
no máximo, um por cento, para mais ou menos, no 
percentual estipulado no caput deste artigo.
....................................................................................

LEI Nº 10.696, DE 2 DE JULHO DE 2003

Dispõe sobre a repactuação e o alon-
gamento de dívidas oriundas de operações 
de crédito rural, e dá outras providências.

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

Art. 18. O § 1º do art. 9º da Lei nº 8.723, de 28 
de outubro de 1993, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art.9º  ...................................................
 ..............................................................
§ 1º O Poder Executivo poderá elevar o 

referido percentual até o limite de vinte e cinco 
por cento ou reduzi-lo a vinte por cento.

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

LEI Nº 10.203, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

Dá nova redação aos arts. 9º e 12 da 
Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que 
dispõe sobre a redução de emissão de po-
luentes por veículos automotores, e dá ou-
tras providências.

....................................................................................
O Presidente da República Faço saber que o 

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

Art. 1º Os arts. 9º e 12 da Lei nº 8.723, de 28 de 
outubro de 1993, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 9º É fixado em vinte e dois por cento 
o percentual obrigatório de adição de álcool 
etílico anidro combustível à gasolina em todo 
o território nacional.

§ 1º O Poder Executivo poderá elevar o 
referido percentual até o limite de vinte e quatro 
por cento ou reduzi-lo a vinte por cento.

§ 2º Será admitida a variação de um 
ponto por cento, para mais ou para menos, 
na aferição dos percentuais de que trata este 
artigo.” (NR)

“Art. 12. Os governos estaduais e muni-
cipais ficam autorizados a estabelecer atra-
vés de planos específicos, normas e medidas 
adicionais de controle da poluição do ar para 
veículos automotores em circulação, em con-
sonância com as exigências do Proconve e 
suas medidas complementares.”

§ 1º Os planos mencionados no caput 
deste artigo serão fundamentados em ações 
gradativamente mais restritivas, fixando orien-
tação ao usuário quanto às normas e proce-
dimentos para manutenção dos veículos e 
estabelecendo processos e procedimentos 
de inspeção periódica e de fiscalização das 
emissões dos veículos em circulação.

§ 2º Os municípios com frota total igual 
ou superior a três milhões de veículos poderão 
implantar programas próprios de inspeção pe-
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riódica de emissões de veículos em circulação, 
competindo ao Poder Público Municipal, no 
desenvolvimento de seus respectivos progra-
mas, estabelecer processos e procedimentos 
diferenciados, bem como limites e periodicida-
des mais restritivos, em função do nível local 
de comprometimento do ar.

§ 3º Os programas estaduais e municipais 
de inspeção periódica de emissões de veícu-
los em circulação, deverão ser harmonizados, 
nos termos das resoluções do Conama, com 
o programa de inspeção de segurança veicu-
lar, a ser implementado pelo Governo Federal, 
através do Contran e Denatran, ressalvadas 
as situações jurídicas consolidadas.

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados 
com base na Medida Provisória nº 2.053-35, de 25 de 
janeiro de 2001.

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

Brasília, 22 de fevereiro de 2001; 180º da Inde-
pendência e 113º da República. 

(À Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo, em decisão terminativa).

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 296, DE 2006

Altera dispositivos da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e 
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
(Código de Processo Civil), para autorizar 
a separação e o divórcio extrajudiciais, por 
escritura pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso III do art. 1.571 da Lei nº 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a viger 
com a seguinte redação:

“Art. 1.571.  ...........................................
 ..............................................................
 V – pela separação, judicial ou extra-

judicial.

Art. 2º O art. 1.574 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil), passa a viger com a 
seguinte redação:

“Art. 1.574. Dar-se-á a separação por mú-
tuo consentimento dos cônjuges se forem ca-
sados por mais de um ano e o requererem:

I – perante o juiz, que homologará a con-
venção, se entender que estão suficientemente 
preservados os interesses de ambos os côn-
juges e dos filhos comuns;

II – ao cartório extrajudicial, que lavrará 
escritura pública, se os requerentes não tiverem 
filhos comuns civilmente incapazes.”

Art. 3º O art. 1.575 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil), passa a viger com a 
seguinte redação:

“Art. 1.575. A sentença de separação 
judicial e a escritura pública de separação 
importam a separação de corpos e a partilha 
de bens.

Parágrafo único. A partilha de bens pode-
rá ser feita mediante proposta dos cônjuges e 
homologada pelo juiz, ou por este decidida, ou 
consignada na escritura pública de separação 
(art. 1.574, inciso II)”.

Art. 4º O caput do art. 1.576 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a viger 
com a seguinte redação:

“Art. 1.576. A separação, judicial ou extra-
judicial, põe termo aos deveres de coabitação 
e fidelidade recíproca e ao regime de bens.

 ............................................................. ”

Art. 5º O art. 1.577 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil), passa a viger com a 
seguinte redação: 

“Art. 1.577. É licito aos cônjuges sepa-
rados, a todo tempo, restabelecerem a socie-
dade conjugal:

I – em juízo, mediante simples reque-
rimento direcionado ao processo de separa-
ção ou instruído com a escritura pública de 
separação;

II – extrajudicialmente, mediante adita-
mento à escritura pública de separação.

Parágrafo único. O restabelecimento será 
averbado no cartório que registrou o casa-
mento, mediante oficio do juízo que decretou 
a separação, ou comunicação do cartório no 
qual se lavrou o termo de aditamento à escri-
tura de separação.”

Art. 6º O caput do art. 1.580 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a viger 
com a seguinte redação:

“Art. 1.580. Decorrido um ano do trânsito 
em julgado da sentença que houver decretado 
a separação judicial, da decisão concessiva da 
medida cautelar de separação de corpos, ou 
da lavratura da escritura pública de separação, 
qualquer dos cônjuges poderá requerer:
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I – a sua conversão judicial em divór-
cio; ou

II – a lavratura de escritura pública de di-
vórcio por mútuo consentimento, se os reque-
rentes não tiverem filhos comuns incapazes, e 
tiver sido realizada a partilha de bens. 

 ............................................................. ”

Art. 7º O art. 1.581 da Lei nº 10.406 de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil), passa a viger com a 
seguinte redação:

“Art. 1.581. O divórcio judicial pode ser 
concedido sem que haja prévia partilha de 
bens.”

Art. 8º O caput do art. 1.582 da Lei nº 10.406 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a viger 
com a seguinte redação:

“Art. 1.582. O pedido de divórcio, judi-
cial ou extrajudicial, somente competirá aos 
cônjuges.

 ............................................................. ”

Art. 9º O caput do art. 1.120 da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), 
passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 1.120. A separação consensual, ju-
dicial ou extrajudicial, será requerida por am-
bos os cônjuges e, se requerida por apenas 
um dos interessados, deverá ser confirmada 
pelo outro.

 ............................................................. ”

Art. 10. O art. 1.124 da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), passa a 
viger com a seguinte redação: 

“Art. 1.124-A. A separação e o divórcio 
consensuais poderão ser realizados por es-
critura pública, se atendidos os requisitos do 
art. 1.574 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 (Código Civil).

§ 1º Da escritura pública de separação e 
divórcio constarão as disposições relativas:

I – à pensão de alimentos;
II – à descrição e partilha de bens; e
III – ao uso do sobrenome do cônjuge.
§ 2º As escrituras públicas de separação 

e divórcio não dependem de homologação ju-
dicial para alcançar eficácia.

§ 3º As escrituras públicas de separação 
e divórcio constituem títulos hábeis para o re-
gistro civil e o registro de imóveis.

§ 4º As escrituras públicas de separação 
e divórcio serão lavradas na presença dos 

requerentes, obrigatoriamente assistidos por 
advogado, cuja qualificação, número de inscri-
ção no órgão de classe e assinatura constarão 
do ato notarial.”

Art. 11. Esta Lei entra em vigor noventa dias após 
a sua publicação.

Justificação

Ao longo dos anos, o Estado avocou o monopó-
lio da jurisdição e concentrou todos os procedimentos 
oficiais. Nas últimas duas décadas, porém, a socieda-
de brasileira passou a requerer menor tutela estatal e 
pleno exercício da cidadania, com o objetivo de expe-
rimentar autonomia na solução de questões de seu 
interesse, ainda que revestidas de cunho oficial. No 
dizer de Jean Jacques Rousseau, no Contrato Social, 
a depender do grau de cidadania exercido, o sujeito é 
ativamente cidadão ou passivamente súdito.

Instaurou-se, assim, entre nós, primeiro, uma 
via judicial menos exigente de fórmulas, mediante a 
edição da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, 
com os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, cujos 
resultados e prestigio recomendaram a sua extensão 
à Justiça Federal, conforme a Lei nº 10.259, de 12 de 
julho de 2001. Na mesma nova linha de reconstrução 
das soluções sob menor formalismo, foi editada a Lei 
nº 9.307, em 23 de setembro de 1996, denominada 
Lei de Arbitragem, que permite aos jurisdicionados a 
eleição prévia de árbitros, em foro extrajudicial, para 
a solução de eventuais litígios decorrentes de negó-
cios jurídicos.

A questão é que o Estado não suporta mais ani-
nhar todos os compromissos, nem assumir o amplo 
dever de, judicialmente, resolver todas as querelas e 
revestir de formalidade todas as práticas, até mesmo 
as que não implicam controvérsia como são exemplos 
a separação e o divórcio por mútuo consentimento.

Diante desse quadro de redefinição do papel do 
Estado, por que não recorrer aos cartórios extrajudi-
ciais para a realização de separações e divórcios por 
mútuo consentimento, quando não exista prole, nem 
credores do patrimônio, nem questões complexas a 
serem resolvidas?

A resposta, oferecemos à apreciação dos nossos 
ilustres Pares, na forma da presente proposição, desti-
nada a alterar o Código Civil e o Código de Processo 
Civil, de modo a inserir, na ordem jurídica, a possibi-
lidade de realização de separações e divórcios, nos 
quais não exista subjacente interesse de terceiros.

Para alcançar esse objetivo, colheu-se o exem-
plo de outros países onde se recomenda a escritura 
pública, na qual também se estabeleçam as avenças 
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relativas à pensão alimentícia, à divisão patrimonial e 
a eventual alteração de nomes dos requerentes.

A segurança jurídica da medida proposta é a 
mesma oferecida nos juízos de família, porquanto, 
hoje, ao transitar em julgado a sentença de separação 
ou divórcio, o juiz determina a sua remessa de ofí-
cio ao cartório de registros de casamentos, para que 
se proceda à averbação. Isso permite concluir que a 
medida judicial se aperfeiçoa no âmbito extrajudicial 
onde, na verdade, todos os procedimentos podem ser 
concentrados.

Ademais, a proposição oferece oportunidade à 
substituição da atividade estatal, mas não afasta a 
possibilidade da realização de separações e divórcios 
convencionais, pois cria alternativa à redução de en-
cargos financeiros, ameniza a sobrecarga de proces-
sos judiciais e simplifica procedimentos para os que 
necessitem formalizar a extinção da sociedade e do 
vínculo conjugais.

Contamos, pois, com o apoio dos nobres Pares 
para a rápida aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2006. – Se-
nadora Serys Slhessarenko.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil.

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

PARTE GERAL

LIVRO I 
Das Pessoas

TÍTULO I 
Das Pessoas Naturais

CAPÍTULO I 
Da Personalidade e da Capacidade

Art. 1º  ................................................................
....................................................................................

CAPÍTULO X 
Da Dissolução da Sociedade e  

do Vínculo Conjugal

Art. 1.571. A sociedade conjugal termina:
I – pela morte de um dos cônjuges;
II – pela nulidade ou anulação do casamento;
III – pela separação judicial;

IV – pelo divórcio.
§ 1º  ....................................................................
 ...........................................................................

Art. 1.574. Dar-se-á a separação judicial por mú-
tuo consentimento dos cônjuges se forem casados por 
mais de um ano e o manifestarem perante o juiz, sendo 
por ele devidamente homologada a convenção.

Parágrafo único. O juiz pode recusar a homolo-
gação e não decretar a separação judicial se apurar 
que a convenção não preserva suficientemente os in-
teresses dos filhos ou de um dos cônjuges.

Art. 1.575. A sentença de separação judicial im-
porta a separação de corpos e a partilha de bens.

Parágrafo único. A partilha de bens poderá ser 
feita mediante proposta dos cônjuges e homologada 
pelo juiz ou por este decidida.

Art. 1.576. A separação judicial põe termo aos 
deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao re-
gime de bens.

Parágrafo único. O procedimento judicial da se-
paração caberá somente aos cônjuges, e, no caso de 
incapacidade, serão representados pelo curador, pelo 
ascendente ou pelo irmão.

Art. 1.577. Seja qual for a causa da separação 
judicial e o modo como esta se faça, é lícito aos cônju-
ges restabelecer, a todo tempo, a sociedade conjugal, 
por ato regular em juízo.

Parágrafo único. A reconciliação em nada prejudi-
cará o direito de terceiros, adquirido antes e durante o 
estado de separado, seja qual for o regime de bens.

Art. 1.578.  ..........................................................
 ...........................................................................

Art. 1.580. Decorrido um ano do trânsito em jul-
gado da sentença que houver decretado a separação 
judicial, ou da decisão concessiva da medida cautelar 
de separação de corpos, qualquer das partes poderá 
requerer sua conversão em divórcio.

§ 1º A conversão em divórcio da separação judicial 
dos cônjuges será decretada por sentença, da qual não 
constará referência à causa que a determinou.

§ 2º O divórcio poderá ser requerido, por um ou 
por ambos os cônjuges, no caso de comprovada se-
paração de fato por mais de dois anos.

Art. 1.581. O divórcio pode ser concedido sem 
que haja prévia partilha de bens.

Art. 1.582. O pedido de divórcio somente com-
petirá aos cônjuges.

Parágrafo único. Se o cônjuge for incapaz para 
propor a ação ou defender-se, poderá fazê-lo o cura-
dor, o ascendente ou o irmão.
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CAPÍTULO XI 
Da Proteção da Pessoa dos Filhos

Art. 1.583.  ..........................................................
....................................................................................

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil.

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

LIVRO I 
Do Processo de Conhecimento

TÍTULO I 
Da Jurisdição e da Ação

Art. 1º .................................................................
....................................................................................

TÍTULO II 
Da Jurisdição

CAPÍTULO III 
Da Separação Consensual

Art. 1.120. A separação consensual será requerida 
em petição assinada por ambos os cônjuges.

§ 1º .....................................................................  
....................................................................................

Art. 1.124. Homologada a separação consen-
sual, averbar-se-á a sentença no registro civil e, ha-
vendo bens imóveis, na circunscrição onde se acham 
registrados.

LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

Dispõe sobre os Juizados Especiais Cí-
veis e Criminais e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu  sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 1º .................................................................
....................................................................................

LEI Nº 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001

Dispõe sobre a Instituição Especiais 
Cíveis e Criminais Justiça Federal.

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

Art. 1º .................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1995

Dispõe sobre a arbitragem dos Juiza-
dos Especiais Cíveis e Criminais no âmbito 
da Justiça Federal.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 1º .................................................................
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Os Projetos que acabam de ser lidos serão en-
caminhados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.102, DE 2006

Requeiro nos termos do art. 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, seja consignado nos 
Anais desta Casa Voto de Aplauso pelo transcurso de 
50 anos da Fundação Bradesco.

Justificação

Ao registrar o aniversário de 50 anos da Funda-
ção Bradesco, venho ressaltar os bons serviços que 
essa entidade vem prestando na área da educação, 
de crianças e jovens. Em suas centenas de salas de 
aulas espalhadas pelo país, mais de 600 mil brasileiros 
conquistaram a cidadania por meio da educação. Pio-
neiramente implantou o conceito de responsabilidade 
social das empresas, atualmente tão em voga.

Convencido de que a atuação da Fundação Brades-
co é uma das principais molas propulsoras do ensino e da 
cidadania, principalmente em camadas menos favorecidas 
da população, é que entendo justificável a apresentação 
deste requerimento, conclamando os ilustres senadores 
votarem favoravelmente à sua aprovação.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2006. – Se-
nador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB – 
MA) – Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma, 
por três minutos, para encaminhar o requerimento.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, 
o Senador Jefferson Péres gostaria de se inscrever.
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB – 
MA) – Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr. 
Presidente, apenas para requerer a minha inscrição 
pela Liderança do PDT antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – V. Exª está inscrito e falará logo após o Sena-
dor Antonio Carlos Valadares. 

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. 
PMDB – MA) – Concedo a palavra ao Senador Al-
meida Lima. 

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para uma comunicação inadi-
ável.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Para uma comunicação inadiável, V. Exª está 
inscrito em segundo lugar. 

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma, 
para encaminhamento do requerimento.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para encami-
nhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fiz este 
requerimento e estou nesta tribuna graças à benevo-
lência de V. Exª, para cumprimentar a Fundação Bra-
desco que completa 50 anos em 2006. Não é sempre 
que temos a oportunidade de celebrar meio século 
de existência de um empreendimento tão importante 
e bem-sucedido quanto este. 

Hoje em dia, o conceito de “responsabilidade so-
cial das empresas” já se tornou um lugar-comum. Todo 
empresário quer ver sua empresa crescer e prosperar 
– e todos já perceberam que não há como aspirar es-
tar entre os maiores se não assumirem sua respon-
sabilidade social. O Bradesco, por intermédio de sua 
Fundação, foi pioneiro nisso e há 50 anos vem dando 
ao País um exemplo valioso de empresa que assumiu 
sua responsabilidade. 

Criada em 1956, em Osasco, na Grande São 
Paulo, por iniciativa do Professor Amador Aguiar, hoje 
a Fundação está presente em todos os Estados bra-
sileiros e no Distrito Federal, sempre procurando ins-
talar-se nas áreas de maior carência socioeconômica. 
Sua missão principal é altamente louvável e meritória: 
proporcionar ensino gratuito de qualidade a crianças, 
jovens e adultos. Hoje já são mais de 108 mil os alu-
nos atendidos, que recebem, além de ensino, material 
didático, alimentação, uniforme e assistência médico-
odontológica gratuitamente. Ao longo dos 50 anos de 
existência da Fundação, já foram 620 mil alunos – mais 
de meio milhão de pessoas!

Portanto, Sr. Presidente, peço que o meu dis-
curso seja dado como lido por inteiro. Presto essa 

homenagem à Fundação Bradesco e ao Dr. Brandão, 
que hoje preside a holding e que não mede esforços 
para investir, cada vez mais, em benefício dos menos 
favorecidos.

Agradeço a V. Exª a oportunidade.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR ROMEU TUMA.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, fiz questão de vir hoje a esta tribuna para 
prestar uma justa homenagem à Fundação Bradesco, 
que este ano completa 50 anos. Não é sempre que 
temos a oportunidade de celebrar o meio século de 
existência de um empreendimento tão importante e 
bem sucedido quanto esse.

Hoje em dia, o conceito de “responsabilidade so-
cial das empresas” já se tomou um lugar-comum. Todo 
empresário quer ver sua empresa crescer e prosperar 
– e todos já perceberam que não há como aspirar es-
tar entre os maiores se não assumirem sua respon-
sabilidade social. O Bradesco, por intermédio de sua 
Fundação, foi pioneiro nisso e há 50 anos vem dando 
ao País um exemplo valioso de empresa que assumiu 
sua responsabilidade.

Criada em 1956, em Osasco, na Grande São 
Paulo, por iniciativa de Amador Aguiar, hoje a Funda-
ção está presente em todos os Estados brasileiros e 
no Distrito Federal, sempre procurando instalar-se nas 
áreas de maior carência socioeconômica. Sua missão 
principal é altamente louvável e meritória: proporcionar 
ensino gratuito de qualidade a crianças, jovens e adul-
tos. Hoje já são mais de 108 mil os alunos atendidos 
– que recebem, além do ensino, material didático, ali-
mentação, uniforme e assistência médico-odontológi-
ca gratuitamente. Ao longo dos 50 anos de existência 
da Fundação, já foram 620 mil alunos – mais de meio 
milhão de pessoas!

Particularmente feliz, Sr. Presidente, é essa apos-
ta na educação como meio de dar assistência às comu-
nidades mais carentes. Nisso reside, assim me parece, 
uma das maiores virtudes da atuação da Fundação. 
Estou entre aqueles que acreditam na força transfor-
madora da educação, tanto para os indivíduos quanto 
para as comunidades em que se inserem. Formando 
bem as pessoas, estamos plantando as sementes 
de uma sociedade melhor, mais rica e mais justa. E 
o trabalho da Fundação já se faz sentir por mais de 
uma geração.

Além do mais, Srªs e Srs. Senadores, é precIso 
lembrar que o trabalho da Fundação tem tido um su-
cesso inegável. Os resultados obtidos são excelentes, 
e brilham no contexto da educação nacional, marcado 
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por profundas desigualdades. No ano passado, o índi-
ce de aprovação nas escolas mantidas pela Fundação 
foi de 96,6% e o de evasão escolar, de 2,5%. Esses 
índices são melhores do que os das escolas públicas, 
que também oferecem ensino gratuito.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, impossível 
exagerar a importância da atuação da Fundação. Em 
um País como o Brasil, com tantas carências, o exem-
plo dado pelo Bradesco tem que ser constantemente 
lembrado, na esperança de que seja imitado.

Por isso, encaminhei à mesa um requerimento 
de Voto de Aplauso em homenagem ao aniversário da 
Fundação. É um pequeno gesto de reconhecimento 
que fazemos em direção a esse belo empreendimen-
to, mantido exclusivamente pela iniciativa privada, com 
um impacto social que dá inveja a muitas políticas pú-
blicas deste País.

Tenho certeza que esta casa se juntará a mim 
nesta homenagem e secundará meus votos de que o 
exemplo dado pela Fundação Bradesco inspire nossos 
empresários a assumirem cada vez mais sua respon-
sabilidade social.

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

– MA) – Senador Romeu Tuma, com a sua permis-
são, tive a satisfação de também subscrever o voto 
de aplauso.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – O que só nos 
honra, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto de Souza. 
PMDB – MA) – A Presidência encaminhará o voto de 
aplauso.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB – 
MA) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.103, DE 2006

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do jornalista Oliveira Bastos, ocorrido no 
dia 7 de novembro de 2006.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo fa-
lecimento ocorrido em Brasília, no dia 7 de novembro 
de 2006, do jornalista Oliveira Bastos, nome de relevo 
na imprensa brasileira e ex-editor do jornal Correio 
Braziliense

Requeiro, também, que esse Voto de Pesar seja 
levado ao conhecimento da família do jornalista, espe-
cialmente à viúva, Srª Marly Oliveira Bastos e, por seu 
intermédio, aos filhos, netos e demais parentes.

Justificação

Paraense de nascimento, Oliveira Bastos foi um 
dos mais brilhantes jornalistas brasileiros, o grande 
responsável pela reformulação gráfica e editorial do 
Correio Brasiliense. Depois de trabalhar em impor-
tantes jornais do Rio de Janeiro, veio para Brasília para 
dirigir a sucursal da Última Hora. Pertenceu também 
ao Jornal de Brasília e aqui fundou a Ultima Hora 
(edição de Brasília) e, após, o BSB-Brasil e a revista 
Excelência. Amigo do ex-Presidente José Sarney, es-
creveu um livro sobre a trajetória do hoje Senador pelo 
Amapá: Sarney o outro lado da história.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.104, DE 2006

Requer Voto de Pesar pelo falecimento do 
jornalista Wilson Reinaldo, ocorrido no dia 7 de 
novembro de 2006, no Rio de Janeiro.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo fale-
cimento ocorrido no Rio de Janeiro, em 7 de novembro 
de 2006, do jornalista Wilson Reinaldo.

Requeiro, também, que esse Voto de Pesar seja 
levado ao conhecimento da família do jornalista.

Justificação

Veterano da imprensa brasileira, Wilson Reinaldo 
sempre trabalhou em jornais do Rio de Janeiro, cidade 
em que nasceu. Iniciou sua longa carreira como repórter 
policial, na década de 60, no jornal Luta Democráti-
ca, passando sucessivamente a integrar os quadros 
dos jornais A Noite, Diário de Notícias, Última Hora, 
Jornal do Brasil e O Globo.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – A Presidência encaminhará os votos solici-
tados.

Os requerimentos vão ao arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.105, DE 2006

Requer informações ao Ministro da 
Defesa acerca de passagens gratuitas re-
quisitadas para servidores da ANAC. 

Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento 
Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º da 
Constituição Federal, e considerando a competência 
fiscalizadora do Congresso Nacional, que

    307ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2006 



Novembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 33933 

sejam solicitadas, ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro da Defesa, informações acerca do grande nú-
mero de passagens gratuitas requisitadas, junto às 
empresas aéreas, para uso de servidores da Agência 
Nacional de Aviação Civil – ANAC.

Indago:

1. Quantas passagens com gratuidade 
foram requisitadas pela Anac para seus ser-
vidores, desde a instalação da agência?

2. Nomes dos servidores.
3. Objetivos das viagens: Fiscalização? 

Que tipo de fiscalização? Quais os roteiros 
cumpridos? Em que empresas foram feitas 
às viagens?

4. Se as viagens tiveram por objetivo a 
fiscalização, incluir os relatórios apresentados 
pelos servidores.

Justificação

O informativo on-line Terra reproduz noticiário 
do jornal O Estado de S.Paulo informando – e estra-
nhando – o grande número de passagens gratuitas 
requisitadas pela Agência Nacional de Aviação Civil 
– ANAC, em quantidade superior ao dobro do que era 
usual no tempo em que as funções da Agência eram 
exercidas pelo Departamento de Aviação Civil – DAG. 
Nessa época, a média de passagens gratuitas era de 
600 por mês. Agora, mais do que dobrou, passando 
para 1.012 passes livres mensais.

A cessão desses chamados passes livres existe 
há mais de cinco anos, por acordo. No entanto, confor-
me o jornal O Estado de S. Paulo, no mês em que a 
Anac foi instalada, em março, o volume de passagem 
saltou para 1.012. O maior número de solicitações 
ocorre nas sextas e segundas-feiras, o que pode ca-
racterizar uso para fins privados”. Diz ainda o noticiário 
que, de março, quando a Anac foi criada, o número 
de passagem requisitadas equivale à lotação de 12 
aviões Boeing 737-600.

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

 Sala das Sessões, 8 de novembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do art. 
216, III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.106, DE 2006

Requer o Voto de Desagravo aos jorna-
listas brasileiros, pelas agressões verbais 
que lhe foram dirigidas por militantes do PT 
diante do Palácio da Alvorada na data do 
retorno do Presidente da República, após 
a reeleição, e aos jornalistas Júlia Duailibi, 
Camila Pereira e Marcelo Carneiro, da Veja, 
que, segundo nota da Revista e afirmações 
dos próprios repórteres, foram convocados 
para depor, como testemunhas sobre re-
portagens por eles feitas, porém, tratados 
como suspeitos.

Requeiro, nos termos do art. 223, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto De Desagravo aos jornalistas 
brasileiros, pelas agressões verbais que lhes foram diri-
gidas por militantes do PT diante do Palácio da Alvorada 
na data do retorno do Presidente da República, após a 
reeleição, e aos jornalistas Júlia Duailibi, Camila Pereira e 
Marcelo Carneiro, da Veja, que, segundo nota da revista 
e afirmações dos próprios repórteres, foram convocados 
para depor como testemunhas sobre reportagens por 
eles feitas, porém, tratados como suspeitos.

Requeiro, ademais, que esta moção seja levada 
ao conhecimento do Presidente da República, do Pre-
sidente do Partido dos Trabalhadores, à revista Veja e 
dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Su-
premo Tribunal Federal.

Justificação

Jornalistas brasileiros que exerciam suas ativida-
des nas imediações do Palácio da Alvorada, no retorno 
do Presidente Lula a Brasília (após a vitória eleitoral), 
foram hostilizados por militante do PT, o partido do 
Presidente. Foram cenas deprimentes e preocupantes, 
podendo ser entendidas como ameaça à democracia 
brasileira. Segundo o relato do noticiário, enquanto o 
Presidente comentava a vitória nas urnas diante das 
câmeras, em frente ao Palácio da Alvorada, os petis-
tas gritavam em coro palavras impublicáveis. Na briga 
para se aproximar do Presidente, os militantes che-
garam a gritar para os seguranças: “Tira a imprensa, 
tira a imprensa”. Parte dos militantes – acrescentam 
as notícias – “era gente com cargo comissionado no 
Governo, alguns usavam ate crachá funcional”.

As manifestações dos petistas foram praticamen-
te endossadas pelo presidente do PT, Marco Aurélio 
Garcia, que, por ocasião de entrevista coletiva de Lula, 
mesmo condenando os excessos de seus companhei-
ros, insinuou que os meios de comunicação façam uma 
“auto-reflexão” sobre sua atuação na campanha.
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No dia seguinte, em São Paulo, ocorreu o epi-
sódio de que foram alvo os jornalistas da Veja. Pela 
gravidade dos fatos, incluo como parte da justificativa 
deste requerimento, a nota emitida pela direção da 
revista, que é a seguinte:

“A pretexto de obter informações para 
uma investigação interna da corregedoria sobre 
delitos funcionais de seus agentes e delega-
dos, a Polícia Federal intimou cinco jornalistas 
de Veja a prestar depoimentos. Eles foram os 
profissionais responsáveis pela apuração de 
reportagens que relataram o envolvimento de 
policiais em atos descritos pela revista como 
“uma operação abafa” destinada a afastar Freud 
Godoy, assessor da Presidência da República, 
da tentativa de compra do dossiê falso que seria 
usado para incriminar políticos adversários do 
Governo. Três dos cinco jornalistas intimados 
– Júlia Duailibi, Camila Pereira e Marcelo Car-
neiro – foram ouvidos na tarde de terça-feira 
pelo delegado Moysés Eduardo Ferreira.

Para surpresa dos repórteres sua inquiri-
ção se deu não na qualidade de testemunhas, 
mas de suspeitos. As perguntas giraram em 
torno da própria revista que, por sua vez, pa-
receu aos repórteres ser ela sim o objeto da 
investigação policial. Não houve violência física. 
O relato dos repórteres e da advogada que os 
acompanhou deixa claro, no entanto, que foram 
cometidos abusos, constrangimentos e ameaças 
em um claro e inaceitável ataque à liberdade de 
expressão garantida na Constituição.

1 – Ao tomar o depoimento da repórter 
Julia Duailibi, o Delegado Moysés Eduardo 
Ferreira indagou os motivos pelos quais ela 
escrevera “essa falácia”. A repórter da Veja, 
então, perguntou ao delegado Moysés qual 
era o sentido de seu depoimento, uma vez que 
ele já chegara à conclusão antecipada de que 
as informações publicadas pela revista eram 
“falácias”. Ao ditar esse trecho do depoimento 
para o escrivão, o delegado atribuiu a palavra 
à repórter, no que foi logo advertido pela re-
presentante do Ministério Público Federal, a 
Procuradora Elizabeth Kobayashi. A procurado-
ra pediu ao delegado que retirasse tal palavra 
do depoimento porque tratava-se de um juízo 
de valor dele próprio e que a repórter nunca 
admitira que escreveu falácias.

2 – Embora a jornalista da Veja estivesse 
depondo na condição de testemunha num inqué-
rito sem nenhuma relação com a divulgação das 
fotos do dinheiro do dossiê, o Delegado Moysés 

Eduardo Ferreira a questionou sobre reporta-
gem anterior, assinada por ela, que tratava do 
tema. O delegado exigiu, então, da repórter que 
revelasse quem lhe dera um CD com as fotos. A 
repórter se recusou a revelar sua fonte.

3 – Durante todo o depoimento da Repór-
ter Julia Duailibi, o Delegado Moysés Eduardo 
Ferreira a questionou sobre o que ele dizia ser 
uma operação da Veja para “fabricar” notícias 
contra a Polícia Federal. Disse que a matéria 
fora pré-concebida pelos editores da revista 
e quis saber quem fora o editor responsável 
pela expressão “Operação Abafa”.

4 – O delegado disse que as acusações 
contra o Diretor-Executivo da Superintendên-
cia da PF, Severino Alexandre, eram muito 
graves.

E perguntou “Foi você quem as fez? 
Como vieram parar aqui?”.

Referindo-se à duração do depoimento, 
o Delegado Moysés Eduardo Ferreira disse: 
“Se você ficou duas horas, seu chefe vai ficar 
quatro”.

5 – Indagada sobre sua participação na 
matéria, a Repórter Camila Pereira disse ter-se 
limitado a redigir uma arte explicativa, a partir 
de entrevistas com advogados, sobre como a 
revelação da origem do dinheiro poderia ame-
açar a candidatura e/ou um eventual segun-
do mandato do Presidente Lula. O delegado 
perguntou quais advogados foram ouvidos. A 
repórter respondeu que seus nomes haviam 
sido publicados no próprio quadro. O delegado, 
então, perguntou se a Veja pagara pela cola-
boração dos advogados. Diante da resposta 
negativa, o delegado ditou para o escrevente 
que a repórter respondera que “normalmente 
a revista não paga por esse tipo de colabora-
ção”. A repórter, então, o corrigiu, dizendo que 
a revista nunca paga para suas fontes.

6 – Embora os repórteres da Veja tenham 
sido convocados como testemunhas, o Dele-
gado Moysés Eduardo Ferreira impediu que 
eles se consultassem com a advogada que 
os acompanhava, Ana Dutra. Todo e qualquer 
aparte de Ana Dutra era considerado pelo Dele-
gado Ferreira como uma intervenção indevida. 
Em determinado momento, Ferreira ameaçou 
transformar a advogada em depoente. Ele tam-
bém negou aos jornalistas da Veja o direito a 
cópias de suas próprias declarações, alegando 
que tais depoimentos eram sigilosos. A Re-
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pórter Júlia Duailibi foi impedida de conversar 
com o Repórter Marcelo Carneiro.

A estranheza dos fatos é potencializada 
pela crescente hostilidade oficial aos meios de 
comunicação independentes, pelas agressões 
de militantes pagos pelo Governo contra jor-
nalistas em exercício de suas funções e, em 
especial, pela leniência com que esses fatos 
foram tratados pelas autoridades. “Quando a 
imprensa torna-se alvo de uma força política 
no exercício do poder deve-se acender o sinal 
de alerta de modo que a faísca seja apagada 
antes que se torne um incêndio”.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O Requerimento que acaba de ser lido vai à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.107, DE 2006

Requeiro, com fundamento no § 2º do art. 50 da 
Constituição Federal, combinado com o art. 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam presta-
das pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda informações detalhadas sobre os repasses de 
recursos financeiros, pelo Governo Federal, inclusive 
autarquias e fundações, para Organizações Não-Go-
vernamentais (ONG) e Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP), desde 2003.

Devem ser prestadas, especificamente, as se-
guintes informações:

a) o valor repassado;
b) a data do repasse;
c) o órgão ou entidade governamental 

que repassou os recursos;
d) a entidade que recebeu os recursos;
e) o número e o objeto do convênio.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2006. – Se-
nador Heráclito Fortes.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do art. 
216, III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2006

Requeiro, com fundamento no inciso IV do art. 
71 da Constituição Federal, que esta casa legislativa 
solicite ao tribunal de Contas da União a realização de 
auditoria para examinar a regularidade dos repasses de 
recursos, pelo Governo Federal, inclusive autarquias e 
fundações, para Organizações Não-Governamentais 
(ONG) e Organizações de Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP), realizados nos exercícios financeiros 
de 2003, 2004, 2005 e 2006.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2006. –  Se-
nador Heráclito Fortes.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O requerimento que acaba de ser lido será 
votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.109, DE 2006

Solicita informações ao Sr. Ministro 
de Estado do Trabalho e Emprego sobre o 
número de adolescentes e crianças envol-
vidas em atividades econômicas.

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

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento 
Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas 
ao Sr. Ministro de Estado do Trabalho e do Emprego as 
seguintes informações sobre o número de adolescentes 
e crianças envolvidas em atividades econômicas:

1) Qual o número de crianças e adoles-
centes envolvidas em atividade econômica nos 
anos de 2004 e 2005?

2) Qual a justificativa para esse aumen-
to?

3) Que providências estão sendo toma-
das pelo atual governo para eliminar o traba-
lho infantil?

Justificação

O Jornal do Brasil, em sua edição de 4 de no-
vembro do corrente, publicou matéria intitulada “Tra-
balho infantil volta a crescer no país”, mostrando que 
“Depois de 14 anos de queda, a taxa de ocupação de 
crianças e jovens de 5 a 15 anos aumentou de 2004 
para 2005”. Para o jornal, os números voltaram a man-
char a história do país.

Assim, o presente requerimento visa a escla-
recer as razões que levaram o atual governo a não 
estabelecer metas para a infância e à adolescência, 
deixando em segundo plano a definição de políticas 
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públicas efetivas e eficazes para prevenir a inserção 
do trabalho precoce.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do art. 
216, III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

 REQUERIMENTO Nº 1.110, DE 2006

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
da Sra. Áurea Pinheiro Braga ocorrido no  
dia 7 de  novembro 2006,  em Manaus.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimen-
to Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo 
falecimento ocorrido em Manaus, em 7 de novembro 
de 2006, da Sra. Áurea Pinheiro Braga.

Requeiro, também, que esse Voto de Pesar seja 
levado ao conhecimento do Dr. João dos Santos Braga 
Júnior, com quem era casada, e, por seu intermédio, 
aos filhos: Sandra Braga da Rocha, Antônio Ricardo 
Pinheiro Braga, Maria de Fátima Braga Roman e João  
dos Santos Braga Neto.

Justificação

 O falecimento da Sra. Áurea Pinheiro Braga en-
tristece o Amazonas. Ela era esposa do Dr. João dos 
Santos Braga Júnior,  empresário, ex-Senador (1975-
1978) e ex-Deputado estadual em dois  mandatos.

 Muito estimada pelos amazonenses, ela era ami-
ga, minha e de meus familiares, pelo que lamentamos 
seu desaparecimento e compartilhamos com seus fa-
miliares este momento de dor.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2006. – Se-
nador Artur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.111, DE 2006

Requer voto de aplauso ao Sr. Fernan-
do Ferreira.

Requer; nos termos regimentais, ouvido o Plená-
rio, seja enviado ao Sr. Fernando Ferreira voto de con-
gratulações pela posse como Presidente do Conselho 
Nacional de Pesca e Aqüicultura (CONEPE).

Justificação

O Sr. Fernando Ferreira é o primeiro empresário 
da região Norte a assumir o cargo no Conepe, criado 
há 30 anos, com o objetivo, entre outros, de apoiar o 

desenvolvimento da cadeia produtiva da pesca. Pela  
atividade ser uma das grandes geradoras de renda e 
emprego no Estado, e  pelo Pará ser o primeiro produtor 
nacional de pescado, tenho certeza que a  gestão do 
Sr. Fernando Ferreira à  frente do Conepe é de valiosa  
importância para o setor produtivo paraense.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2006. – Se-
nador Flexa Ribeiro.

REQUERIMENTO Nº 1.112, DE 2006

Requer Voto de Aplauso à artista plásti-
ca Marlene Godoy, agraciada com o título de 
Cidadã Honorária de Brasília, outorgada pela 
Câmara Legislativa do Distrito Federal. 

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 Sra. Marle-
ne Godoy, artista plástica de notável relevo nacional e 
que hoje, dia 8 de novembro de 2006, é agraciada, por 
iniciativa da Deputada Eurides Brito, com o título de 
Cidadã Honorária de Brasília, cidade em que reside.

Requeiro, também, que esse Voto seja levado ao 
conhecimento  da homenageada.

Justificação

Há pessoas especiais, cuja vida é exemplo de 
dedicação ao que faz. Como a artista plástica Marle-
ne Godoy, pintora de grandes méritos e hoje um nome 
que, sem dúvida, figura entre os mais notáveis artistas 
plásticos do Brasil.

Ela veio para Brasília em 1977, acompanhando o 
marido, Dr. José Guimarães Barreiros, então funcionário 
da antiga Portobrás, transferida para a Capital Federal. 
Desde essa época, moradora nas circunvizinhanças da 
Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago 
Sul, Marlene Godoy passou a freqüentar o templo como 
boa católica praticante e, quando a Igreja inaugurou 
sua nova sede, ela deliberou criar, com sua arte, uma 
Via Sacra adaptada ao cenário de Brasília e refletindo 
a situação então vivida pelo Brasil, sob ditadura militar. 
E a Via Sacra do Povo Brasileiro, aceita com entusias-
mo pelo pároco da Igreja, o Padre Tito, mas vista com 
reserva pelos governantes. O apoio do então Ministro 
da Justiça, Senador Petrônio Portella, foi decisivo para 
vencer as resistências, com o que a notável obra perma-
neceu nas paredes da Igreja, passando a se constituir 
em motivo até de interesse de turistas e visitantes. As 
15 Estações impressionam: Marlene Godoy retrata em 
óleo e traços de grande impressionismo e efeitos plas-
ticamente dinâmicos, luminosos e atraentes.

Só essa, uma das muitas criações da artista, 
justificaria o título que lhe é conferido pelo Legislativo 
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do Distrito Federal. Marlene Godoy torna-se Cidadã 
Honorária de Brasília.

Conheço Marlene Godoy. Ela é pessoa do maior 
aconchego de minha família. Ela e seu marido, o Dr. 
Barreiros. É avó de Clarinha e de José Augusto, que 
convivem com meus filhos.

Marlene Godoy é, pois, merecedora do Voto de 
Aplauso que requeiro ao Senado da República.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2006. – Se-
nador Artur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB – 
MA) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.113, DE 2006

Senhor Presidente,
Tendo sido designado por V. Exª para visitar o Comitê 

Intergovernamental Coordenador dos Países da Bacia do 
Prata (CIC), nos dias 13 e 14 de novembro, em Buenos 
Aires – Argentina, requeiro, nos termos do inciso II, a, do 
artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja 
concedida licença para desempenhar a referida missão.

Comunico, por oportuno, que estarei ausente do 
País no período de 12 a 16-11-2006.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O requerimento que acaba de ser lido vai à publi-
cação e será incluído em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – A Presidência lembra às Senhoras e aos Se-
nhores Senadores que o tempo destinado aos oradores 
do Período do Expediente da sessão de amanhã será 
dedicado a comemorar os 70 anos da Associação Bra-
sileira da Indústria de Hotéis – ABIH, de acordo com 
o Requerimento nº 975, de 2006, do Senador Leonel 
Pavan e outros Senhores Senadores.

Esclarece, ainda, que continuam abertas as ins-
crições para a referida homenagem.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Ofício n° 46/2006 – GLDBAG_CSCOM

Brasília, 6 de novembro 2006

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Fá-

tima Cleide para compor como Suplente, a Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
em substituição a Senadora Ana Júlia Carepa.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa 
Excelência protestos de estima e consideração. – Se-
nadora Ideli Salvatti, Líder do Partido dos Trabalha-
dores e do Bloco de Apoio ao Governo.

OF. GLPMDB N° 392/2006 

Brasília, 8 de novembro de 2006

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

celência a indicação do Senador Geraldo Mesquita 
Júnior, como membro titular, em substituição ao Se-
nador Ramez Tebet, na Comissão Parlamentar Con-
junta do Mercosul.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos 
de apreço e consideração. – Senador Ney Suassuna, 
Líder do PMDB.

Of. n° 740/06 – LPL 

Brasília, 6 de novembro de 2006

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. EXª que o Partido 

Liberal indica o Deputado Almir Sá (PL/RR), na qualidade 
de titular, e o Deputado Miguel de Souza (PL/RO), na 
qualidade de suplente, em substituição aos anteriormen-
te indicados, para integrarem a Comissão Mista desti-
nada a proferir parecer à Medida Provisória n° 327, de 
31 de outubro de 2006 que “Dispõe sobre o plantio de 
organismos geneticamente modificados em unidades de 
conservação, acrescenta dispositivos à Lei n° 9.985, de 
18 de julho de 2000, e dá outras providências.”

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. – Deputado Luciano 
Castro, Líder do Partido Liberal.

Of. nº 741/06 – LPL

Brasília, 7 de novembro de 2006

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Par-

tido Liberal indica o Deputado Sandro Mabel (PL/GO), 
na qualidade de titular, e o Deputado Neucimar Fraga 
(PL/ES), na qualidade de suplente, em substituição aos 
anteriormente indicados, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 328, de 1º de novembro de 2006 que “Dispõe sobre 
a prestação de auxílio financeiro pela União aos Es-
tados e aos Municípios, no exercício de 2006, com o 
objetivo de fomentar as exportações do País.”

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
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apreço e distinta consideração. – Deputado Luciano 
Castro, Líder do Partido Liberal.

Of. nº 742/06 - LPL 

Brasília, 7 de novembro de 2006

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Parti-

do Liberal indica o Deputado Reinaldo Betão (PL/RJ), 
na qualidade de titular, e o Deputado Milton Monti (PL/
SP), na qualidade de suplente, em substituição aos 
anteriormente indicados, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 329, de 1º de novembro de 2006 que “Autoriza o 
Ministério da Defesa a efetuar contratação de pessoal, 
por prazo determinado, imprescindível ao controle do 
tráfego aéreo.”

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. – Deputado Luciano 
Castro, Líder do Partido Liberal.

Of. nº 757 - 06 - LPL

Brasília, 7 de novembro de 2006

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Par-

tido Liberal indica, como titular, o Deputado Miguel 
de Souza (PL/RO), em substituição ao Deputado 
Almir Sá (PL/RR) e, indica, ainda, o Deputado Al-
mir Sá (PL/RR), como suplente, em substituição ao 
Deputado Miguel de Souza (PL/RO), para integrarem 
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. – Deputado Luciano 
Castro, Líder do Partido Liberal.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. 
PMDB – MA) – Serão feitas as substituições soli-
citadas.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – A Presidência comunica ao Plenário que re-
cebeu a Mensagem nº 236, de 2006 (nº 857/2006, na 
origem), do Presidente da República, encaminhando 
o relatório de execução da Programação Monetária 
referente ao 2º trimestre de 2006.

A mensagem será juntada ao processado do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 231, de 2006, e vai 
à Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Pela Liderança do PSB, concedo, por cinco 
minutos, a palavra ao Senador Antonio Carlos Valada-
res, ex-Governador do Estado de Sergipe.

Por gentileza, Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto à tribuna do 
Senado para, brevemente, tratar da regulamentação 
imediata e completa da lei que garante ao produtor 
rural nordestino a repactuação e a prorrogação das 
dívidas rurais. 

Estive nesta mesma tribuna meses atrás cobrando 
do Conselho Monetário Nacional a regulamentação da 
lei. Houve realmente a regulamentação, mas apenas 
de forma parcial.

Não irei aqui discutir se a lei poderia ser fatiada 
e, assim, ser regulamentada aos pedaços. É evidente 
que o espírito da lei era salvaguardar os agricultores 
nordestinos em decorrência da estiagem que afetou 
todos os agricultores indiscriminadamente.

A lei somente cumprirá sua finalidade quando for 
completamente regulamentada, de modo que regula-
mentar a lei para uns e protelar o direito dos outros é 
dividir os agricultores, é criar para o mesmo fato na-
tural, que foi a estiagem, fator de disputa de mercado, 
desvantagens econômicas para a concorrência, pois 
ela passará a ser ilegal, por ser fruto de uma inter-
venção favorável do Poder Público em benefício de 
uns e em detrimento de outros, ainda que isso se dê 
por omissão, pois o Poder Público não concretiza o 
direito de todos. 

E o pior, Sr. Presidente, essa regulamentação 
parcial poderá ser questionada no Poder Judiciário, 
porque estando todos os agricultores em pé de igual-
dade, tanto diante da mesma e única lei (cujo dispo-
sitivo estabelecia a sua regulamentação pelo Conse-
lho Monetário Nacional, sem estabelecer diferentes 
regulamentações) como diante da mesma situação 
fática (os juristas costumam dizer que um mesmo fato 
abraçou diversos indivíduos), o direito deveria ser igual 
para todos; o Governo deveria tratar todos como iguais 
perante a lei!

Espero que o Governo, por meio do Conselho, 
possa estabelecer essa igualdade. 

Ora, o grande prejudicado com tudo isso é o Bra-
sil e os agricultores nordestinos também. O Brasil por-
que, apesar da sua existência, esta lei não consegue 
produzir os efeitos para os quais foi criada, inclusive 
beneficiando a agricultura nordestina, como destaca-
mos nos grandes debates efetivados no Plenário desta 
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Casa. Os agricultores porque, além de serem divididos, 
poderão ver a frustração a um passo de alcançá-los, 
pois poderá ser questionada a constitucionalidade da 
regulamentação parcial. O grande drama, Sr. Presiden-
te, é que a lei foi regulamentada para os agricultores 
familiares que poderão sofrer perdas irreparáveis.

De fato, o Conselho Monetário Nacional publicou 
a Resolução nº 3.405, que regulamenta parcialmente a 
Lei nº 11.322. Essa regulamentação trata da individua-
lização, repactuação e alongamento dos prazos, para 
pagamentos de dívidas contraídas até 30 de dezembro 
do ano passado no âmbito do Pronaf, nos grupos A, 
B e A/C e do antigo Procera (Programa Especial de 
Crédito e Reforma Agrária).

Ora, diz o Ministério do Desenvolvimento Agrário 
que serão beneficiadas 280 mil famílias de agriculto-
res. E, com a regulamentação parcial da lei, os agri-
cultores familiares e assentados da reforma agrária 
que realizaram operações de crédito rural do Pronaf 
e Procera, com a utilização de contratos em grupo ou 
coletivos, uso de aval solidário ou outra forma de co-
obrigação, terão 180 dias para pleitear a individuali-
zação e a renegociação das operações. Assim, com 
a individualização da dívida, cada pessoa ficará res-
ponsável pelo pagamento apenas da parcela que lhe 
coube do empréstimo.

Srªs e Srs. Senadores, em linhas gerais e resu-
midamente, ficaram fora da regulamentação da lei os 
seguintes grupos:

1) os agricultores que contrataram em-
préstimos concedidos até 31 de dezembro de 
1997, no valor originalmente contratado de 
até R$15 mil, cuja fonte foram operações com 
recursos são do FNE e do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador;

2) os agricultores que contrataram em-
préstimos concedidos até 15 de janeiro de 
2001, no valor originalmente contratado de 
R$15 mil a R$35 mil, cuja fonte tenha sido 
apenas o FNE;

3) os agricultores que contrataram em-
préstimos concedidos até 15 de janeiro de 
2001, com valor originalmente contratado até 
R$35 mil;

4) os agricultores que contrataram em-
préstimos concedidos até 15 de janeiro de 
2001, cujas fontes sejam operações com re-
cursos do FNE ou do FAT, ou do FNE combi-
nado com outras fontes.

Afinal, também ficaram de fora, segundo estudo 
realizado pela Consultoria do Senado, os agricultores 
abarcados pela securitização, ou seja, com contratação 
de empréstimos com a contratação de empréstimos 
alongados na forma da Lei nº 9.138, de 1995, e não 
renegociados, na forma da Lei nº 10. 437, quaisquer 
que tenham sido as fontes de recursos no valor origi-
nal de até R$100 mil no contrato.

A vontade desta Casa, dos representantes do 
povo e do Nordeste, foi que essa legislação, de fato e 
de direito, pudesse proteger os produtores rurais da 
nossa região.

Entretanto, Sr. Presidente, com essa regulamen-
tação fatiada, parcial, infelizmente, os objetivos a que 
nós nos propusemos ao aprovar a Lei nº 13.322, de-
corrente de uma medida provisória do Governo Fede-
ral, esses objetivos não serão alcançados totalmente, 
e apenas uma parte dos produtores rurais está sendo 
beneficiada.

Portanto, essa é a minha palavra neste instante, 
Sr. Presidente. V. Exª, que é um homem do Nordeste, 
interessado no desenvolvimento regional, haverá de 
refletir e considerar que o Conselho Monetário Nacional 
não pode, de forma nenhuma, regulamentar apenas 
uma parte da lei. Se existe uma lei que foi aprovada 
integralmente pela Câmara dos Deputados, ela tem 
que ser objeto de uma regulamentação total, e não 
parcial, fazendo uma discriminação odiosa, dividindo 
os produtores rurais do Nordeste do Brasil. 

Agradeço a V. Exª 
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Tem a palavra pela ordem o Senador Almeida 
Lima, do PMDB. 

O SR ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, quero comu-
nicar a V. Exª que me encontro regularmente inscrito, 
sendo o nono, mas houve uma permuta – sobre a 
qual informo V. Exª neste instante – do meu lugar com 
o do nobre Senador Marco Maciel, que é o primeiro 
inscrito.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Senador, vou conceder a palavra ao Senador 
Paulo Paim e faremos uma consulta ao gabinete.

Com a palavra o Senador Paulo Paim, do PT do 
Rio Grande do Sul.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Senador João Alberto Souza, agradeço a 
V. Exª. Não usarei os cinco minutos. Estou com um 
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problema sério de coluna e tenho que ir ao médico 
em seguida.

Mas, Sr. Presidente, eu faço um balanço, neste 
meu pronunciamento de trinta páginas, do processo 
eleitoral. Claro que não vou ler todo este documen-
to aqui, mas posso dizer, rapidamente, que passei 
por mais de 80 cidades durante a campanha no Rio 
Grande; foram mais de 150 entrevistas para rádio, 
televisão, jornais; tive contato pessoal com mais de 
200 mil pessoas – gaúchos e gaúchas. E para mim 
foi muito importante, Senador Jefferson Peres, que 
a palavra que eu mais ouvi tenha sido: “Continue as-
sim, Senador”.

Termino aqui a minha fala dizendo que ontem eu 
fiz uma visita ao nosso Vice-Presidente da República 
– nosso ex-Senador e Vice-Presidente José Alencar 
–, que foi na manhã de hoje para os Estados Unidos, 
onde se submeterá a uma operação delicadíssima 
para tratar de um câncer.

Eu havia encaminhado a ele anteontem um tele-
grama, o qual faço questão de ler, Sr. Presidente, para 
que fique registrado nos Anais. Eu disse, na introdução, 
ao nosso Vice-Presidente José Alencar, com quem tive 
a alegria de participar de um grande comício em Porto 
Alegre, que Sua Excelência conquistou o coração dos 
gaúchos e das gaúchas. 

Segue o telegrama:

Caro amigo José Alencar, mesmo à dis-
tância, estou acompanhando este momento 
difícil de sua vida. Desejo mais uma vez ex-
pressar minha enorme admiração e apreço por 
V. Exª. Sem abrir mão das suas convicções, o 
amigo foi fundamental para que um operário 
chegasse à Presidência da República e se re-
elegesse. Sua história de vida é um exemplo 
para todos nós. Tenho absoluta certeza de que 
sua operação nos Estados Unidos será vito-
riosa. Aguardamos ansiosamente a sua volta 
para casa e que assim possamos vê-lo reas-
sumir a Vice-Presidência da República para o 
bem do povo brasileiro.

Era o que eu tinha a dizer.
Agradeço a V. Exª e peço que considere lido na 

íntegra o meu pronunciamento.
Obrigado, Sr. Presidente. 

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

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o período eleitoral é sempre o momento 

de confrontar as idéias, de afirmações de projetos ou 
de mudanças de rumos.

O povo é soberano e com a mesma convicção 
que nos elegem, senhores senadores, também nos 
afastam.

Eu tive a maravilhosa oportunidade de viajar pelo 
meu estado, fazendo campanha para a chapa majori-
tária da Frente Popular, em nível nacional e estadual. 
Andar pelo meu querido Rio Grande do Sul, poder 
conversar com meus conterrâneos, ouvir seus anseias, 
seus desejos e, para não falar só de flores, também 
ouvir suas queixas e suas frustrações.

Vi nos olhos do nosso povo a esperança brilhando, 
enquanto abordávamos o que fizemos, mas também 
dizendo o muito que ainda há por fazer pela nossa 
gente tão pobre que merece muito mais.

Participei do Congresso Nacional da COBAP 
que convidou os candidatos a Presidência da Repú-
blica para que falassem dos seus projetos em relação 
aos aposentados. Apresentei o Relatório da Comis-
são Mista do Salário Mínimo como reivindicação dos 
trabalhadores e aposentados. Principalmente o fim do 
Fator Previdenciário e o mesmo índice de reajuste do 
mínimo para todos os aposentados.

Nós senadores somos o oceano onde as límpi-
das fontes dos anseios populares vem desaguar e te-
mos que regar nossas idéias todos os dias nas fontes 
da decência e do bem comum. O povo não quer mais 
ouvir esta velha e surrada frase de que seremos um 
grande país no futuro. O povo quer viver no grande e 
fraterno país do presente. O Brasil quer e precisa ofe-
recer melhores dias para o nosso povo sofrido.

Srªs e srs. Senadores, viajei por 80 cidades de 
todas as regiões do Rio Grande. Nesse andar eu vi 
toda a essência da decência, civilidade e gestos de 
fraternidade do povo do meu estado...

Foi lá no planalto médio, na cidade de Passo Fundo, 
que me falou um aposentado: “Senador Paim, continue 
assim lutando por mim e pelo povo. Graças ao Estatuto 
do Idoso eu já não sofro mais de saudades, pois posso 
visitar minha filha que mora em Soledade”

Soledade, meus caros, é uma cidade que fica 
localizada na divisa da serra com o planalto. Tem até 
uma música que diz assim: Soledade terra de gaúcho 
forte, se precisar enfrenta a morte. Não liga prá tem-
po feio ...

Em Cruz Alta fui muito bem lembrado pelo Prefei-
to Vilson Roberto que disse que jamais esqueceria as 
palavras que eu havia dito no comício de sua vitória. 
Na ocasião eu falei: A noite é de chuva e não há ne-
nhuma estrela no céu, porque as estrelas que brilham 
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com a chama da justiça e da liberdade estão aqui na 
Terra e são vocês.”

E foi lá, em Cruz Alta também, terra de Erico Ve-
ríssimo, que um gaúcho, trajado a rigor, me falou com 
ardor: “Senador continue rebelde e não abra mão de 
seus projetos, pois eles são justos e o povo, a qual-
quer custo, vai cavalgar ao seu lado até que eles se-
jam aprovados.”

Outro gaúcho que disse conhecer a história me 
disse: Senador Paim, a obra “O tempo e o Vento” de 
Erico Veríssimo retrata com fidelidade porquê o gaúcho 
não reelege governador ou presidente. No diálogo, o 
personagem Rodrigo Cambará diz que governo existe 
para ser derrubado! Outro personagem, Pedro Terra, 
rebate: Mas se o governo estiver certo? Rodrigo Cam-
bará rebate: Governo nunca está certo!”

E um outro me falou o seguinte: “Os estudiosos 
dizem que não reeleger governos é uma coisa que os 
gaúchos aprenderam com nossos vizinhos uruguaios”

Nos campos de cima da Serra, onde prevalece a 
pecuária e a agricultura, visitei Lagoa Vermelha, onde 
fui muito bem recebido pelo Prefeito em exercício, Ge-
túlio Cerioli. Cheguei lá em meio à cerimônia em que 
ele estava passando o cargo para o Presidente da 
Câmara. Foram muitas atividades e a imprensa local 
estava à postos.

Andei na serra gaúcha nas cidades de Farrou-
pilha, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves e Caxias do 
Sul. Nos campos de cima da serra também fui em Va-
caria. Mas o que ouvi todos os dias, em todos os lu-
gares, foi: “Continue assim Senador, trabalhando com 
humanidade, pois todos os estatutos de sua autoria 
são obras da fraternidade e só querem o bem comum, 
paz, amor e felicidade.”

Também fui em São Lourenço do Sul, Pelotas 
e Rio Grande. Passei pela linda reserva ecológica do 
Taim, local onde a natureza resiste e preserva os ani-
mais que vivem em seu território natal.

Em Santa Vitória do Palmar, no extremo sul, no 
Chuí onde o Brasil Florão da América termina e onde 
começa o Uruguai, vieram gaúchos a cavalo para as-
sistir nosso comício. Santa Vitória nos recebeu com 
muitos fogos de artifícios e com churrasco caracterís-
tico da fronteira: ovelha assada inteira, feijão e arroz 
de carreteiro – cardápio típico de lá.

Foi ali, num grande comício, que falei, ao lado do 
Prefeito Batata, que me recebeu com grande carinho: 
“Na mesma praça, no mesmo banco, as mesmas flo-
res, os mesmos jardins, estou feliz porque hoje vejo a 
cidade sorrir com Olívio Governador e Lula Presiden-
te do Brasil.

Lá também, um doble chapa me falou com seu 
“portunhol”: “Continue assim Senador, fiel ao seu povo 

e ao seu trabalho. O senhor é o tribuno do Rio Grande, 
dos trabalhadores e aposentados, o Senador do salário 
mínimo! Senadores são quase cem e convencer ho-
mens de bem é uma tarefa fascinante. O senhor, homem 
brilhante, há de conduzir entre seus pares um novo 
tempo de progresso que alcance todos os lares.”

Srªs e Srs. Senadores, os “doble chapa” são cida-
dãos que têm a dupla cidadania. São filhos de brasileiros 
e uruguaias ou vice-versa. Eles exercem o seu direito 
de votar nos dois países. São ardorosos militantes nas 
campanhas políticas do Brasil e do Uruguai.

Também fui ao Litoral Norte para fazer campa-
nha em Osório, onde fui muito bem recebido pelo 
Prefeito Romildo que declarou apoio à Frente Po-
pular. Quando entrei na Freeway me lembrei que 
apresentei um projeto para que ela se chamasse 
Rodovia Luiz Carlos Prestes mas, os conservadores 
não deixaram e o projeto não foi aprovado. Prestes 
foi um lutador das causas populares. Da rodovia, 
palco dessa discussão, vi o parque eólico em ple-
no funcionamento. São muitos cata-ventos gerando 
eletricidade com a força dos ventos. E uma obra de 
grande dimensão. Espero que muitos parques como 
esse se espalhem pela nação, gerando energia lim-
pa, sem causar poluição.

Estive em IMBE, com o Prefeito Jadir que caloro-
samente me recebeu e manifestou seu apoio à Frente 
Popular. Passei por Capão da Canoa, Tramandaí, e 
Torres onde visitei um CTG com os gaúchos de bom-
bachas e as prendas de vestidos longos, lá tinha um 
chimarrão bem servido. E a nossa tradição! Lá, mais 
uma vez, ouvi: Continue assim Senador, com as suas 
convicções, porque a gauchada que não se curva, lhe 
estende a mão!

Viva Zumbi dos Palmares! Viva Sepé Tiarajú! Leve 
daqui um abraço do tamanho do Rio Grande.”

Estive em Maquiné com o Prefeito Pedro Nicolau 
com quem tive um bom diálogo. Lá pude mais uma vez 
colocar meus olhos naquela linda região da mata atlân-
tica, não há quem não se encante, frente à tamanha 
beleza! Mantê-Ia viva é a nossa maior façanha!

Mas foi em Santo Antônio da Patrulha, com o 
Prefeito José Francisco, num encontro com homens e 
mulheres de cabelos brancos, que fiquei muito impres-
sionado corri as demonstrações de carinho dos apo-
sentados. Foram mais de 2.000 pessoas no salão! Os 
idosos não querem compaixão. Eles têm consciência 
que construíram a nação, querem os seus direitos e 
com toda razão.

Querem ser tratados com respeito por tudo o que 
fizeram. Eles querem o fim do fator previdenciário e a 
manutenção do valor de compra de seus salários!
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E um direito da nossa gente! Eles também me 
disseram: “Continue assim, Senador!”

Em Venâncio Aires falei com o Nestor, Vereador 
e Líder do PDT que declarou apoio a Lula Presidente 
e Olívio Governador.

Em Santa Cruz do Sul fiz palestra para os vigilan-
tes em Congresso Estadual apoiando projeto original 
do Chico Vigilante Nº 3742/92, que o Senador Romeu 
Tuma foi Relator.

Também fui na Região Carbonífera, pois Rio 
Grande tem a maior reserva de carvão do país. Estive 
em Arroio dos Ratos e nas Minas do Leão. A região 
quer melhores condições, pOis sabe que seu carvão 
é uma grande solução para resolver os problemas de 
energia e da nação.

Também fui a Butiá, Charqueadas e São Jerô-
nimo, onde o povo gritou para mim: “Senador Paim, 
continue assim!”

Me lembro do Jaime Prefeito, agora independente 
dizendo: “Senador e Valdeci (Coordenador da campa-
nha do Lula no RS), vou com a Frente Popular porque 
aqui é meu lugar” Grande Jaime!

Na região metropolitana tive muitas atividades e 
em Porto Alegre participei do Encontro Estadual dos 
profissionais em Segurança Pública apoiando o seu 
direito a ter aposentadoria especial, já que eles estão 
sendo discriminados em relação a outros estados.

Fui no Parque da Harmonia, na Semana Farrou-
pilha, me encontrar com a minha gente, nessa linda 
festa cívica que comemora a Revolução Farroupilha: 
10 anos de lutas nas coxilhas, fomos o Davi contra o 
Golias, como diz o Hino do Rio Grande: Sirvam nossas 
façanhas de modelo a toda a terra!

O fato mais triste de toda a campanha foi a mor-
tandade de toneladas de peixes no Rio dos Sinos, 
rio onde nadei e pesquei e passei momentos felizes 
quando acampava em suas margens junto com fami-
liares e amigos para, pescar e churrasquear. E um re-
trato dantesco ver o Rio pedindo socorro e os peixes 
agonizando por falta de oxigênio! E a mãe natureza 
chamando e dizendo: eles estão morrendo.

Se nós, homens, temos a capacidade de assas-
sinar um rio e toda a vida que vive nele, tenho certe-
za que podemos salvá-Io não somente com medidas 
punitivas mas com medidas educativas.

Com o apoio desta casa, tenho certeza que os 
meus nobres pares, imbuídos com sua sensibilidade, 
não pouparão esforços para ajudar a salvar o Rio dos 
Sinos. Há uma canção regional gaúcha que diz as-
sim: “Não deixe morrer meu rio, me ajude ,por favor... 
O Biguá que mergulhava já morreu, o Aguapé não dá 
mais flor... “

Estive também em Esteio, Sapucaia, Igrejinha, 
Taquara, Parobé, Nova Hartz, Portão, São Sebastião 
do Caí.

Em São Leopoldo fiz comícios e palestras para 
negros, deficientes, sindicalistas e aposentados.

Visitei também Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, 
Sapiranga, Campo Bom, Canoas.

Participei de inúmeras atividades com Olívio, 
Jussara e o Rossetto. Foram comícios, palestras, ca-
minhadas.

Cumpri a orientação partidária. No 1º turno fui dar 
todo o apoio ao Rossetto, fizemos inclusive uma carta 
pessoal de apoio ao nosso candidato a Senador. No 
2º turno dobramos os esforços para Lula Presidente 
e alívio Governador.

No comício de Porto Alegre o povo chorou quando 
o Lula falou. No de Alvorada e Caxias a emoção tomou 
conta do povão com o refrão: “Lula veio para ficar e o 
Olívio para o Governo vai voltar.”

O de Canoas superou a tudo, não tinha explica-
ção. Eram cerca de 40 mil pessoas gritando

“Lula lá, Olívio aqui, vão ter que nos engolir” Era 
um mar vermelho de bandeiras, era pura paixão.

Estive também em Novo Hamburgo onde recebi, 
na Escola Fundamental Sagrado Coração de Jesus, 
poema declamado pelo aluno Jackson Nander de Al-
meida Zanuni, de autoria do mesmo, que é deficiente 
visual e que faço questão de ler para todos: 

Hoje é o dia certo
Para você amar, Sonhar, ousar, produ-

zir,
Acreditar, ser feliz. ..
Cada dia, um dia:
Cada sorriso, um sorriso Cada pessoa, 

um mundo; Cada sonho, um degrau:
Cada passo, um risco; Cada erro, uma 

oportunidade de aprender.....

Foi em Novo Hamburgo também que fiz uma vi-
sita à Fazenda Renascer, que trabalha para curar as 
pessoas dependentes de bebidas e drogas. Foi um 
momento muito educativo para mim, pois falamos de 
bebidas e drogas mas no fundo sempre achamos que 
isso só acontece com os outros e construímos um invi-
sível escudo protetor para nós e nossos familiares.

Na Fazenda Renascer as pessoas, em sua maio-
ria, buscam a internação por vontade própria. A fazen-
da só recebe pacientes que querem efetivamente se 
internar por livre e espontânea vontade. E um traba-
lho, sério e a minha preocupação é com a droga que 
destrói vidas e famílias.

Esta casa, meus caros, tem que trabalhar para 
que nossas fronteiras não sejam um paraíso onde o 
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narcotráfico passe com a sua mercadoria, que só traz 
mortes e desgraça.

Fui para Santa Maria, Lajeado e Teutônia.
Na cidade de Montenegro visitei a Escola Ensino 

Especial Fundamental Delfina Dias Ferraz e recebi das 
mãos de Janice Pereira de Araújo, deficiente visual, 
um poema de sua autoria que diz assim:

Para o amigo Paulo Renato Paim

Anjo amigo:
Estive sozinha
Perdida sem ninguém
O mundo era sombrio e vazio
E muito triste também
Eu andava por caminhos
Era tudo escuridão
Silencioso só solidão
Mas vi que uma imagem
No ar refletia
Dando me uma mensagem
De paz e harmonia
Não tenha medo de mim
Vou te proteger
Seguir seus passos onde estiver
E estar contigo
Para o que der e vier
Não fujas de mim
Não tem mais perigo
Porque eu sou e sempre serei
O seu anjo amigo
Um abraço da amiga Janice.

Em Santiago do Boqueirão uma moça me falou: 
“Continue assim, senador. Trabalhando sempre com 
humildade, pois o Congresso Nacional vai aprovar o 
Estatuto da Igualdade Racial e fazer justiça no com-
bate a essa desigualdade”

Também andei nas Missões, Fronteira Oeste, 
Quaraí, Santana do Livramento, Alegrete, terra de 
Mário Quintana, poeta e velho menino que queria ser 
estrela para iluminar a lua e aquecer a alma tua, mi-
nha, de todos.

Também fui a Dom Pedrito, Bagé, Candiota e Pi-
nheiro Machado, na estrada, olho para o lado e vejo a 
história do meu povo.

Lá no Cerro dos Porongos, o 1º Regimento dos 
Lanceiros Negros, combatentes, sendo atacados à 
traição...Com essa reflexão estou encerrando o meu 
pronunciamento.

Foram mais de 80 cidades... Mais de 10 mil qui-
lômetros rodados, mais de 150 entrevistas para rádios, 
jornais e televisão.

Tive certamente, contato pessoal com mais de 
200.000 gaúchos e gaúchas e as palavras que mais 
ouvi, foram: “Continue assim Senador!!!”

Termino minha fala com o telegrama de solida-
riedade que enviei ao nosso querido Vice Presidente, 
José Alencar, que esteve comigo no comício de Porto 
Alegre, capital do Rio Grande.

José Alencar conquistou o coração dos gaúchos 
e das gaúchas.

Caro Amigo José Alencar.

Mesmo à distância estou acompanhando 
este momento difícil de sua vida. Desejo mais 
uma vez expressar minha enorme admiração 
e apreço por V. Exª. Sem abrir mão de suas 
convicções o amigo foi fundamental para que 
um operário chegasse a Presidência da Re-
pública e se reelegesse. Sua história de vida 
é um exemplo para todos nós. Tenho absoluta 
certeza que sua operação nos Estados Uni-
dos será vitoriosa. Aguardamos ansiosamente 
a sua volta para casa e que assim possamos 
vê-Io reassumir a vice-presidência da Repú-
blica para o bem do povo brasileiro.

Um forte abraço, Senador Paulo Paim

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

– MA) – V. Exª será atendido na forma regimental.
Concedo a palavra ao Senador Almeida Lima, do 

PMDB de Sergipe, por permuta com o Senador Marco 
Maciel, que estava inscrito em primeiro lugar.

Com a palavra V. Exª por 10 minutos.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, não gostaria de fazer o 
pronunciamento que pretendo neste instante.

Já que tomei a decisão, gostaria de fazê-lo na 
presença do Presidente Renan Calheiros. Como S. 
Exª não se encontra aqui, quero pedir especial aten-
ção do Presidente neste instante, pois se trata de um 
assunto de economia interna da Casa e que já se tor-
nou insuportável.

É um assunto antipático. Mas eu não tenho re-
ceio de antipatias, sobretudo quando se está ferindo 
direitos, interesses os mais legítimos possíveis.

Quando o nobre Senador José Sarney, presidin-
do esta Casa, elaborou projeto – e era secretário de 
S. Exª então o jornalista César Mesquita – para insta-
lação de todo esse complexo de comunicação de que 
o Senado dispõe, sobretudo a sua TV Senado, S. Exª 
o fez por ter em mente a importância da comunicação 
social para o Parlamento, diante da necessidade da 
transparência e diante da necessidade de a população 
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do Brasil, um País de dimensões continentais, tomar 
conhecimento de tudo quanto aqui se passa e fazer a 
cobrança. Daí o mérito que deposito, neste instante, 
na figura do Senador José Sarney.

Nesse mesmo diapasão toma-se conhecimento 
de que a atual Presidência, de que a atual Mesa Dire-
tora desta Casa, por meio de projeto também elogiável, 
procura estabelecer para TV Senado, não apenas o 
canal fechado que hoje existe, mas também a institui-
ção da TV aberta. Ou seja, possibilita-se a todos os 
brasileiros – e não apenas àqueles que dispõem de TV 
a cabo ou de outros sistemas especiais – o acesso às 
sessões plenárias, às reuniões das comissões; enfim, 
a todos os trabalhos que aqui se realizam.

Se não fosse necessário divulgar tais ações par-
lamentares, S. Exªs não gastariam dinheiro público 
nesses instrumentos que consideramos importantes. 

Pois bem, se são importantes, precisam ser usa-
dos com decência e critérios justos, corretos e de res-
peito à população brasileira.

Eu quero, Sr. Presidente – e dirijo-me à Mesa 
Diretora desta Casa – referir-me a um breve pronun-
ciamento do Senador Jorge Bornhausen e do Senador 
Tasso Jereissati, que em outra ocasião, neste ano, nesta 
Sessão Legislativa, fez reclamações sobre pronuncia-
mentos que foram realizados da tribuna desta Casa e 
que foram omitidos no programa “Voz do Brasil”. Ou 
seja, não houve a devida repercussão, não foi dado o 
devido conhecimento para a população brasileira. Isso 
foi objeto de críticas aqui. S. Exª, o Presidente Renan 
Calheiros, afirmou que adotaria providências para 
coibir esse tipo de desvio na Comunicação Social do 
Senado Federal.

No dia seguinte ao comunicado, ao pronuncia-
mento, à crítica do Senador Bornhausen e do Senador 
Jereissati, eu me dirigi ao Presidente Renan Calheiros 
e disse a S. Exª: “Presidente, aquilo que aconteceu no 
dia de ontem com os dois Senadores vem acontecendo 
comigo há muito tempo. Preferi não tratar do assunto 
da tribuna por se tratar de economia doméstica, de as-
sunto interno da Casa e prefiro trazê-lo para V. Exª”.

E ele me assegurou que tomaria as providências 
diante das robustas provas que a ele apresentei naquela 
oportunidade. Lamentavelmente, não surtiram efeito.

Encontrava-me em Sergipe, em Aracaju, no dia 
23 próximo passado, quando assistia à TV Senado, ao 
Programa “Fala Cidadão” e, a partir daí, eu entendi que 
a questão não é contra o Senador que vos fala neste 
instante. Não. Não é uma questão pessoal. Evidente-
mente que não do jornalista desta Casa, mas de al-
guém que comanda esta Casa, que pode ser o próprio 
Presidente Renan Calheiros a qualquer um outro que 
tenha poder diretivo da Mesa Diretora e da administra-

ção desta Casa. Não sei de quem vem e não acredito 
ser de S. Exª o Presidente Renan Calheiros.

Mas senti que o que se adota nesta Casa não é 
contra este Senador, mas, em tese, contra a Oposição, 
pois, não se pode admitir – e eu presenciei, Senador 
Jefferson Peres – no “Fala Cidadão” seis Senadores 
se pronunciaram, respondendo a brasileiros. Todos 
os seis da base de sustentação do Governo. É muita 
coincidência para o meu gosto! Falaram no dia 23: Val-
dir Raupp, Edison Lobão, Wellington Salgado, Flávio 
Arns, Valmir Amaral, todos da base de sustentação 
do Governo.

Imediatamente, fiz a comunicação por telefone à 
Secretaria de Comunicação Social, que tentou contra-
argumentar que poderia estar ocorrendo outra coisa. 
E não é verdade! Não é verdade!

Esta é uma atitude que precisa terminar nesta 
Casa. Não venho aqui falar de mim. Trouxe fatos rela-
cionados à minha atuação apenas para ilustrar, como 
trouxe fatos aqui relatados pelos Senadores Jorge 
Bornhausen e Tasso Jereissati.

Pois bem, há fato muito mais grave, Sr. Presiden-
te, Srs. Senadores. Fato muito mais grave! Muitíssimo 
mais grave, que precisa chegar ao conhecimento de 
V, Exªs!

Antes de chegar a esse último fato, quero dizer 
o seguinte: no dia de ontem, nesta tribuna, se encon-
trava o nobre Senador Eduardo Azeredo. O nobre Se-
nador veio fazer um pronunciamento para justificar o 
projeto que trata da questão da Internet e que estaria 
na pauta no dia de hoje na Comissão de Constituição 
e Justiça. Quando S. Exª fazia o pronunciamento, Sr. 
Presidente, por provocação minha, por meio de um 
aparte, estabelecemos o debate aqui no plenário com 
outros Senadores se pronunciando.

Pois bem, este aqui que é o Jornal do Senado, 
que é um veículo de comunicação social da Casa, três 
matérias na página 6, que precisava ter sido registra-
do pelo menos o aparte, e não registrou; queixas que 
venho fazendo de forma interna, permanentemente. 
No dia 23, fiz uma por telefone, nenhuma referência, 
sendo este o Senador que provocou no plenário desta 
Casa o debate, nenhuma referência.

Sr. Presidente, o que eu disse ontem foi tão impor-
tante que, no “Bom– Dia Brasil” de hoje, na TV Globo, 
apareceu o pronunciamento do nobre Senador Edu-
ardo Azeredo, a do Presidente da Câmara e o meu, 
na tarde de ontem. A TV Globo tomou conhecimento, 
a Casa não tomou conhecimento, não publicou uma 
linha, não fez nenhuma referência! A fonte de informa-
ções dos jornalistas brasileiros é a Agência Senado. 
Tenho e-mails do meu Estado, dirigidos a mim, com 
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reclamações de órgãos da imprensa porque na origem, 
na fonte, não trazem nenhuma informação...

(Interrupção do som.)

O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE) – ... da minha 
fala no dia de ontem, reclamando-me uma posição, já 
que se tratou inclusive de matéria nacional pela Rede 
Globo de Televisão no “Bom-Dia Brasil” de hoje. Não 
falo por mim. Trago apenas este exemplo. Mas o pior, 
Senador Jefferson Péres, vem agora. Pasmem, os se-
nhores! Tomei conhecimento... Não sou irresponsável, 
nunca agi com irresponsabilidade da tribuna desta 
Casa, poderia não estar aqui para fazer esse relato, 
outros meios procurei – e o Presidente Renan Calhei-
ros e o Secretário de Comunicação Social da Casa são 
sabedores disso – e não obtive solução, mas trago um 
fato surpreendente para o qual eu gostaria de chamar 
a atenção dos Srs. Senadores – do Senador Jefferson 
Péres; do Senador Antonio Carlos Magalhães, que aqui 
se encontra; do Senador Marcelo Crivella; enfim, de 
todos. A fonte, a priori, não preciso trazer nem declinar 
o nome, pois não há necessidade, mas, se houver ne-
cessidade, retornarei e direi a fonte. Senadores, existe, 
aqui no Senado, um estudo, uma proposta, que está 
sendo discutida, embora tenha consultado ontem três 
Senadores, e nenhum dos três tivesse conhecimen-
to, inclusive o Senador Efraim Morais, que integra a 
Mesa Diretora desta Casa – atenção, senhores brasi-
leiros – para tornar a TV Senado um instrumento de 
comunicação não ao vivo dos pronunciamentos que 
realizamos e dos trabalhos que são efetivados nas 
Comissões e aqui, no Plenário, mas transformá-la em 
uma resenha, cujo pronunciamento deve passar pelo 
crivo daqueles que vão editar as matérias, como fazem 
na “Hora do Brasil”. 

Não trago a origem da fonte por entender, nes-
te momento, desnecessário, mas trarei no primeiro 
instante que entenderem necessário de quem ouvi, e 
ouvi de fonte legítima desta Casa, sob o protesto que 
emiti imediatamente: não podemos retroceder. E vejo 
exatamente nessa possível posição uma manobra 
contra a democracia, contra a liberdade do Parlamen-
to, o direito que se tem de se comunicar diretamente 
com o povo brasileiro. E a alegação principal que ouvi 
é a de que com as sessões transmitidas ao vivo, a TV 
Senado perde audiência e que precisava estabelecer 
um procedimento jornalístico diferente, para que os 
pronunciamentos não saíssem na íntegra, ou seja, 
devem ser editados.

Essa é a denúncia que faço. No primeiro segundo 
em que a Mesa Diretora desejar ou o Plenário, direi 
da tribuna, por entender que isso é uma grande aber-
ração, uma grande indignidade, é um retroceder das 

nossas instituições e do parlamento brasileiro, trago 
ao conhecimento de todos os senhores.

Concedo um aparte, para concluir, ao nobre Se-
nador Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador, 
só para dizer que a minha assessoria já me alertou 
de que alguns pronunciamentos meus feitos aqui não 
tiveram nenhuma consideração na “Voz do Brasil”. E 
houve dias em que todos os pronunciamentos foram 
levados, menos o meu, dias em que o Senado estava 
vazio. Quero dizer que V. Exª levantou algo que me 
provocou uma suspeita, porque até aqui eu via e não 
estava dando importância, devo-lhe confessar.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Tenho 
certeza absoluta, nobre Senador Cristovam Buarque, 
de que nenhuma responsabilidade tem o corpo fun-
cional desta Casa, sobretudo por se tratar de uma 
decisão complexa que só aqueles que têm poder de 
decisão tomam, e não o corpo funcional, muito menos 
os jornalistas, as pessoas, os homens e as mulheres 
de comunicação desta Casa. Disse que era um pro-
nunciamento antipático. É antipático, sim, mas não te-
nho problemas com antipatia, até porque preferi não 
fazê-lo e procurei os canais competentes para levar o 
assunto, mesmo depois dos pronunciamentos dos no-
bres Senadores Tasso Jereissati e Jorge Bornhausen, 
que fizeram críticas a esse respeito exatamente num 
assunto igual ao que V. Exª, nobre Senador Cristovam 
Buarque, se referiu há pouco, que foi a Voz do Brasil. 
Dirigi-me ao Presidente para tratar deste assunto e já 
estive, inclusive, com o Secretário de Comunicação 
Social da Casa, e nenhuma solução.

O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Concedo 
o aparte ao nobre Senador Jefferson Péres.

O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Esse pro-
jeto ou anteprojeto seria uma resolução da Mesa, da 
Casa, para integrar o Regimento Interno?

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Confesso 
a V. Exª que não tenho conhecimento se está em nível 
de anteprojeto ou de projeto, mas posso afirmar que 
quem me passou a informação tem conhecimento para 
tal e disse que se tratava de estudo desta Casa de uma 
proposta para estabelecer uma mudança, sobretudo 
na programação da TV Senado, pois estamos perden-
do audiência nos horários de transmissão ao vivo das 
sessões plenárias e das reuniões das Comissões.

O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Se for algo 
que deverá passar pelo Plenário, aqui, obviamente, 
vai cair. Se for um ato da Mesa, seria uma arbitrarie-
dade. Deve haver uma tentativa, uma intenção, mas, 
Senador Almeida Lima, vejo muito pouca possibilida-
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de de isto se concretizar. De qualquer maneira, vale 
a sua denúncia.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Agrade-
ço o aparte de V. Exª. Fiz questão, sobretudo por este 
último fato, de vir à tribuna relatar todos os anteriores 
a que me referi, lamentando exatamente que ontem o 
nosso Jornal do Senado não tivesse registrado uma 
fala minha de plenário. A Rede Globo de Televisão viu 
nela importância e transmitiu parte da minha fala, ao 
vivo, no “Bom Dia Brasil” de hoje.

É lamentável que isso aconteça. Trata-se de um 
desrespeito não ao parlamentar, mas ao Parlamento e, 
acima de tudo, à população brasileira que quer assistir, 
que quer fiscalizar, que deseja acompanhar a atuação 
parlamentar de todos nós Senadores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Almeida Lima, o 
Sr. João Alberto de Souza, 2º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente.

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

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com a palavra o Senador Antonio Carlos Magalhães 
pela ordem.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, estou inscrito para falar pela Minoria, quando 
V. Exª considerar conveniente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Está inscrito o Senador Jefferson Péres, pelo PDT, 
e V. Exª falará a seguir, Senador Antonio Carlos Ma-
galhães.

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres, 
pela Liderança do PDT; a seguir, ao Senador Antonio 
Carlos Magalhães.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, pela primeira vez, após as eleições, 
assomo a esta tribuna para manifestar a minha tristeza 
pela reeleição do Presidente Lula. Ele não teve meu 
apoio, não teve meu voto, mas a maioria esmagadora 
do povo brasileiro preferiu perdoá-lo pelos seus erros 
e reconduziu-o à Presidência da República. É a von-
tade da maioria, Senador Tião Viana, e temos que 
respeitar. Não vou agora espernear, esbravejar contra 
o Presidente; seria simplesmente um gesto de mau 
perdedor. Perdi, vou continuar na Oposição, mas não 
quero o pior para o País.

Estou nesta tribuna para manifestar minha preocu-
pação com os próximos quatro anos, Senador Tião Via-
na, V. Exª que é do PT, que é da Base Governista. Não 
quero o pior para o País, mas estou preocupado.

A situação do País não é fácil.
Estou fazendo isso depois de muita reflexão, fa-

lando para uma Casa vazia, fazendo um discurso que 
certamente não será publicado na imprensa amanhã; 
não sairá uma linha. Mas estou falando sobre um as-
sunto muito sério.

Nós estamos num dilema: ou retomamos o cres-
cimento de 5% ao ano, pelo menos, o que é vital para 
o País, ou vamos patinar na mediocridade, na semi-es-
tagnação e numa situação socialmente insustentável, 
porque nem os programas sociais, que são paliativos, 
vão se sustentar se o País não ganhar dinamismo.

Por outro lado, se vingar o desenvolvimentis-
mo irresponsável, como querem alguns setores do 
Governo, sem as precondições para a retomada do 
crescimento, vamos enveredar pela irresponsabilidade 
fiscal, a inflação voltará e vamos viver uma situação 
também muito ruim.

Ou seja, Sr. Presidente, o País precisa crescer 
com estabilidade. O Brasil precisa crescer 5% ao ano, 
pelo menos, com estabilidade. Isso é possível; há com-
patibilidade entre as duas coisas, mas não será possível 
sem a remoção de alguns obstáculos, que o Governo 
não removerá sem o entendimento de alto nível com 
os setores responsáveis da Oposição.

Senador Antonio Carlos Magalhães, de saída, 
já em 2007, o Governo precisará desesperadamente 
prorrogar a DRU e a CPMF, que vencem em 31 de de-
zembro. Senador Tião Viana, se a DRU e a CPMF não 
forem prorrogadas até o fim do próximo ano, o Gover-
no não governa em 2008. Se perder R$35 bilhões da 
CPMF e a Desvinculação das Receitas da União, que 
flexibiliza o Orçamento, o Governo fica inteiramente 
engessado.

Isso exige emendas à Constituição. São duas 
emendas à Constituição que exigem, Senador Motta, 
três quintos dos votos no Senado e na Câmara. O Go-
verno não tem três quintos do Senado, nem que apele 
para o mensalão e para o mensalinho, Senador Tião 
Viana. Não tem! O Governo não tem aqui 49 votos, se 
não houver um entendimento com a Oposição. A partir 
de janeiro de 2008, o Governo vai entrar em crise.

O Presidente Lula precisa de um entendimento 
de alto nível com a Oposição, repito, em torno de uma 
agenda mínima para o País. O PDT todo está disposto 
a sentar, sem participar do Governo, Sr. Tião Viana. 
Tranqüilizo os Parlamentares dos Partidos governis-
tas: não queremos cargos; podem dar todos para o 
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Partido do Governo. Queremos entender-nos no inte-
resse nacional.

O que está acontecendo me preocupa. Já vejo o 
Presidente da República diretamente negociando com 
os Partidos do Governo a formação do ministério. O que 
está acontecendo é, além de preocupante, vergonho-
so, Senador Cristovam Buarque. Os Partidos querem 
três, quatro, cinco ministérios, simplesmente alguns 
ministérios de porteira fechada, ou seja, o Ministério 
da Previdência desde o Ministro até o agente lá no Mu-
nicípio. Se o Presidente cair nessa, está perdido. Está 
perdido, Senador Antonio Carlos Magalhães! Porque a 
Oposição vai para a oposição mesmo. Ele pode lotear 
o Ministério como quiser, pode usar mensalinho, mas 
vai ter oposição para valer nesta Casa, sem entendi-
mento algum. E aí ele não governa!

Preocupo-me muito com isso. Dizem que faz parte 
da vida política negociar ministério, mas impor isso!?... 
Como é que é? Eu gostaria de saber como é esse en-
tendimento, Senador Cristovam Buarque. O Presidente 
tem que me dar dois ou três ministérios, senão... Senão 
o quê? Se me der, voto tudo que o Governo quiser; se 
não me der, voto contra o Governo sempre. É isso? Mas 
isso é profundamente imoral. Se o Presidente quiser 
cair nessa, vira refém do fisiologismo do Congresso e 
não vai longe. Ele vai, de concessão em concessão, 
ficar aprisionado por essa gente. E mesmo com essa 
gente, repito, ele não aprova o que precisa aprovar 
no Congresso. Se ele quer se entender com a Oposi-
ção em torno de um acordo realmente sério, estamos 
abertos – pelo menos, falo pelo PDT.

Senador Tião Viana, somos os interlocutores mais 
baratos para o Governo. Queremos nos entender e 
não queremos nada em troca. Se o Governo não quer 
isso, que se entenda com seus mensaleiros, e vamos 
ver no que vai dar.

Ouço o aparte do Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador 

Jefferson Péres, feliz o Governo que tem uma Oposição 
que o alerta antes mesmo de os erros acontecerem. 
Seria bom que o Governo percebesse o que há den-
tro do seu pronunciamento. E o pronunciamento que V. 
Exª faz hoje, também já o fez no passado, alertando o 
Governo, e não o levaram em conta. Alertou para esse 
problema da composição do Governo e dos seus Mi-
nistérios com base apenas em negociações, e deu no 
que deu: quase se acaba o Governo. Alertou quando 
defendeu a “consertação” – semanas e meses repeti-
dos aqui – e o Governo não entendeu. Espero que o 
Governo, que começará dentro de mais algumas se-
manas, entenda que o que V. Exª está fazendo é algo 
que ele deve agradecer. É uma Oposição séria, que 

quer estar presente como crítica, como denúncia, mas 
também como alerta, como está fazendo hoje.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr. 
Presidente, posso conceder um aparte ainda?

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Solicito objetividade em razão de outros oradores 
inscritos.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Con-
cedo um aparte ao Senador Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Tenho cer-
teza de que o Senador Tião Viana é um democrata 
– não interprete como tendência ao masoquismo; S. 
Exª não gosta de sofrer – e, como Presidente, sabe que 
a isenção lhe remete a ouvir o que, na realidade, vem 
acontecendo no Partido. Esse semblante triste dele é 
a primeira prova concreta de que ele não concorda. 
Senador Jefferson Péres, V. Exª entra no assunto em 
momento oportuno, basta ver as pessoas recebidas pelo 
Presidente Lula na primeira semana – evidentemente, 
todos foram tratar de assuntos republicanos –, simbo-
lizados por aquela Deputada pé-de-valsa que perdeu 
a eleição e daí afora. O Presidente da República con-
tinua não se preservando. E V. Exª disse exatamente 
que se começam a discutir Ministérios. Isso é o que 
sabemos. Ouvi, hoje, de uma maneira irresponsável, 
um Parlamentar dizer que o seu Partido tinha 15 ou 20 
Deputados, mas que, até o dia da posse, com o apoio 
do Governo, vai chegar a 30. Como?

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Com 
o apoio do Governo?

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Com o apoio 
do Governo. Está nos jornais de hoje. Assim é que co-
meça. Nós estamos aqui, Senador Jefferson Péres, 
imitando a Globo e seu programa “Vale a Pena Ver de 
Novo”, que passa às duas horas da tarde, em que os 
sonolentos assistem ao que já viram lá atrás. Estamos 
começando a ver tudo de novo: vai aparecer o segundo 
Waldomiro – aquele foi o primeiro –; vão tirar da gaveta 
os projetos de jogo. Tudo isso vai se repetir, é só uma 
questão de esperar. Mas, agora, com mais sofisticação. 
Eles aprenderam e alguns riscos não correm mais, só 
que, às vezes, não acreditam que a Polícia Federal 
seja republicana e são surpreendidos nos hotéis com 
as burras cheias de dinheiro. Muito obrigado.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Obri-
gado, Senador Heráclito Fortes. Realmente isso tem 
um cheiro de déjà vu, mas é uma reprise a que eu 
não gostaria de assistir.

(Interrupção do som.)

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Vou 
concluir, Senador Tião Viana.
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O Presidente Lula tem uma oportunidade de ouro 
de remir-se dos pecados praticados e dar uma de es-
tadista. Aí este País em quatro anos decola, e a Opo-
sição vai ficar muito feliz, porque, se ganhar em 2010, 
recebe um País em plena decolagem. Se o Presidente 
der uma de politiqueiro, se não aprendeu com os er-
ros, ficará prisioneiro do que há de pior no Congresso 
Nacional. Ele vai ser um administrador de crises, e eu 
não sei o que será do nosso País.

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

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães, nos termos do inciso II do art. 14 do Re-
gimento Interno.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela Liderança do PFL. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, veja V. 
Exª, Sr. Presidente, ouçam, Srs. Senadores: o Brasil 
se fortalece no exterior, segundo o Presidente Lula. 
É verdade. Ontem os jornais noticiaram que o Brasil 
caiu cinco pontos no ranking da corrupção, passando 
da 65ª para a 70ª posição. Está entre os países mais 
corruptos do mundo!

Hoje, ficamos sabendo de outro ranking, em que 
o Brasil ocupa a última posição, demonstrando como 
as empresas têm de se esforçar para cuidar do ema-
ranhado tributário de que são vítimas. Os números são 
impressionantes, e não é a primeira vez que falo isso 
desta tribuna. O Brasil apresenta uma das maiores car-
gas tributárias, e as empresas brasileiras pagam 71% 
de seus lucros em impostos! São mais de 60 impostos, 
taxas e contribuições, equivalentes a 38% do PIB – do 
qual, ainda há pouco, a lúcida inteligência do Senador 
Jefferson Péres apontava que nosso desenvolvimento 
precisa chegar a, pelo menos, 5%.

Na China, há 25 impostos, equivalentes a 17% do 
PIB. É menos da metade dos daqui. Essa é a solução 
que se vê, a cada dia, a reclamar-se.

Há dois ou três meses, critiquei o Ministro Man-
tega, que, a esta hora, está no Gabinete da Presidên-
cia do Senado, reunido com os Líderes, para cuidar 
da aprovação do projeto das microempresas, o qual, 
tenho certeza, o Senador Arthur Virgílio, como Líder, 
não vai permitir que passe hoje porque não está em 
condições de ser votado.

Mantega, no Bom Dia Brasil, disse que o PIB 
poderia chegar a 4%. Disse que o Ministro não podia 
acreditar naquilo que ele afirmava. De lá para cá, as 
coisas pioraram e, com a queda da produção industrial, 
que foi de 9% neste mês, já se prevê um PIB inferior 
a 3%. Será, com certeza, inferior a 3%. Vai ficar em 
2,5%, praticamente o mesmo do ano passado, que foi 
de 2,3%, mostrando que esta Nação não tem condi-

ções de sobreviver, de dar emprego a quem precisa e 
de crescer nos investimentos indispensáveis.

Mas tudo isso, Sr. Presidente, por causa de uma 
política tacanha de lotear o Governo. Eu que tinha tanta 
esperança em V. Exª, Sr. Presidente, e tenho, porque 
V. Exª é uma exceção no quadro partidário em que 
está inserido. Mas, devo-lhe confessar que ando triste. 
Vejam a lista dos estadistas recebidos esta semana 
no Palácio do Planalto. Não quero acusar ninguém, 
mas vários deles que estão comprometidos na polí-
cia, com o mensalão, com o caso dos sanguessugas, 
nos projetos da Sudam, são hoje os líderes do Senhor 
Presidente da República. Não o vejo receber o Sena-
dor Tião Viana; não o vejo sequer atender o ex-Líder 
Mercadante. O ex-Líder Mercadante perdeu em São 
Paulo talvez por causa do Presidente da República 
e hoje, coitado, está abandonado aqui. Não está tão 
abandonado porque nós sabemos de seu valor e lhe 
damos a importância devida. Mas do ponto de vista 
governamental, não querem ver o Mercadante, como 
não queriam ver a estrela do PT, que, infelizmente, 
surgiu numa praia baiana.

Ah, Sr. Presidente, temos o dever de melhorar 
a situação do País! Ontem, falei aqui sobre os 154 
mortos do Boeing. Assisti o Ministro da Defesa, na 
televisão, no programa Roda Viva, e aqui peço um 
favor a Sua Excelência o Senhor Presidente da Re-
pública. Peço, com todo o respeito, que o Presidente 
veja esse programa Roda Viva em que esteve pre-
sente o Ministro da Defesa. Certamente, ele apenas 
não manterá, como manteve o Chefe da Aeronáuti-
ca, como manteve ou vai manter o do Exército e o 
da Marinha, mas, com certeza, ele faria voltar para 
algum lugar menos importante o “oitentão” Waldir Pi-
res. A sua idade é até próxima da minha, mas minha 
cabeça está funcionando. (Risos.)

De modo que este é o Brasil que estamos vendo; 
essa é a situação das pessoas que estão freqüentando 
o Palácio para tomar um pedaço de cada coisa.

O caso é tão grave que hoje já foram anunciadas 
as verbas cortadas do tráfego aéreo. O desastre ocor-
reu no dia 27 de setembro, há pouco mais de um mês. 
Agora a Folha de S.Paulo denuncia que o sistema de 
navegação para apoio do espaço aéreo de São Paulo 
não funciona há quatro anos! Vejam bem os senhores 
que viajam e usam os Aeroportos de Congonhas e de 
Guarulhos: há quatro anos que a aparelhagem não fun-
ciona! A denúncia está na Folha de S.Paulo de hoje. E 
nada acontece. Continua sem funcionar. Continua sem 
controlador aéreo. Pagam aos controladores aéreos a 
mísera quantia de R$1.400,00 e não querem que os 
militares, que entendem do controle aéreo, participem 
desse serviço de controle.
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São os resquícios desses que só vivem a atacar 
o regime militar, quando, na realidade, no regime mili-
tar não aconteciam os desastres que hoje acontecem, 
sobretudo do ponto de vista moral. Tenho a coragem 
de dizer isso, Sr. Presidente. Hoje muitos negam essa 
posição. Não estou elogiando o regime militar, que teve 
coisas muito boas e outras ruins, mas estou dizendo 
que, em matéria de honestidade e de tráfego aéreo, 
o regime militar era muito melhor do que o atual. Não 
é apologia do regime. Todos nós sabemos que temos 
que viver com a democracia. Os regimes militares – e 
já dizia um grande estadista baiano – são passageiros, 
são como os flagelos; só a democracia é eterna; só a 
democracia assegura o reino da liberdade. Queremos 
a liberdade, mas com a dignidade e a seriedade juntas. 
A liberdade sem seriedade e sem dignidade, evidente-
mente, não funciona, passa a ser anárquico...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Com prazer, ouço V. Exª, antes pedindo que 
seja resolvida a crise dos controladores, que não se 
protelem os concursos, que não sejam tiradas as ver-
bas da navegação aérea.

A Infraero espera resolver o problema em cento 
e vinte dias. Até lá, o que vamos fazer? Rezar, pedir a 
Deus que não aconteçam novos desastres neste País 
dirigido por irresponsáveis; pedir a Deus que nos dê 
luz para iluminar o caminho desses dirigentes que, em 
verdade, são cegos.

Ouço V. Exª, Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador An-

tonio Carlos, o pronunciamento de V. Exª é preciso, é 
oportuno. Podemos observar que toda essa discussão 
travada pelo Governo na mídia tem um objetivo: en-
cobrir o crime praticado pelo próprio Governo quando 
contingenciou os recursos orçamentários. Ora, a Anac 
arrecada cerca de R$2,5 bilhões por ano com as taxas 
cobradas nos aeroportos brasileiros, as mais caras do 
mundo, e apenas uma pequena parcela foi liberada. 
Do Orçamento da União, apenas 30% foram liberados. 
E fica-se com uma discussão sobre planos de cargos 
e outras coisas. Mas não adianta discutir isso sem re-
cursos. Está-se discutindo a conseqüência, quando o 
problema é a causa. Aliás, nós tivemos um diretor da 
Infraero que, há dois anos, pediu para sair e denunciou 
à imprensa que se estava investindo apenas em aero-
portos, em obras de arquitetura, e não na segurança 
aérea. Essa questão vem sendo discutida já há muito 
tempo, e nada foi feito. Por quê? Porque o Governo se 
ocupou tanto em falar mal do apagão, da energia no 
Governo Fernando Henrique Cardoso, que permitiu 
que caísse em seu colo esse “apagão aéreo”, que traz, 

Senador Antonio Carlos Magalhães, prejuízos para o 
Brasil que não avaliamos ainda. Vários empresários 
vieram do exterior para conhecer possibilidades de 
investimentos no Brasil e retornaram do próprio Aero-
porto de Guarulhos, porque não tinham condições de 
seguir ao destino final, em razão da greve. Esse caso 
é mais grave do que podemos imaginar. A incompe-
tência e a falta de agilidade nas decisões fazem com 
que os pilotos do avião Legacy, cidadãos americanos, 
fiquem presos por tempo indeterminado. Não agilizam 
nada. Ficam na discussão, um jogando a culpa no ou-
tro, e jogando no passando. Chegaram ao desplante 
de acusar o governo passado de não ter feito investi-
mentos em aviação. Foi o Governo Fernando Henrique 
que adquiriu e montou o Projeto Sivam, tão combatido 
pelo PT. O que é o Projeto Sivam? É a modernização. 
O Cindacta também. Permanecem na velha história 
de jogar lama no passado, e não enfrentam a lama do 
presente. Muito obrigado a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – V. Exª realmente é um homem que conhece o 
problema da aviação no Brasil e no mundo. V. Exª tem 
o prazer de estudar esse assunto. Há muito tempo nós 
discutimos esses assuntos, e eu fico aprendendo as 
suas lições. Raramente, alguém nesta Casa conhece 
tanto o problema da aviação no mundo quanto V. Exª. 
De maneira que o aparte de V. Exª é extremamente 
valioso, e eu agradeço.

O Senador Jefferson Péres também se mostrou, 
como eu também... Não vou negar a legitimidade da 
eleição do Presidente da República. Ele, evidentemen-
te, teve uma votação consagradora.

(Interrupção do som.)

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Mas a votação consagradora não lhe dá dig-
nidade para agir da maneira que está agindo. O povo 
lhe deu um aval, mas ele tem que cumprir bem esse 
aval que lhe foi dado pelo povo. Ele não tem o direito 
de repetir os quatro anos de candidatos derrotados 
em ministérios, de incompetência; não tem o direito 
de fazer com que os brasileiros sofram mais do que 
estão sofrendo. Ele não tem o direito de enganar com 
o Bolsa-Família; ele não o direito de fazer o que tem 
feito no Nordeste, onde sequer conseguiu irrigar um 
hectare de terra. Esse homem não fez, e diz que é o 
protetor do Nordeste. E, ainda assim, os nordestinos 
caem na sua conversa, enquanto ele paga a custo de 
ouro na imprensa e na televisão brasileira.

Se ele quer de fato governar bem, que comece 
a tratar o Parlamento dentro dos aspectos de decên-
cia. O Orçamento, que é a fonte maior de roubo deste 
País, o Orçamento, em que nós também somos cul-
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pados – os Parlamentares são culpados pelos roubos 
no Orçamento. Há sanguessuga porque há Deputado 
que faça, há Parlamentar que faça, mas há Ministro 
conivente. Há tudo isso porque, evidentemente, a Na-
ção não se rebela, anestesiada que se encontra com 
a publicidade oficial.

Sr. Presidente, se V. Exª puder levar ao Presidente 
da República, e se ele estiver hoje com a consciência 
melhor que ontem, ele vai ouvi-lo. V. Exª tem méritos 
para isso. Peça que ele acabe ou diminua o impacto 
das medidas provisórias, que desmoralizam o Con-
gresso e também o Poder Executivo.

O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – V. Exª me 
permite um aparte, Senador Antonio Carlos Maga-
lhães?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – As medidas provisórias são a razão de ser hoje 
de muitos roubos no Brasil. E eu provo, e já disse isso 
ao próprio Presidente da República.

Senador Jefferson Péres.
O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Senador 

Antonio Carlos Magalhães, o Presidente Lula tem uma 
oportunidade de ouro de se engrandecer. Mas pare-
ce que vai se apequenar ainda mais. V. Exª citou dois 
pontos que podem ser objeto de entendimento com 
o Governo, aqui dentro do Congresso mesmo. Nós 
nos comprometemos a apoiar a reforma tributária e 
a reforma previdenciária, mas o Governo tem de se 
comprometer a aprovar aqui o Orçamento imperati-
vo e o disciplinamento das medidas provisórias, que 
inclusive o livraria de chantagistas do Congresso na 
liberação de verbas. Será que o Presidente não quer 
isso? Então, ele quer viver na esbórnia mesmo. Vamos 
aguardar, Senador.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – V. Exª tem absoluta razão e autoridade. Quan-
do se tem autoridade, a voz soa mais alto, e a sua voz 
soa bem alto neste instante, porque o Brasil não pode 
continuar a ter o Governo que teve até agora. E ele tem 
a oportunidade de ouro de modificar-se, modificando 
também o Brasil e seus companheiros de Governo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª e concedo a palavra ao Senador Ga-
ribaldi Alves Filho. A seguir, ao Senador Arthur Virgílio.

V. Exª dispõe de até dez minutos, Senador Ga-
ribaldi Alves Filho. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou de-
dicar minhas primeiras palavras a um exercício, de 
certa maneira, impossível, de certa maneira, sempre 
adiado no País, que é a tentativa de se trazer à baila 

a possibilidade do diálogo, do entendimento, que foi a 
tônica do pronunciamento do Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. Vislumbro essa intenção com bons olhos, 
desde que seja acompanhada de uma agenda míni-
ma, de projetos mínimos e de objetivos que possam 
ser alcançados nos próximos quatro anos. Para isso, 
como já disseram os Senadores Jefferson Péres, An-
tonio Carlos Magalhães e todos os oradores da tarde 
de hoje, o Presidente deve estar aberto ao diálogo e 
às sugestões do Congresso Nacional, sejam do Bloco 
Governista, sejam da Oposição. Mas é imprescindível 
que o Poder Legislativo assuma, nesta quadra da vida 
nacional, um papel que é dele, absolutamente dele, 
que é o de centro do debate político e da tomada de 
decisões da vida deste País.

Não podemos mais aceitar a pauta ditada pelo 
Poder Executivo, a não ser que seja a extrapauta, a 
pauta do entendimento, do diálogo capaz de levar os 
representantes da Oposição e os representantes do 
Governo a se sentarem em uma mesma mesa. 

O desarmamento de espíritos pode e deve exis-
tir, mas é importante que haja a devida sinalização do 
Poder Executivo para que o diálogo não pareça adesão 
da Oposição ao Governo. 

Existem, Sr. Presidente, dois caminhos claros 
diante do novo mandato do Presidente da República: 
solidificar a sua liderança por meio de um governo que 
inicie um ciclo de investimentos em educação, em tec-
nologia, em infra-estrutura e que crie condições para 
um crescimento econômico sólido, ou, o que ninguém 
deseja, perder-se na mesmice da política, a qual leva, 
ao longo do tempo, ao cansaço popular e à exaustão 
da legitimidade alcançada pelo Presidente da Repú-
blica no último pleito.

Cabe, então, neste momento crucial, uma pergunta 
e, mais do que isso, uma reflexão: será que a procuração 
que o eleitor deu ao Presidente novamente vai permitir-
lhe prosseguir com os mesmos erros e ignorar as vozes 
que lhes são discordantes? É claro que não.

Sr. Presidente, o povo sinalizou a favor da con-
tinuação de uma política de assistência social que 
assegurou um alento, principalmente àquele contin-
gente populacional que se encontrava abaixo da linha 
da pobreza. No entanto, mesmo essa política, se não 
acompanhada de outras medidas que possibilitem a 
inserção de pessoas no mercado de trabalho e da al-
mejada universalização do ensino fundamental, isto 
começará a se esgotar, começará a se deteriorar, co-
meçará a fugir do controle do Presidente da República. 
Todos os países que se desenvolveram, criaram suas 
políticas de proteção social, que, gradativamente, de-
ram lugar a uma política que definitivamente inseriu 
as pessoas que viviam na pobreza ao mercado de 
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trabalho, ao mercado de consumo e, principalmente, 
à verdadeira cidadania. 

Discute-se muito entre os estudiosos o que é 
mais eficiente para diminuir a pobreza: se um programa 
de proteção social como o Bolsa-Família ou a eleva-
ção gradual do salário mínimo – o que, infelizmente, 
é uma realidade para uma grande parcela da nossa 
população. 

No entanto, há que se entender que a elevação 
do salário significa uma maior dignidade, que o cida-
dão, com o esforço do seu trabalho, pode se auto-sus-
tentar e sustentar a sua família. Da mesma forma, a 
elevação do salário está intrinsecamente relacionada 
com as condições da economia e com as contas do 
Governo e da Previdência.

Pois não, Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Gari-

baldi Alves, primeiramente quero cumprimentá-lo por 
sua luta, por sua disputa pelo Governo de seu Estado. 
V. Exª foi ético, brilhante e soube respeitar o resultado. 
Agora está entre nós outra vez, e nós o recebemos 
com muita alegria. Ultimamente temos discutido muito 
sobre o problema dos programas sociais. Aqui tivemos 
uma comissão especial sobre salário mínimo. Há duas 
vertentes importantes de distribuição de renda. Mas 
o que eu tenho ouvido de empresários e de membros 
do próprio Governo refere-se a desenvolvimento, a 
investimento. Dizem eles que se não forem criadas 
condições econômicas para o crescimento do País 
não vai adiantar nada, porque, daqui a pouco, vai faltar 
dinheiro para tudo. Veja, hoje, um empresário disse na 
televisão que sentiu uma estabilidade no crescimento 
de emprego.

Quer dizer, parou. O emprego cresceu zero ponto 
setenta e pouco e parou, o que mostra essa estabilida-
de, que traz uma preocupação futura, segundo a qual 
não havendo investimento, não havendo crescimento 
da empresa, da produção, vamos ter dificuldade na 
aplicação dos benefícios sociais, principalmente de 
distribuição de renda, como V. Exª tão bem coloca em 
seu discurso. Agradeço a oportunidade.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Romeu Tuma. V. Exª tem 
inteira razão: o desenvolvimento é a mola mestra que 
dará a este País condições necessárias ao desenvol-
vimento social almejado às camadas mais pobres, 
que não seja em forma de esmola, mas, realmente, 
um desenvolvimento social digno para o homem e 
sua família.

Concedo um aparte ao Senador Jefferson Péres, 
com o maior prazer.

O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Senador 
Garibaldi Alves, em primeiro lugar, lamento sua derrota 

para o Governo do Rio Grande do Norte, que, como 
disse o Senador Romeu Tuma, V. Exª soube enca-
rar com muita elegância. V. Exª faz um belo discurso. 
Espero que não seja voz isolada no seu Partido, que 
tem uma responsabilidade enorme, porque é o Par-
tido majoritário. Como disse o Senador Romeu Tuma 
há pouco, se o País retomar o crescimento de 5% a 
6% ao ano, Senador Garibaldi, com políticas públicas 
adequadas, daqui a quatro anos, o Presidente pode-
rá se vangloriar de ter reduzido de 10 milhões para 6 
milhões o número de beneficiários do Bolsa-Escola, 
porque os outros quatro se integraram no empreende-
dorismo ou na conquista de empregos. Esta será uma 
grande vitória. Mas, se o País continuar patinando en-
tre 2,5% e 3%, Senador Romeu Tuma, daqui a quatro 
anos, chegaremos com 15 milhões de beneficiários 
do Bolsa-Escola, e sem recursos para sustentar es-
ses programas. Senador Garibaldi, espero que o seu 
Partido ouça, porque se o Presidente da República 
fizer um entendimento, bastará uma coligação com o 
seu Partido e um entendimento com a Oposição para 
que ele consiga colocar o País nas trilhas de um pro-
jeto nacional de desenvolvimento. Senão, ele vai ficar 
prisioneiro, repito, de partidos que vão apenas chan-
tageá-lo durante quatro anos. Aí, vou ter pena do final 
do Governo Lula. Parabéns pelo seu discurso.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – PB) 
– Obrigado, Senador Jefferson Péres. V. Exª tem in-
teira razão, até porque o debate entre candidatos nos 
Estados, durante a campanha eleitoral, era para ver 
que candidato daria o maior aumento ao Bolsa-Famí-
lia. V. Exª já sabe que essa competição vai dar no que 
V. Exª descreveu muito bem se este País não tomar 
outro rumo em busca do desenvolvimento. 

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

ribaldi Alves Filho, V. Exª traz, nesta tarde, um tema 
que, vamos e venhamos, fomos fracos em enfrentá-lo 
no momento oportuno. A diferença do Bolsa-Família 
atual para os programas similares do Governo Fernan-
do Henrique é apenas uma. Fernando Henrique, por 
idéia da ex-Primeira Dama, Dona Ruth Cardoso, con-
cebeu programas de inclusão social. O atual Governo, 
ao juntar todos em um só, concebeu um programa de 
dependência social, sem contrapartida e, acima de tudo, 
criando o terrorismo de que, não sendo reconduzido o 
Governo, a conquista acabaria. Cometeu-se um crime 
porque determinada parcela considerável da população 
ficou na situação de opção entre o crescimento nacio-
nal e o Bolsa-Família; daí por que o Brasil não conse-
gue sair dos 2%. Um jornalista renomado me contou, 
na semana passada, um fato interessante, Senador 
Tião Viana: contratou uma empregada para sua casa 
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e pediu a carteira de trabalho. Ela disse que traria na 
semana seguinte. Passado o primeiro mês, ao fazer o 
pagamento com recibo provisório, ele disse: a senhora 
me traga a carteira de trabalho porque não quero ter 
nenhum funcionário irregular. Não posso passar por 
isso. A empregada disse que havia esquecido na casa 
da mãe. No segundo mês, novamente não entregou a 
carteira. No terceiro mês, ele deu um xeque-mate: ou 
vem a carteira ou a senhora está despedida. Ela dis-
se: “Eu prefiro ser demitida, doutor. Eu vou-lhe falar a 
verdade: se o senhor assinar minha carteira, eu deixo 
de receber o Bolsa-Família”.

(Interrupção do som.)

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Eu tinha cer-
teza de que, com V. Exª, não seria censura, Presidente 
Tião Viana, apenas um problema técnico, já corrigido. 
Muito obrigado. Aí vem a grande questão: a pessoa 
deixa de ter a garantia, para fins de Previdência Social, 
de uma carteira assinada por um convite ao ócio, que, 
em determinados casos, da maneira como está con-
cebido, é o Programa. Quem vai pagar isso é o País, 
porque está criando um costume que não tem nada de 
educativo. É lamentável. E V. Exª faz uma abordagem 
perfeita, num momento em que é preciso que tenhamos 
a coragem de aperfeiçoá-lo, até porque, Senador, já 
aparece um projeto justo, que reivindica décimo terceiro 
mês para o Bolsa-Família. Será votado. Daqui a pouco, 
vem um projeto pedindo aposentadoria, e vamos dar 
aposentadoria aos que não contribuíram nem um dia 
para a Previdência Social, para aumentar seu rombo. 
É uma irresponsabilidade! E é preciso que se tenha 
coragem de dizer isso. O Bolsa-Família é justo quando 
ele é uma possibilidade de atrair o desassistido e lhe 
dar opção de ir à escola, de a mãe participar do pro-
jeto. Da maneira como está, vamos pagar um preço, 
é só questão de esperar. Muito obrigado.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Senador Heráclito Fortes, V. Exª tem razão e vem ao 
encontro do que estou justamente querendo dizer a 
todos os Senadores. Precisamos sair desse círculo vi-
cioso para alcançamos o desenvolvimento. E, por não 
alcançarmos o desenvolvimento, criamos uma Bolsa, 
uma forma de sustentar aquelas famílias que deveriam 
estar trabalhando e que não estão mais trabalhando.

Na zona rural, já não há facilmente pessoas para 
serem recrutadas para trabalhar, porque elas preferem 
optar, como essa senhora optou, segundo o exemplo 
dado pelo Senador Heráclito Fortes, pelo Bolsa-Família. 
Então, é uma política justa que, de repente, pode se 
tornar injusta, não permitindo que se tenha a justiça 
social neste País.

Vamos esperar que o Presidente da República 
possa corrigir esses erros, esses equívocos, em busca 
do verdadeiro desenvolvimento social deste País.

Senador Flexa Ribeiro, não sei se é possível con-
ceder mais apartes, mas consulto o Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O tempo de V. Exª já extrapolou em mais de oito 
minutos. Há outros oradores inscritos, mas a Mesa 
concede mais um minuto para o Senador Flexa fazer 
o seu aparte.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Agradeço ao 
Presidente, Senador Tião Viana, a gentileza em permitir 
o meu aparte. Nobre Senador Garibaldi Alves, V. Exª 
tem toda razão no pronunciamento que faz. De forma 
correta, com sensibilidade e com tranqüilidade, V. Exª 
coloca esse problema que é de toda a Nação brasi-
leira. O Presidente Lula usou, em seu Governo que 
termina agora, o programa Bolsa-Família para ajudar 
aquelas pessoas mais necessitadas. Correto! Venho 
dizendo, há um ano e meio, da tribuna do Senado que 
é preciso ajudar aqueles que são mais necessitados de 
forma emergencial. Contudo, não há país que possa 
manter um programa assistencialista que não tenha 
porta de saída, como é o caso do Bolsa-Família. Nes-
te ano, serão gastos mais de R$11 bilhões com esse 
Programa; enquanto os investimentos para o desen-
volvimento, em infra-estrutura ou em outras ações que 
geram empregos são ínfimos, bem abaixo dos valores 
gastos com o Bolsa-Família. Assim, Senador Garibal-
di, vou propor projeto para que o Bolsa-Família – que 
tem de ser continuado, e não extinto – tenha uma porta 
de entrada, mas também uma porta de saída, como 
tem o Seguro-Desemprego. O trabalhador tem aces-
so a esse benefício, mas existe um tempo determina-
do para que usufrua dele, sob pena de o trabalhador 
ser excluído do programa. Se assim não fosse, seria 
muito fácil, pois ele ficaria desempregado, receberia 
indefinidamente o Seguro-Desemprego e nunca mais 
voltaria a procurar emprego, já que estaria recebendo. 
É o que acontece com o Bolsa-Família. Precisamos 
fazer um estudo nesse sentido. Peço o apoio dos Se-
nadores no sentido de transformarmos o Bolsa-Família 
num programa de atendimento emergencial, mas um 
programa que vise a dar dignidade ao cidadão e à ci-
dadã brasileira no sentido de conseguir um emprego 
com desenvolvimento, que espero o Presidente Lula 
promova a partir de agora.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Gari-
baldi Alves Filho?

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Senador Flexa Ribeiro, muito obrigado.
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Senador Mão Santa, tenho a maior alegria em ou-
vir V. Exª, mas o Presidente me advertiu de que esgotei 
meu tempo em oito minutos; agora dez minutos!

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Peço apenas ao Senador Mão Santa que seja bre-
ve, porque, com esse tipo de atitude, prejudicamos 
os outros oradores. Mas V. Exª tem a palavra para um 
aparte objetivo.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Sr. Presidente 
Tião Viana, primeiro o meu cachê para votar no Gover-
no é simples: basta que se lembre do nome de V. Exª 
para o Ministério da Saúde – foi um grande avanço para 
este País. Senador Garibaldi, quero dar o testemunho 
de que V. Exª implementou um dos programas sociais 
mais importantes do Nordeste: o Programa do Leite. 
Programa inteligente que dava leite aos carentes, aos 
necessitados e fixava o homem no campo trabalhando 
com a vaquinha. Não é o caso desse programa que 
todos sabemos. A democracia começou com liberda-
de, igualdade e fraternidade. Assim gritou o povo. Mas 
o Lula entendeu e viu que o povo, antes da liberdade, 
quer a sobrevivência. Passou a utilizar esse programa. 
No meu Estado, 50,09% da população recebem o Bol-
sa-Família, que não educa. O Luiz Gonzaga previu isso. 
É uma esmola que humilha e vicia o cidadão.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Agradeço, Senador Mão Santa. Infelizmente, não 
posso comentar o feliz aparte de V. Exª em face de o 
tempo estar esgotado. Essa discussão precisa pros-
seguir, não apenas em torno do Bolsa-Família, mas de 
uma política verdadeira de desenvolvimento social que 
resgate aqueles que vivem na pobreza absoluta, hoje 
amparados pelo Bolsa-Família. Precisamos reconhecer 
que a saída, por ora, é essa. Mas é um desafio aperfei-
çoarmos essa política de desenvolvimento social.

Muito obrigado aos que me apartearam e aos 
que me ouviram com a sua atenção.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª e concedo a palavra ao Senador 
Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pela primeira vez, 
neste País, nos últimos vinte anos, um Presidente e seu 
Governo conseguiram provocar uma crise militar.

O apagão aéreo que afetou o Brasil e sua popu-
lação ficou mais evidenciado nos últimos dias com o 
feriado prolongado do último fim de semana.

E vejam que a situação já era do conhecimento 
da cúpula do Governo, quando o então Ministro da De-
fesa, José Viegas, alertou o Planalto, em 2003, de que 
o sistema corria risco de colapso, caso investimentos 
não fossem feitos. Mesmo com o alerta, a área eco-

nômica do Governo optou por reduzir gastos, apesar 
de ter sido constatado aumento de receitas. E o pior 
é que “economizaram no controle aéreo e abriram as 
torneiras da gastança pública deslavadamente”.

Naquele ano, em parecer de aproximadamente 
vinte páginas, o Governo foi avisado de que a falta de 
investimentos na segurança de vôo causaria uma so-
brecarga no sistema de controle do tráfego aéreo e, 
o mais grave de tudo – aspas para o documento que 
alertou o mesmo Governo que não tomou providên-
cias adequadas:

A diminuição dos recursos... pode obrigar o Co-
mando da Aeronáutica, por medida de segurança, a 
adotar um controle de tráfego aéreo nos níveis con-
vencionais existentes no passado.

Os níveis convencionais a que se referiu o Minis-
tro Viegas são da época em que o controle de vôo era 
feito sem o uso de radares, ou seja, o intervalo entre 
pousos e decolagens era, naquele tempo, superior ao 
adotado atualmente, e a realidade, com reflexos econô-
micos inegáveis sobre a economia, era de aeroportos 
modorrentos e provincianos.

E mais, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: 
em 2001, o Comando da Aeronáutica reconhecia, em 
documento público e oficial, que o número de controla-
dores de tráfego aéreo não era suficiente e estimou ser 
necessário duplicar a capacidade de formação desses 
profissionais para atender à demanda. Na atual crise, a 
Aeronáutica fala de “erro de planejamento” por um des-
falque por um desfalque de um semestre na formação de 
controladores militares, negando, porém, que exista uma 
carência crônica no número total de profissionais.

O tráfego aéreo não pode ser considerado vítima 
da política fiscal do Governo – isso é outra verdade 
–, porque isso somente seria verdadeiro se o setor 
público, como um todo, tivesse sido submetido a um 
arrocho fiscal generalizado, o que obviamente não é 
verdadeiro.

O aumento dos gastos do Governo em 2005 foi 
de 16,5% e, nos primeiros nove meses deste ano, foi 
de mais de 16% em relação ao mesmo período de 
nove meses em 2005.

Se faltou dinheiro para o tráfego aéreo, não falta-
ram recursos para as manobras eleitoreiras do Governo. 
Havia dinheiro, então! Lula, envolvido pela eleição, não 
soube privilegiar categorias relevantes e que prestam 
notáveis serviços ao povo brasileiro. Mais uma vez, 
reforço a tese de que o Governo gasta muito e gasta 
mal. É um ícone da incompetência administrativa nes-
te País. Foi assim, lamentavelmente, no atendimento 
descortês às famílias das vítimas do acidente da Gol 
e, agora, na gritante omissão diante do desespero de 
passageiros abandonados à própria sorte.
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A esses cidadãos nenhuma autoridade se sentiu 
obrigada a dar explicações concretas. Somente pro-
messas vazias e esquivas. Apenas demonstrações 
sucessivas de falta de liderança e falta de espírito 
público.

O segundo mandato, antes mesmo do seu iní-
cio, já vai tomando rumos delicados. Começou com a 
agressão a jornalistas por membros do Partido do Pre-
sidente à porta do Palácio da Alvorada; na seqüência, 
veio a coação em prédio da Polícia Federal a jornalistas 
da revista Veja. Agora, em duas áreas, onde ninguém 
mais poderia imaginar e muito menos desejar: os ae-
roportos e as casernas.

Os Ministros da Defesa, Waldir Pires, e do Tra-
balho, Luiz Marinho, ao adotarem o modelo sindical 
de negociação, desautorizaram o Comando da Aero-
náutica, minando o cerne da instituição militar, que se 
baseia na conjunção de disciplina e hierarquia.

Ao assumir diretamente as negociações com os 
controladores de vôo e anunciar a possível e suposta 
desmilitarização do setor, o Governo enfraqueceu o 
Comandante da Força Aérea. O Ministro Pires termi-
nou por desgastar-se junto às Forças Armadas. Tudo 
isso acabou por gerar descontentamento entre os ofi-
ciais, que vêem o movimento como evidência de grave 
insubordinação.

O Ministro Marinho negociou diretamente com os 
líderes do movimento, caracterizando, a meu ver, nítida 
interferência na hierarquia militar. Para o Ministro Pires, 
no entanto, a participação do seu colega do Trabalho, 
conferindo caráter sindical às negociações, teria sido 
sugestão do próprio Presidente da República. Prefiro, 
sinceramente, acreditar que não foi assim.

Mas recorro ao jornalista Elio Gaspari, 
Sr.Presidente, que pontificou dias atrás:

Nunca da história deste País o Presidente 
da República decolou com seu avião para curtir 
um feriadão na Bahia, deixando no chão uma 
patuléia que virou lixo nos aeroportos. Reuniu 
colaboradores no Planalto para discutir a cri-
se, deu um murro na mesa e foi ao Alvorada 
pegar a sunga azul. Por conta do desgoverno 
dos transportes aéreos, quem comprou pas-
sagens e reservou hotéis ficou no chão. O vôo 
de Lula saiu na hora, e a mordomia da Base 
Naval está impecável. No próximo feriadão 
Nosso Guia poderia oferecer os serviços da 
Lula Tours à escumalha.

Fecho aspas para o jornalista Elio Gaspari 
para revelar que este não é o tom para revelar, Sr. 
Presidente, que esse não é o tom que pretendo 
adotar neste discurso. Mas o fato é que o Presiden-

te, no episódio, não agiu de modo a dar segurança 
física e psicológica à Nação. O líder não descansa 
se seus liderados se perdem na angústia. As férias 
presidenciais, em momento de comoção nacional, 
demonstraram indiferença e distanciamento, pois, 
no momento em que a aviação brasileira entrou em 
colapso, o Presidente se esmerou em cuidar do seu 
próprio bem-estar.

Vamos a uma constatação inegável, Sr. Presiden-
te: bastou a propaganda eleitoral sair do ar para que 
o País, que estava supostamente todo “arrumadinho”, 
na visão dos marqueteiros do PT, mostrasse a sua 
verdadeira face. As urnas se fecharam, e verdadeiro 
apagão aéreo, produzido pelo atual Governo, provocou 
dias de horror nos aeroportos do País. Em clima de 
tranqüilidade, somente o avião presidencial decolou e 
pousou, enquanto brasileiros comuns se estressavam 
diante dos guichês das empresas de aviação nos ae-
roportos de todo o Brasil, irritados com os atrasos e 
suspensões de vôos que lhes retiravam o direito cons-
titucional de ir e vir.

O colapso aeroviário, finalmente reconhecido, 
não será resolvido pelas medidas paliativas adotadas 
pelo Ministério da Defesa no ápice da recente crise. 
Definições urgentes, porém sensatas – e as duas 
expressões, a urgência e a sensatez, não conflitam 
entre si –, precisam vir à tona. Quem voa hoje o faz 
com riscos além dos normais, e o Brasil espera que o 
Governo se governe para governar adequadamente o 
tráfego aéreo hoje em colapso.

Eu vejo, Sr. Senador Tião Viana, e V. Exª é um 
interlocutor de primeira linha, com quem pode contar 
o Governo na sua relação com o Congresso Nacional, 
vejo que não temos saída, a não ser estatuir certas ver-
dades. E esta é uma: os gastos públicos aumentaram 
à razão de 16% ao ano, no mínimo, e faltou o recurso 
básico para se oferecer a segurança que o tráfego aé-
reo bem monitorado propicia ao cidadão.

Do mesmo modo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, o País não escapa de algumas definições 
muito graves. 

Eu usaria o tempo que me sobra, Sr. Presiden-
te...

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Srª Presidente!

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Srª 
Presidente, é um prazer enorme ser presidido por V. 
Exª, e, para homenagear a mulher duas vezes, Srª 
Presidenta!

Gostaria de me referir ao fato de que o Presiden-
te Lula, que conquistou nas urnas – e isso eu jamais 
contestaria – o mandato, tem diante de si algumas 
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definições a tomar: ou a busca incessante do voto ou 
a história. 

O caminho da história passa por compreender 
que não será com aumentos artificiais do salário mí-
nimo, às vésperas de um pleito, que se continuará 
desdobrando o processo brasileiro. Nem pode, pois 
isso não dá certo mais! Essa mágica se esgotou. 
Daqui para a frente, a continuação disso significará 
arrebentar a Previdência, arrebentar as pequenas 
prefeituras, significará a informalização de empresas, 
significará não valer a pena fazermos o esforço que 
estamos fazendo para votar a Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas.

Da mesma forma, o tratamento de arrocho, por 
três anos, aos servidores públicos, foi seguido de au-
mentos mais do que generosos no último ano, visando 
à eleição. Isso esbarra na própria Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

No mesmo sentido, o Bolsa-Família é algo que 
não sei até que ponto pode ser expandido. Não sei se o 
Brasil tem mais miseráveis a atender. Se o Presidente 
da República terminar por conceder uma Bolsa-Família 
a mim ou ao Senador Mão Santa, eu não aceitaria nem 
o Senador Mão Santa, mas não há garantia sequer de 
voto, porque eu não preciso do Bolsa-Família. É pre-
ciso que se perceba que as políticas sociais compen-
satórias devem ter uma porta de entrada e uma porta 
de saída, e que o Bolsa-Família, também ele, já dá o 
que pode significar uma base eleitoral limitada e, ao 
meu ver, em vias de se estratificar, de se consolidar 
e, repito, de se autolimitar.

O Presidente tem a escolha entre fazer ou não 
a reforma trabalhista. Poderá deixar as coisas como 
estão ou fazer a reforma trabalhista, facilitando a 
contratação e a demissão neste País, para tornar 
o mercado de trabalho mais dinâmico, para abrigar 
mais pessoas sob o guarda-chuva do mercado de 
trabalho. 

Dizer que se preocupa com garantias dos traba-
lhadores é se aferrar a teses antigas, a teses velhas, 
enfim, porque a verdadeira garantia do trabalhador é 
o emprego, e este não vem com instituições legais do 
trabalho esclerosadas, ultrapassadas. 

O Presidente tem que definir se quer ou não quer 
propor uma reforma da Previdência ao País. Estamos 
vendo galopar o déficit da Previdência. 

O Presidente tem que definir se pretende ou não 
pretende efetivamente sinalizar com o fim dos aumen-
tos de carga tributária e com o início do rebaixamento 
dessa mesma carga tributária. 

Eu não seria insensato de propor nada grave, 
nada radical neste momento, mas é fundamental si-
nalizarmos – porque temos credores, instituições de 

análise de risco examinando nossas contas – que não 
estamos conformados com a idéia de que os proble-
mas brasileiros de caixa são resolvidos pela via do 
aumento de carga tributária. 

O Presidente tem medidas a tomar que neces-
sariamente apontam no caminho de alguma impopu-
laridade ou de muita impopularidade. Por outro lado 
– e este é uma dilema, uma escolha de Sofia, Sena-
dor Jefferson Péres –, se o Governo não tomar atitude 
nenhuma, ficará impopular, porque não verá a econo-
mia crescer, pois este ano ela não crescerá mais do 
que 2,8%, não crescerá 3% este ano. Para o ano que 
vem, podem prever o que quiser, mas vou dizer agora 
que não cresce, a não ser um pouco mais de 3%, algo 
abaixo de 3,5% e acima 3%, se não acontecer nenhu-
ma catástrofe. O mundo – para usar uma expressão 
da juventude – está bombando: ano que vem poderá 
crescer 5,5% a 6%. Não se realizará, ao longo de quatro 
anos, a média de 5% ao ano, se reformas estruturais 
profundas não forem realizadas. 

Então, se o Presidente não faz reformas fica im-
popular e se faz reformas fica impopular. É questão de 
saber se ele tem coragem de enfrentar, olhando para 
a história, esse desafio ou se prefere um tamanho 
menor, um tamanho diminuto. Creio que aí é onde se 
deve pautar qualquer tentativa de negociação com o 
Congresso, é saber se somos todos capazes a oferecer 
à Nação o que ela pode esperar de nós ou se somos 
capazes de olhar apenas...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já 
concluo, Srª Presidenta. Olhar apenas a próxima elei-
ção, o próximo pleito, o próximo momento de confron-
to eleitoral.

Se V. Exª me permitir, concederei um aparte aos 
Senadores Flexa Ribeiro, Eduardo Suplicy e Marcos 
Guerra e logo depois encerrarei. 

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Arthur 
Virgílio, V. Exª expõe números com muita propriedade 
e inaugura um novo estilo de pronunciamento da tribu-
na, fazendo ao Presidente Lula propostas concretas e 
construtivas, para corrigir todos os erros apontados ao 
longo desse primeiro mandato. V. Exª tem razão quan-
do diz que a escolha dele é difícil, porque de um lado 
e de outro são medidas impopulares. Apenas a forma 
como ele quer passar para a história é que vai definir 
o rumo do seu segundo governo. V. Exª fez referência 
aos recursos para o controle aéreo. Lamentavelmen-
te, o que tem ocorrido e o que ocorreu – e espero que 
não continue – é que são feitos gastos de forma erra-
da em ações não importantes e contingenciamento de 
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receitas próprias. E esse é o caso, pois essa receita é 
paga pelos usuários via passagem. 

Então, as agências reguladoras, como a própria 
Agência Nacional de Aviação Civil, não podem exercer 
suas funções, porque têm os seus recursos, oriundos 
de suas receitas próprias, contingenciados para que 
sirvam de superávit primário. Por outro lado, o Governo 
fica gastando de forma errada em casos supérfluos. V. 
Exª tem toda razão. O Brasil precisa de uma retomada 
de rumo, de um alinhamento para se desenvolver. É 
isso que a Nação brasileira busca e espera do outro 
Governo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Flexa Ribeiro, pelo aparte tão ilustre.

Gostaria de registrar a presença de dois Depu-
tados muito ilustres do meu Estado: Silas Câmara e 
Carlos Souza.

Concedo um aparte ao Senador Eduardo Su-
plicy.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Solicito aos Srs. Senadores que vão 
apartear o Senador Arthur Virgílio que sejam breves, 
porque temos 25 oradores inscritos.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Dentre 
os diversos temas tratados, V. Exª fez uma observa-
ção a respeito do destino do Programa Bolsa-Família, 
que certamente se constituiu num marco importante, 
resultado de experiências anteriormente realizadas 
e objeto de um processo de racionalização, unifica-
ção e triplicação do valor dos programas existentes. 
Agora, o Programa merece ser objeto de reflexão e 
de aperfeiçoamento. Espera-se que o valor médio 
do Bolsa-Família tenha pelo menos um ajuste da or-
dem de 20%, como já houve do patamar segundo o 
qual as famílias são inscritas, mas devemos levar em 
consideração também outros aspectos. V. Exª fala da 
entrada e da saída, mas é preciso também se estu-
dar em que medida um desenho bem feito de trans-
ferência de renda pode contribuir para condições de 
maior competitividade da economia brasileira em re-
lação a outras. Precisamos levar em conta quais são 
os processos de transferência de renda que existem 
em outros países, cujos desenhos fazem com que as 
suas economias, as suas empresas, os seus traba-
lhadores estejam em situação de melhor competiti-
vidade em relação à brasileira, se não caminharmos 
no sentido do seu aperfeiçoamento. Quando V. Exª 
mencionou que se V. Exª e o Senador Mão Santa re-
cebessem o Bolsa Família talvez recusassem, e po-
deriam fazê-lo, quero ressaltar que, se caminharmos 
de fato, como eu acredito, o Congresso Nacional já 
aprovou e o Presidente sancionou, do Programa Bolsa 
Família ao Programa de Renda Básica de Cidadania 

– e V. Exª, o Senador Mão Santa e todos os demais 
iremos receber –, para que isso venha a ocorrer, ob-
viamente todos nós já estaremos contribuindo para 
que nós mesmos e todos os demais, cento e oitenta 
e sete milhões e duzentos mil, venham a receber, e 
com as vantagens que têm sido objeto da análise de 
todos aqueles que, inclusive na semana passada na 
África do Sul, estudaram esse assunto, objeto do 11º 
Congresso Internacional da Rede Mundial da Renda 
Básica. Não vou me estender porque o nosso tempo 
iria se esgotar, mas teremos maior oportunidade de 
levar adiante este debate. Obrigado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Suplicy. Vou ser bastante breve na res-
posta a V. Exª. 

Não condeno as políticas compensatórias que, 
aliás, nasceram no Governo passado no plano fede-
ral; no plano municipal, nasceram no governo de um 
tucano, o Magalhães Teixeira, Prefeito de Campinas; 
e, no plano estadual, no governo do seu ex-colega de 
Partido e nosso colega de Congresso, Senador Cris-
tovam Buarque. 

Eu dizia apenas que o Presidente da República 
não tem mais como expandir, não tem como expandir 
ilimitadamente o alcance do Bolsa Família – e sou a 
favor de políticas compensatórias enquanto forem ne-
cessárias –, porque chega um momento em que não 
há mais clientela para isso.

O que pretendo é colaborar para que o Bra-
sil, num prazo de dez anos, não precise mais dar 
Bolsa Família a ninguém, porque teremos um povo 
emancipado dessa necessidade e, para isso, o Bra-
sil precisa reformar, de maneira muito expressiva, 
muito forte, muito densa, as suas estruturas legais, 
econômicas, políticas, sob pena de nos tornarmos 
um Estado que mantém o povo aquietado pelo as-
sistencialismo e jamais um povo emancipado pela 
produtividade da economia, pela capacidade de ge-
rar empregos e de gerar cidadãos com plena auto-
nomia de cidadania.

Senador Marcos Guerra. 
O Sr. Marcos Guerra (PSDB – ES) – Senador 

Arthur Virgílio, V. Exª trouxe vários assuntos e, devido 
ao adiantado do tempo, vou me ater somente a um: 
a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Ficou dois 
anos na Câmara, veio para o Senado. Ela melhora um 
pouquinho, mas fico com medo de que esta Casa per-
ca a oportunidade de realmente melhorar de fato a Lei 
Geral da Micro e Pequena Empresa. Chamo a atenção 
para um ponto: praticamente em todos os Estados do 
Norte e do Nordeste, inclusive no Espírito Santo, o va-
lor do teto não é de R$ 2,8 milhões e, sim, de R$ 1,8 
milhão. Então realmente existe aí uma discriminação 
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muito grande com relação aos Estados do Norte e do 
Nordeste sobre o valor do teto.

Imagine V. Exª dois Municípios vizinhos, como, 
por exemplo, Bom Jesus do Norte, no Espírito San-
to, e Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, 
com faixas diferentes. Veja a discriminação existente 
em uma ferramenta que podia ser muito importante 
para a geração de emprego. Se o Governo não ficar 
atento a alguns setores da economia, principalmen-
te os que geram mão-de-obra de forma intensiva, 
como calçado, vestuário, moveleiro, agronegócio, 
com certeza, aumentará o número de pedintes para 
o Bolsa Família. Chamo a atenção para a questão 
do vestuário. Os três últimos meses seriam os me-
ses de maior número de contratações temporárias. 
E não aconteceu, Senador. Imaginem os primeiros 
meses de 2007, quando as empresas não terão con-
dições de manter a sua folha de pagamento porque 
não contrataram agora. Tenho medo do caos. V. Exª 
abordou bem vários assuntos, e chamo a atenção 
para esse que considero de suma importância para 
a geração de emprego.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado, Senador Marcos Guerra. V. Exª é um estu-
dioso do tema. 

Gostaria de saber qual a real intenção do Go-
verno de ver implantado o resultado da Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas, porque vejo controvér-
sias entre setores do Governo e a Receita Federal. É 
para implantar logo, é para aprovar e não implantar, 
ou seja, são perguntas que temos de fazer, mas o fato 
é que estamos nós aqui perfilhados, procurando votar 
e colaborar em todo e qualquer esforço reformista que 
sirva ao País, que não sirva a grupos, que sirva ao 
País. Agradeço a V. Exª pela lúcida contribuição que 
dá ao meu discurso.

E encerro, Srª Presidente, concedendo aparte ao 
Senador Tião Viana.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Caro Senador 
Arthur Virgílio, ouvindo atentamente o pronunciamento 
de V. Exª, só tenho a expressar o contentamento e a 
certeza de que o nosso Governo, ouvindo, na tarde de 
hoje aqui no Senado Federal, o que disseram o Se-
nador Jefferson Péres, Garibaldi Alves Filho, Antonio 
Carlos Magalhães e V. Exª, tem muito a compreender 
em relação ao momento político que estamos vivendo, 
com uma nova possibilidade de relação entre Governo 
e Oposição no Senado, para que se permita a gover-
nabilidade política. Entendo que V. Exª, como autêntico 
Líder da Oposição, cumpre, de maneira grandiosa, o 
seu papel de fazer o combate correto naquilo que são 
suas convicções. Pessoalmente, prefiro não achar os 
culpados, neste momento, do chamado “apagão aéreo”. 

Entendo que é um papel, sim, de V. Exª. E eu, como 
integrante da Base de Apoio ao Governo, tenho de 
compreender esse momento, tenho de contribuir para 
que possamos achar imediatamente a solução e dar 
tranqüilidade à população brasileira e, de modo muito 
sereno, identificar as causas, que remontam há muito 
tempo. É uma crise que vinha sendo formada como uma 
bola de neve e que não teve o devido alerta e a devida 
intervenção no momento oportuno. Acho que V. Exª, 
quando expõe esse risco que temos de não responder 
aos desafios que o Brasil pode alcançar, também co-
loca o debate num plano muito elevado. Só confesso 
que tenho muito medo de que possamos, numa preci-
pitação, num impulso de crescimento, esquecer aquilo 
que foi fundamental para a estabilidade da economia. V. 
Exª sabe que um impulso de crescimento agora, uma 
demanda muito grande, um consumo muito grande 
podem implicar uma volta da inflação, e V. Exª sabe o 
que significa para o risco da estabilidade econômica 
que construímos com tanto sacrifício e que não é de 
autoria do Governo atual, vem de governos anterio-
res, como do Presidente Fernando Henrique. V. Exª 
é sabedor do significado dos programas sociais hoje. 
Para nós, vem uma lembrança. Ontem, estava ouvindo 
atentamente o Senador Roberto Saturnino, que falava 
da grandeza que teve Getúlio Vargas na organização 
do Estado, da grandeza que teve Juscelino Kubitschek 
na definição e na organização da territorialidade. e da 
grandeza que tem de ter qualquer Presidente da Re-
pública na confirmação da organização do povo brasi-
leiro agora. E ninguém irá organizar o povo brasileiro 
que não seja dando passos decisivos na distribuição 
de renda. E essa equação está posta, que é crescer, 
garantir a distribuição de renda e a inclusão social. 
Tenho certeza de que o ponto de equilíbrio do debate 
desse tema entre aqueles que querem um crescimento 
garantido para os próximos anos, querem o bem do 
Brasil, e aqueles que querem assegurar ainda mais a 
distribuição de renda também querem o bem do Brasil. 
E penso que esse ponto de equilíbrio o Governo e a 
Oposição têm o dever de encontrar, fazendo a grande 
política e o grande debate como está sendo colocado 
por V. Exª agora.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado, Senador Tião Viana.

Srª Presidente, encerro respondendo ao Sena-
dor tão ilustre, dizendo que há alguns temas que me 
causam até uma certa irritação e V. Exª tem razão ao 
manifestar com sutileza o pensamento que vejo que 
vai na direção do meu. 

Essa história de monetarista de um lado e de-
senvolvimentista de outro é tão tola que pressupõe 
que alguns são muito boas pessoas e querem um 
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país crescendo, pessoas com emprego; e outras são 
tão perversas que querem um país arrochado. Prefiro 
não entrar por esse terreno psicanalítico. Prefiro dizer 
que o desenvolvimento verdadeiro nasce da inflação 
baixa. Nasce de estruturas que possam permitir uma 
produção acima do consumo, para oferecermos produ-
tos que não sofram pressão de preços que não gerem 
a chamada inflação de demanda. 

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O tem-
po me reprime no que eu gostaria de falar, mas finalizo 
dizendo que o seu aparte é muito bem-vindo, temos 
muito o que conversar mesmo sobre o País.

Vejo, de maneira muito nítida, que temos diante 
de nós graves problemas, seja em relação à questão 
econômica, seja em relação a matérias tópicas como 
essa do controle aéreo. A minha região tem uma zona 
cinzenta, e eu não sabia. Viajo para lá – e V. Exª tam-
bém – a cada fim de semana. Estávamos correndo 
risco de vida sem percebermos a gravidade em torno 
das nossas próprias vidas. 

Temos diante de nós algumas indagações a fa-
zer; e a principal delas é: história ou mediocridade? 
Se o Brasil quiser enveredar-se pelo caminho da me-
diocridade, ele terá feito uma opção que custará caro 
às futuras gerações. Se quiser enveredar-se pelo ca-
minho da posição nobre perante a história, ele terá, 
sem dúvida alguma, espaço para isso, pelas suas po-
tencialidades, pela cultura política do seu povo, pela 
solidez da sua economia estável há 14 anos. E isso é 
muito relevante.

Em outras palavras, o Presidente Fernando Hen-
rique disse muito bem – e faço minhas as palavras 
dele: “As pedras brancas estão neste momento com o 
Presidente Lula e com o Governo. Que saibam mexer 
no tabuleiro com grandeza”.

Eu não tenho nada a ver com a formação do 
Governo do Presidente Lula. Como cidadão, tenho; 
como contribuinte, também. Mas não gosto de ver 
os jornais gastando páginas e mais páginas com 
notícias referentes a partidos que reivindicam mi-
nistérios para cá e para acolá, como se fosse um 
gado que se está cortando ao meio. Eu gostaria que 
houvesse mais majestade nisso e que o Presidente 
procurasse fazer um ministério ilustre, à altura do 
que a Nação espera depois de lhe ter dado votação 
tão consagradora. 

Mas é essa a opção que está diante de todos nós, 
e não só diante do Presidente. Diante dele, sobretudo, 
mas diante de V. Exª e diante de mim, diante de todos 
nós: história ou mediocridade? 

Seremos cobrados ou apoiados pelos que anali-
sarão a nossa atuação na vida pública dentro do tempo 
que a própria história prevê.

Muito obrigado a V. Exª e a V. Exª, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pela 
Sra. Serys Slhessarenko, Suplente de Secre-
tário..

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Concedo a palavra, pela ordem de ins-
crição, ao Senador Heráclito Fortes, por dez minutos, 
prorrogáveis por mais dois.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Arthur Virgílio, minhas primeiras palavras, 
dirijo-as a V. Exª, por citar Fernando Henrique. Não 
podia ter sido mais oportuno. 

Da tribuna, observo o Senador Tião Viana emo-
cionadamente dividindo a leitura do livro Cartas a um 
jovem político, de Fernando Henrique, com o Senador 
Mão Santa. É a gratidão!

Aquele amigo do Presidente Lula, o boliviano, 
que disse que trocamos o Acre por um cavalo, há de 
reconhecer o porquê da gratidão do Tião Viana. De-
pois do General boliviano, de Plácido de Castro e do 
Barão do Rio Branco, ninguém fez mais pelo Estado 
do Tião Viana do que Fernando Henrique. Daí por 
que ele está se preparando para uma missão nova no 
Governo – com certeza no próximo ano – e está pro-
curando os bons caminhos, que são exatamente os 
ensinados por FHC. 

Sr. Presidente, antes de falar sobre ONG, vou 
fazer um pequeno e breve comentário sobre outro 
assunto. Ontem, fui procurado por empresários, in-
teressados na votação da pequena e microempresa, 
no corredor que leva às salas das Comissões. E eu, 
cautelosamente, perguntei-lhes se haviam resolvido 
as questões com o Governo, porque, de parte da 
Oposição, não havia nenhum problema. Responde-
ram-me que sim, e eu os parabenizei. Daí minhas dú-
vidas sobre o interesse do Governo. Mas quero crer 
que, a partir de hoje, com a vinda de Afif Domingos e 
de alguns empresários a Brasília, as coisas possam 
entrar nos eixos. 

Senador Tião Viana, é inaceitável e curioso que, 
no momento em que se discute a pequena e micro-
empresa, o homem responsável no Brasil pela polí-
tica do setor não esteja aqui: o Sr. Paulo Okamotto. 
Ele tinha de estar aqui. Ele tinha de estar naquela 
reunião em que os assuntos foram discutidos. Sua 
ausência tira um pouco a legitimidade do Sebrae, 
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que tantos serviços tem prestado ao País, estimu-
lando e incentivando a pequena e a microempresa. 
Por que não está aqui o Sr. Paulo Okamotto? Seria 
bem recebido no Senado. Eu mesmo tenho uma 
simpatia terrível por ele! Talvez, do PT, ele seja o 
mais educado de todos. É muito comum nos encon-
trarmos nos aeroportos, e ele me cumprimenta com 
fidalguia. Trocamos impressões. 

Okamotto, venha discutir e defender sua categoria 
de cabeça erguida! Suas questões serão decididas na 
Justiça. Venha defender a microempresa, caso contrá-
rio, não há razão de ser! Pelo salário que V. Sª recebe, 
venha defender seus Pares! 

Se a Oposição de hoje fosse como a de ontem, 
Sr. Presidente, só aceitaria votar depois de ouvir a 
palavra do Presidente do Sebrae. Mas a Oposição 
brasileira não fará isso porque é responsável. A 
Oposição brasileira sabe a importância da votação 
dessa matéria. Tanto é que pediu a mobilização de 
empresários do setor para vir aqui amolecer a irra-
cionalidade do Governo, que só vê cofre, não vê o 
social. Tem horror a crescimento. Aliás, Senador Ar-
thur Virgílio, a grande lição de estímulo à pequena 
e à microempresa no Brasil foi dada por Alckmin, 
quando Governador de São Paulo. S. Exª reduziu e 
acabou com impostos das empresas de ganho anual 
em determinado limite. Por que o Governo Federal 
não segue esse passo, não segue esse caminho 
e não adota esse modelo? Em um momento como 
esse, em que se vai à aprovação desse projeto, em 
que se conquistam alguns pontos e em que se fa-
zem alguns avanços, por que o Governo não toma 
a iniciativa de analisar com mais carinho a questão 
da pequena e da microempresa? Sabe-se inclusive 
que, concedendo alguns benefícios, mais impostos 
serão arrecadados e mais empregos serão obtidos 
no Brasil.

Mas, Srª Presidenta, o que me traz aqui é o as-
sunto ONG. No calor da campanha, vim a esta tribuna 
e tratei do assunto. Prometi, naquele momento, que só 
daria continuidade ao mesmo após o pleito. Eu não 
queria que o assunto ONG fosse transformado em 
questão política ou eleitoral, até porque temos de ter 
respeito neste País por aquelas ONGs que prestam 
serviços à comunidade nos mais diversos setores. O 
Senador Cristovam Buarque sabe bem o que estou 
dizendo. Mas temos de separar o joio do trigo. A con-
vivência da boa ONG com a ONG que é instrumen-
talizada politicamente, que é usada para fins que não 
são republicanas, não pode sobreviver e prejudicar o 
conceito das ONGs que prestam relevantes serviços 
ao País. Não podemos conviver com a instrumentali-
zação de ONGs que usam recursos públicos para in-

vadir o Congresso Nacional e para promover invasão 
à iniciativa privada.

Hoje, tive o prazer de ler na Folha de S.Paulo 
um artigo do Sr. Aldo Pereira, que trata exatamente 
dessas organizações. No início, ele elenca alguns fa-
tos, Senador Gilberto Mestrinho:

Se o governo não abortá-la, a Comis-
são Parlamentar de Inquérito proposta pelo 
Senador Heráclito Fortes (PFL – PI) poderá 
investigar as organizações não-governamen-
tais em três quesitos: 1) Qual a dependência 
das ONGs em relação a governos e grupos 
empresariais do Brasil e de outros países? 2) 
Quais ONGs têm recebido fundos públicos, em 
que volume, de quais ministérios e para que 
fins? 3)Tais subvenções poderão ter favorecido 
quadros partidários?

O Sr. Aldo Pereira escreve um artigo belíssimo 
e bem detalhado, Senador Mão Santa, em que re-
trata exatamente o espírito da CPI das ONGs, cujo 
requerimento de instalação darei entrada amanhã, 
para que possamos apurar os fatos. Ela não é nem 
contra Governo nem a favor de Governo; ela não é 
nem contra ONG nem a favor de ONG; ela é pela 
justiça. 

Senador Gilberto Mestrinho, temos de ter muito 
cuidado com isto. Algumas ONGs estão funcionando 
no Brasil mas recebem recursos internacionais e aqui 
se instalam – V. Exª, como amazônida, sabe do que 
falo – com interesses não revelados, muitas vezes es-
cusos, para impedir o crescimento e, acima de tudo, a 
soberania e a autonomia do nosso País. As arapucas 
são muitas e essas ONGs não medem esforços para 
atingir seus objetivos: manipulam índios desavisados, 
desatentos, e fazem, com o dinheiro que arrecadam, 
massa de manobra para conseguir, muitas vezes, o 
que não interessa ao Brasil. Já houve caso de envol-
vidos com ONGs serem presos em aeroportos por 
estarem levando amostras de riquezas estratégicas 
do nosso País.

Precisamos acabar com isso e fazer das ONGs 
um instrumento de desenvolvimento e não de uso 
descarado, desavergonhado e criminoso da Nação. 
Um homem público, às vezes, precisa ter coragem 
para enfrentar esses problemas. Não me vou dobrar 
a ameaças de “ongueiros”, nem a coisa alguma, por-
que saio daqui com a consciência tranqüila de que 
estou cumprindo o meu papel. Precisamos apurar 
esses fatos. Há ONGs que, com 17 milhões recebi-
dos, capacitaram com cursos técnicos 200 Pessoas 
e não se tem notícia de que alguma delas tenha fei-
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to curso no exterior ou participado de atividade com 
tecnologia de ponta. 

Há ONGs para todos os gostos, e um articulista 
calcula que o Brasil já possui 250 mil delas. 

Senador Wellington, ouvi o depoimento, muito 
interessante e curioso, de uma senhora de um bairro 
pobre do ABC, em São Paulo. É preciso que se veja, 
brasileiros, com que temor essas pessoas falam nes-
ses assuntos, com medo de o telefone estar sob es-
cuta. A senhora me disse uma coisa fantástica: “Se-
nador, de repente, o meu vizinho começou a mudar 
de vida. Comprou um carro bonito, depois um para a 
mulher, um para a filha, recuperou a casa, comprou 
uma pequena casa de campo, os filhos viajaram para 
a Europa, foram à Disney e já não falavam mais nem 
com a gente. O senhor fez essa denúncia e, aí, eu fui 
descobrir o que estava por trás disso tudo: uma placa 
com o nome de uma santa onde, bem pequenininho, 
quase não dando para ler sem usar uma lente, está 
escrito que é uma ONG”. 

O Brasil está cheio disso, cheio dessas arapucas. 
Devemos furar esse tumor, Presidente Renan Calheiros. 
Não é possível que não se dê um basta nisso.

Criou-se ONG neste País, Senador Demóste-
nes, com o objetivo de se aliviar o Estado pai, pa-
drasto, que servia para tudo. Qual era o espírito da 
ONG? Buscar na iniciativa privada recursos para 
atendimento dos benefícios sociais com que o Es-
tado não podia arcar. E as ONGs, o que são? Nada 
mais, nada menos que organizações não-governa-
mentais que não podem viver sem mamar nas tetas 
gordas do Governo, porque é exatamente dele que 
saem os recursos.

Existem algumas dificuldades e vamos ter algum 
trabalho, Senador Mestrinho, para fazer a apuração 
desses fatos, porque as ONGs recebem recursos da 
administração direta e de Ministérios, mas também de 
empresas coligadas, como Petrobras e Fundação Ban-
co do Brasil – vou parar por aí para não cometer uma 
injustiça. Assim, o processo de fiscalização e apuração 
torna-se mais difícil. 

É preciso, Senador Geraldo Mesquita, que haja 
uma fiscalização mais rígida. Em Blumenau, Santa 
Catarina, mais de 70 ONGs estão registradas.

Observem que, em alguns lugares, as ONGs não 
são dirigidas por desconhecidos. Algumas coincidên-
cias: o Sr. Lorenzetti, aquele que tem nome de chuvei-
ro, e o Sr. Bruno, aquele que invadiu o Congresso, têm 
ONG – estou com uma relação e não quero cometer 
injustiças –, todas ligadas ao aparelho sindical ou a 
partido político, usando recurso público da maneira 
mais vergonhosa.

Fico triste quando vejo algumas lideranças de 
responsabilidade, com assento nesta Casa, saírem 
de fininho quando se fala de ONG, porque não podem 
enfrentar o problema. Isso é grave. Isso é grave!

Só espero, Senador Tião Viana, que o novo PT, 
esse da roupagem nova, do Presidente Lula negocia-
dor, não boicote a instalação da CPI das ONGs.

Tenho certeza de que o Presidente Renan Ca-
lheiros colaborará para que ela seja instalada o mais 
rapidamente possível, porque se trata de uma CPI re-
publicana. Queremos que isso aconteça em 60 dias, 
bem rapidamente. Por quê? Porque, muitas vezes, o 
que acaba desvirtuando a CPI é a sua longevidade, 
já que os assuntos não se esgotam com a chegada 
de outros mais novos. Aí, a técnica de quem não quer 
apurar é sempre a mesma: uma saraivada de novos 
assuntos para que aqueles ainda em apuração não 
cheguem ao fim. Aliás, vamos terminar um mandato 
legislativo em que a capacidade de apuração da Opo-
sição brasileira foi bem menor que a do Governo e da 
sua base, de criar problemas. 

Portanto, amanhã, Sr. Presidente, entregarei a 
V. Exª, pessoalmente, o pedido de instalação da CPI 
das ONGs. Espero que o primeiro exemplo de assina-
tura parta das lideranças, que o PT de Tião Viana dê o 
bom exemplo, que não queira coisa alguma embaixo 
do tapete e que aquele tempo de engavetadores de 
processo seja coisa do passado.

Devemos apurar isso para salvar as organizações 
não-governamentais ou Oscips, que são instrumento 
de inclusão social, de ajuda e apoio aos desassistidos, 
e não de picaretagem a serviço de objetivos escusos 
ou de causas que não interessam ao País. 

Muito obrigado Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Heráclito For-
tes, a Sra. Serys Slhessarenko, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Heráclito Fortes.

Antes de começarmos a Ordem do Dia, quero, 
a propósito da manifestação do nosso querido e res-
peitado amigo Senador Almeida Lima, prestar alguns 
poucos esclarecimentos.

Minha orientação à Secretaria de Comunicação 
Social sempre foi de fidelidade absoluta aos princípios 
do bom jornalismo: isenção, equilíbrio e equanimidade 
no trato com a informação. Portanto, estou pedindo o 
levantamento das inserções e aparições de Senado-
res nos programas editados da TV Senado, para aferir 
exatamente se há precedência nessa informação que 
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nos foi prestada pelo querido Senador Almeida Lima. 
Se houver desequilíbrio – já tive oportunidade de dizer 
isso a muitos Senadores – entre grupos ou pessoas, os 
responsáveis pela Secretaria de Comunicação Social 
responderão por ele.

A televisão do Senado é pública, é dirigida ao 
público e assim continuará. Aqui, todos os Senadores 
são iguais. Portanto, não há justificativas nem motivos 
para nenhum privilégio, absolutamente.

Quanto à existência de um projeto para mudar 
o modo de veiculação do pronunciamento dos Srs. 
Senadores, quero, imediata e cabalmente, garantir 
que ele não existe e que, enquanto eu for Presiden-
te desta Casa, a livre e soberana palavra dos Srs. 
Senadores não sofrerá absolutamente qualquer tipo 
de restrição na divulgação ou na veiculação. Não 
sou, nunca fui e nunca serei adepto de qualquer 
gesto que possa ser interpretado como ação contra 
a liberdade de expressão, seja onde for, aqui ou na 
imprensa nacional.

Todos me conhecem e sabem que o único projeto 
em andamento é o de ampliar, de ecoar e de multiplicar 
os canais, para que o Senado e os Senadores sejam 
ouvidos por um espectro maior de expectadores. Para 
tanto, estamos firmemente empenhados em levar a TV 
Senado para os canais abertos, deixando as limitações 
da audiência das TVs fechadas.

Gostaria, por fim, meu caro e querido amigo Se-
nador Almeida Lima, de contar sempre com a atenta 
e arguta observação de V. Exª no sentido de apontar 
possíveis desalinhos que, involuntariamente, possam 
ocorrer. Queria, de público, dizer que já pedi à Secre-
taria de Comunicação um apanhado das inserções dos 
programas que foram editados, para que, de maneira 
aberta, de forma democrática e transparente, possa-
mos conversar e discutir.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Papaléo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, tive a oportunidade de usar a tribuna 
e de fazer como denúncia um esclarecimento sobre a 
questão da TV Senado.

De um tempo para cá – posso verificar a data 
nos meus discursos –, começamos a ver algumas al-
terações, principalmente no horário de reexibição da 
TV Senado. Às 21 horas e 30 minutos, estava tudo 
gravado, sem edição, sem nada. Começaram a reexibir 

as sessões às 22 horas ou às 23 horas. Tentavam jus-
tificar que isso ocorria por causa das Comissões, mas 
houve um abrandamento no número de Comissões, e 
tudo continuou a mesma coisa. Depois, começamos 
a sentir que se falhava uma ou outra vez e que isso 
coincidia exatamente com o período pré-eleitoral, o 
que nos incomodou bastante. Não aceitávamos aque-
la situação.

Fiz a denúncia várias vezes, em plenário, no ho-
rário em que V. Exª estava em atividade em seu ga-
binete, e cheguei até a ouvir como justificativa para o 
atraso do horário, ou seja, para o fato de que não havia 
disponibilidade de horário, a exibição de alguns progra-
mas da TV Senado, de alguns outros programas. Muito 
bem! Temos de exibir programas culturais ou algo que 
possa preencher o horário, desde que não seja aque-
le destinado às exibições das nossas sessões nesta 
Casa do início ao fim.

Sr. Presidente, não poderemos jamais aceitar que 
venham editar pronunciamento de Parlamentar, quando 
está fazendo uso da tribuna, ou que venham discrimi-
nar Parlamentares, para encurtar o tempo das nossas 
sessões e para exibir outro tipo de programa.

Sr. Presidente, a prioridade da TV Senado é exi-
bir para toda a população brasileira as sessões que 
ocorrem dentro desta Casa, para que o povo teste-
munhe o trabalho de cada Parlamentar. Então, peço 
encarecidamente a V. Exª que seja estabelecido um 
horário inalterável para a repetição da sessão plená-
ria durante a noite, como era antigamente às 21 horas 
e 30 minutos, a fim de que o telespectador não fique 
esperando boa vontade no sentido de se exibir ou não 
a sessão plenária que ele não pôde ver durante a tar-
de. Lembro que a maioria das pessoas trabalha e não 
tem essa oportunidade, mas quer ver a atuação dos 
Parlamentares.

Então, pela quinta, sexta ou décima vez, peço 
encarecidamente respeito ao povo brasileiro: que se 
exibam todas as sessões ao vivo e que elas se repitam 
à noite, no horário de 21 horas e 30 minutos!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Papaléo Paes.
Senador Tião Viana, concedo a palavra a V. 

Exª.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Senador Renan Calheiros, 
quero cumprimentar V. Exª, como Presidente da Casa, 
pelo esclarecimento que faz, com a afirmação de um 
posicionamento imparcial e correto, com a autoridade 
que tem o Senado para tratar uma matéria de Comu-
nicação.
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A TV Senado não é um patrimônio dos Sena-
dores, mas do Brasil e garante o direito à informação 
sobre acontecimentos da grande política brasileira, da 
política brasileira de um modo geral. É absolutamente 
natural e legítimo que todo e qualquer Senador ex-
ponha suas dúvidas, use como recurso questionar o 
aperfeiçoamento da distribuição da informação política 
pela TV Senado, pela Rádio Senado ou pelo Jornal 
do Senado.

Sr. Presidente, penso que, se V. Exª estabeleces-
se o critério de verificar, nos últimos 30 ou 60 dias, o 
número de segundos destinados a cada Parlamentar 
que usou o serviço, acabaríamos com essa polêmica 
e poderíamos ver para quem mais estaria destinado o 
tempo de televisão, de rádio ou de jornal. Mas não acho 
justo que se insista num debate nesta Casa – esta não 
é a primeira vez – e que se chegue a ponto de pôr em 
dúvida a honradez dos jornalistas da Rádio Senado, 
do Jornal do Senado e da TV Senado. Tem de haver 
um limite. Uma coisa é o recurso parlamentar para que 
haja absoluto equilíbrio na distribuição de tempo de 
acordo com aquilo que é direito do Parlamentar; outra 
é colocar em dúvida a honradez, acreditando-se que 
todo jornalista estaria a serviço de uma conspiração 
para subtrair o tempo de determinados Parlamentares. 
Não acredito na desonra de jornalistas desta Casa a 
serviço de quem quer que seja. Se alguém está pre-
judicado, tenho a certeza de que não é por má-fé de 
jornalistas.

Penso que esse caminho é o melhor. Se, por 
exemplo, fizerem um levantamento dos últimos 30 dias, 
constatarão que estou entre os últimos em apresen-
tação. É culpa minha, já que não tenho usado tanto a 
tribuna, já que não tenho dado tanta entrevista para 
a Rádio, para o Jornal ou para a TV Senado. Não é 
culpa de jornalista.

A dúvida é legítima – e é necessário que o 
Parlamentar a levante –, mas pôr em dúvida a hon-
radez dos profissionais de imprensa do Senado é 
como pôr em dúvida a honradez dos profissionais 
da revista Veja ou de qualquer meio de comunica-
ção deste País.

Era o que eu tinha a dizer a V. Exª, Sr. Presi-
dente.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Almeida Lima. 
Em seguida, eu a concederei à Senadora Heloísa 
Helena.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, a propósito da fala do nobre Sena-

dor Tião Viana, quero dizer exatamente o seguinte: 
a princípio, parece-me que S. Exª está falando em 
tese. Se não for em tese, S. Exª está falando de ou-
tro Parlamento e não deste, porque fui eu que levei 
o assunto, na tarde de hoje, à tribuna desta Casa e 
fiz questão de ressalvar o quadro de funcionários da 
Casa, mais especificamente da área de Comunica-
ção, sobretudo porque a eles não se declara nenhuma 
responsabilidade pelo que vem aqui acontecendo. E 
não aconteceu somente comigo. Os Senadores Tasso 
Jereissati e Jorge Bornhausen já fizeram pronuncia-
mento nesse sentido; o Senador Papaléo Paes aca-
bou de fazê-lo; e a Senadora Heloísa Helena acabou 
de tratar do assunto comigo.

No meu pronunciamento do dia de hoje, eu dis-
se que a responsabilidade é muito grande para fazer 
o que estão fazendo. Logo, ela não é de funcionário 
desta Casa, que não tem poder de decisão. Isso pôs 
a salvo todos os jornalistas. Ou seja, aqueles que têm 
poderes de decisão, sim, precisam preocupar-se em 
verificar o que, de fato, está acontecendo, para esta-
belecer uma regularidade.

E eu disse mais da tribuna: no dia 23 de ou-
tubro, uma segunda-feira, eu estava em Aracaju e 
fiz uma ligação para o Secretário de Comunicação 
Social, mostrando a ele a “coincidência” – entre as-
pas – do programa Fala Cidadão, a que acabava de 
assistir, em que, coincidentemente, seis Senadores 
se pronunciaram, todos os seis da base de susten-
tação do Governo. Todos! Dirigi-me a ele depois de 
ter conversado anteriormente com V. Exª, e V. Exª 
colocou-me em contato com o Secretário para dirimir 
essas questões.

Tratei também hoje do assunto, sobre um segun-
do fato que ocorreu no dia de ontem e que lastimo. 
Trouxe isso apenas como exemplo, mas entendo que 
a questão não é comigo, não é pessoal, mas é, sobre-
tudo, com a Oposição e com inúmeros Senadores. O 
pronunciamento do Senador Papaléo Paes, há poucos 
instantes, denota isso, como também o do Senador 
Tasso Jereissati e o do Senador Jorge Bornhausen e 
o que a Senadora Heloísa Helena confessou a mim 
há poucos instantes.

E frise-se: não atribuí nenhuma responsabilida-
de ao quadro funcional desta Casa, salvo àqueles que 
têm poder de decisão. E não sei de onde vêm, nem de 
quem se trata, mas a Casa tem competência suficiente 
para estabelecer a verificação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra à Senadora Heloísa He-
lena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Talvez a melhor 
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saída tenha sido a que V. Exª encontrou, de promover 
um levantamento, porque eu não sou hipócrita, Sena-
dor Gilberto Mestrinho. Não sou hipócrita, não gosto de 
demagogia, de vigarice, de joguinho, de benevolência. 
Não é verdade isso. A generalização é perversa, para o 
bem ou para o mal. A generalização de dizer que todos 
são maravilhosos ou a generalização de dizer que todos 
são perversos é inaceitável. Isso é fato. A generaliza-
ção, para o bem ou para o mal, não é aceitável. Ela é 
injusta. Agora, que é fato que isso acontece, é.

Já vivenciei isso, mas preferi não estrebuchar. Eu 
estava falando em CPI, entrou receita de bolo; eu, fa-
lando, sumiu a imagem da CPI, acabou o som. Várias 
pessoas me falavam, isso já aconteceu. Pode ter sido 
um acidente do destino? Pode. Pode ter sido nos úni-
cos dias que coloquei funcionários do gabinete, o dia 
todo, vendo as inserções, a propaganda das inserções, 
o tamanho das fotos nos jornais. Mas que acontece 
uma certa preferência, por motivação política ou não, 
isso é fato. Já senti isso, mas deixei de lado.

Então, talvez, a melhor alternativa para evitar 
a generalização perversa, dizendo que todos não 
prestam – o que é inaceitável –, ou a generalização 
demagógica de que todos são maravilhosos – o que 
também é inaceitável –, o melhor para resolver a con-
tenda seja o levantamento proposto por V. Exª. Faz-se 
o levantamento e, se tiver problema, pune-se, faz-se 
uma ressalva ou orienta-se. Se não tiver problema, 
nesse caso, o problema é de delírio persecutório de 
alguns de nós. 

Mas que é fato e que são alguns que falam, mas 
muitos reclamam, muitos nos falam porque não têm 

talvez o estilo de falar ao microfone. Mas que é fato 
isso, que muitos parlamentares não falam ao microfo-
ne, mas nos falam, é fato sim.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vamos dar início à Ordem do Dia.

Senador Suplicy, pela ordem, ouço V. Exª. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
tendo em vista o compromisso assumido pela Lide-
rança do Governo e do PT, nas figuras do Senador 
Romero Jucá e da Senadora Ideli Salvatti, quando 
da votação da Medida Provisória nº 301, solicito a 
publicação no Diário do Senado Federal do docu-
mento que me foi entregue e que contém as emendas 
negociadas entre os representantes do Governo e 
dos funcionários e que deverão ser objeto de con-
sideração na elaboração da medida provisória que 
será editada com o objetivo de corrigir as falhas da 
Medida Provisória nº 301.

Avalio que seja importante, Sr. Presidente, incluir 
essas emendas por eles entregue aos Líderes Ideli 
Salvatti e Romero Jucá, bem como a transcrição da 
própria palavra dos Senadores Romero Jucá e Ideli 
Salvatti no momento do encaminhamento e votação 
daquela matéria.

Portanto, Sr. Presidente, requeiro a transcrição 
do documento a que me referi.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidência defere o pedido de V. Exª, no 
momento em que destaca, com muita satisfação, a 
presença honrosa neste plenário do Exmº Sr. Gover-
nador do Estado do Acre.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, V. Exª tem a palavra.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, é para sugerir a V. 
Exª, já que foi dado o aviso de que dará início à Ordem 
do Dia, que efetivamente a comecemos, porque senão 
não conseguiremos o quórum que é necessário para 
votar a Lei das Microempresas. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a intervenção de V. Exª e faço um 
apelo aos Senadores que estão em outras dependên-
cias da Casa no sentido de que venham ao plenário, 
porque teremos votação nominal, uma importante vota-
ção. O Plenário deliberará, hoje, sobre a Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas. Acabamos de fazer um 
acordo, no gabinete da Presidência desta Casa, com 
os Líderes Partidários e com o Ministério da Fazenda, 
no sentido de aparar algumas eventuais arestas. De 
modo que faremos a votação dessa importante legis-
lação, que é fundamental para a competitividade do 
País, para a simplificação do nosso sistema e a deso-
neração de impostos e obrigações. 

Temos, hoje, de celebrar esse encontro que pos-
sibilitou contornar dificuldades existentes. Portanto, 
peço aos Srs. Senadores que venham, para come-

çarmos imediatamente essa votação, como sugere o 
Senador Osmar Dias.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra, o Senador Romero Jucá; em 
seguida, os Senadores Romeu Tuma e Ideli Salvatti.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas corroborar as palavras de V. Exª e reforçar 
a solicitação à base do Governo para que venha ao 
plenário votar.

A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas é 
complementar e precisaremos de 41 votos “sim” para 
aprová-la. Portanto, o quórum é muito importante. Faço 
um apelo para que todas as Srªs Senadoras e os Srs. 
Senadores que estão em seus gabinetes se dirijam 
agora ao plenário. 

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

– AL) – Senador Romeu Tuma, ouço V. Exª pela or-
dem.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro agradeço 
a V. Exª por ter-me indicado como seu representante 
na abertura do 2º Congresso Paulista de Jovens Em-
preendedores, na Fiesp, ontem.

Ainda tivemos outras sessões, inclusive a entre-
ga de prêmios aos melhores empresários brasileiros, 
em que tomei a liberdade de dizer que V. Exª via com 
simpatia e o Senado se fazia representar.
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Então, fico muito feliz em V. Exª anunciar que 
houve acordo para a votação desse projeto, porque 
há uma ansiedade enorme dos empresários, princi-
palmente dos pequenos e microempresários. Ainda 
que o Sistema S tenha prejuízo, eles disseram que 
não poderiam reclamar, porque estavam tirando do 
Governo a possibilidade de cobrar alguns impostos e 
não seria justo fazer voltar a matéria à Câmara, já que 
se perderia toda a possibilidade de realmente aprovar 
o projeto.

Agradeço e cumprimento V. Exª. Peço que todos 
compareçam ao plenário para votarmos a matéria. 
Seria um grande passo para o desenvolvimento de 
que tanto se fala.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª a intervenção.

Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora 
Ideli Salvatti.

Em seguida, darei a palavra ao Senador Demós-
tenes Torres.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Apenas queria fa-
zer uma pequena brincadeira com o Senador Romeu 
Tuma. Foi duplo o agradecimento: pela representação e 
por ser uma representação junto a um evento do jovem 
empreendedor. Então, ele ficou duplamente feliz.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Porque sou 
um jovem anterior.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, tivemos uma produtiva reunião com a 
presença do Ministro Guido Mantega e com a repre-
sentação da Receita Federal, mais precisamente o 
Dr. Rachid e o Dr. Bernardo Api. A presença dos Líde-
res foi um compromisso muito efetivo com a pressão 
justa e legítima das entidades que representam as 
pequenas e microempresas do nosso País, setor que 
é responsável por nada mais, nada menos que 60% 
das carteiras assinadas no Brasil e 20% do Produto 
Interno Bruto.

Portanto, é um setor que merece de todos nós 
atenção e respeito e, principalmente, agilidade.

Então, apesar da alteração, atendendo a pedido 
dos Estados, dos Municípios e do próprio Governo, para 
que o prazo de vigência possa sofrer uma alteração, 
o pedido e o acolhimento de todos os Líderes para a 
realização da votação no dia de hoje é realmente algo 
a ser saudado aqui no plenário. E só podemos atender 
a esse acordo, acolhido por todos os Líderes, pedindo 
encarecidamente a todos os Senadores e Senadoras 
que compareçam imediatamente ao plenário para efe-
tivarmos a votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Demóstenes Torres, ouço V. Exª.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
mesma direção do que falou a Senadora Ideli Salvat-
ti, peço às Srªs e aos Srs. Senadores do PFL que es-
tejam em seus gabinetes, que estejam na Casa, que 
compareçam para que possamos fazer a votação, 
uma vez que houve entendimento, houve acordo. O 
Ministro compareceu com todo o seu staff, bem como 
o Guilherme Afif Domingos, representando as micro, 
pequenas e médias empresas.

Então, há o entendimento. No entanto, precisamos 
de 41 votos para votar e aprovar esse projeto. Haverá 
algumas pequenas modificações, e o projeto voltará 
para a Câmara, para que possa ser finalmente enca-
minhado ao Chefe do Poder Executivo.

De sorte que estamos conclamando os Sena-
dores do PFL que se encontram na Casa para que 
venham ao plenário, a fim de que possamos proceder 
à votação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador Romero Jucá, V. Exª tem a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas 
fazer um lembrete complementar ao aviso prestado 
pelo Senador Demóstenes Torres. Para aprovar essa 
matéria, teremos três votações´nominais: a votação 
do texto, a votação das emendas com parecer favorá-
vel e a votação, em globo, das emendas com parecer 
contrário. Então, lembro às Srªs Senadoras e aos Srs. 
Senadores que não é apenas no primeiro voto que se 
vai definir essa questão. É importante a presença de 
todos durante todo o procedimento de votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passa-se à:

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 100, DE 2006 –COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 987, de 2006 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 100, de 2006–Comple-
mentar (nº 123/2004-Complementar, na Casa 
de origem), que dispõe sobre o Estatuto Na-
cional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte.
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A matéria constou da pauta da Ordem do Dia da 
sessão deliberativa ordinária de ontem, quando teve 
sua apreciação transferida para hoje.

Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio para 
proferir parecer sobre as matérias, em substituição à 
Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Como Relator. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, acabamos a reunião há pouco no gabinete 
da Presidência do Senado Federal, como V. Exª já dis-
se, com a presença do Ministro Guido Mantega e de 
todos os Líderes da Casa. Lá, houve o entendimento 
para que possamos votar ainda hoje a Lei Geral da Mi-
croempresa e da Pequena Empresa. Ficou combinado 
que acataríamos as emendas de redação e alguma 
alteração no que se refere principalmente à vigência 
da lei, que será a partir de 1º de julho de 2007.

Por ocasião de uma reunião no Ministério da Fa-
zenda com a equipe econômica e com representantes 
do Confaz, houve a solicitação do próprio Confaz, dos 
Secretários de Fazenda de todos os Estados do Bra-
sil, de que a lei fosse aprovada e entrasse em vigor 
somente a partir de 1º de janeiro de 2008.

O Governo, por meio da equipe econômica, apre-
sentou um outro quadro que também precisaria de 
prazo para implementar não somente o próprio co-
mitê gestor, que, após a aprovação da lei, entrará em 
funcionamento a partir da sanção pelo Presidente da 
República, mas também com relação à implantação 
no próprio Ministério da Fazenda e, especialmente, na 
Receita Federal.

Fizemos um acordo para ser a partir de 1º de 
julho de 2007 a entrada em vigor da lei. No entanto, 
há ainda alguns ajustes com relação a uma tabela, 
apenas uma correção material que não alterará o teor 
do projeto, porém ainda temos algum ajuste técnico, 
redacional, para ser feito e aguardar o parecer, que 
está sendo preparado neste momento.

Eu pediria a V. Exª, Sr. Presidente, que nos dê 
mais dez minutos para eu receber o parecer e distri-
buí-lo aos Srs. Senadores.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, são duas coisas. 
Primeiro – não sei se sou eu –, o som no plenário do 
Senado, depois que regressamos das eleições, está 
mais baixo, e tenho dificuldade de ouvir, por exemplo, 
o que o Relator acabou de dizer, estando S. Exª de 
costas para mim. Peço à área técnica um pouco mais 
de volume no som, porque as pessoas não estão ou-

vindo. Aqui atrás há um barulho enorme, e não con-
seguimos ouvir. 

A segunda questão que levanto é a seguinte: 
estamos propondo a votação desta matéria no dia de 
hoje. Ela é importante para todo o País. Só lamento, 
Sr. Presidente, que o Governo não queira colocar em 
vigor a matéria já a partir de janeiro, porque daria 
tempo. O próprio Ministro da Fazenda disse que há 
necessidade de três meses, para que o sistema seja 
preparado para receber essa nova legislação. Se são 
três meses, contando da época em que foi aprovado 
na Câmara dos Deputados, acredito que o Ministério 
da Fazenda e a Secretaria da Receita estão prepa-
rando esse sistema. E o próprio Ministro da Fazenda 
argumentou que haverá uma renúncia fiscal de R$5,4 
bilhões. No entanto, tenho absoluta convicção de que 
a compensação, ou seja, o incremento de receita será 
o dobro disso. O Governo brasileiro ganhará cerca de 
R$10 bilhões. Então, não vejo por que essa preocupa-
ção do Governo por ter que abrir mão de receita e ter 
de adiar o processo para o dia 1º de julho.

É claro que houve consenso, acordo lá. Dele 
participei, mas, pessoalmente, não concordo prorro-
gação da entrada em vigor de uma lei tão importante 
para o meu País.

Faço um registro aqui, Sr. Presidente, pois isso 
é importante para mim, e V. Exª vai entender por quê. 
Levantei uma questão na reunião, de que o Paraná 
hoje considera microempresário aquele que tem fatu-
ramento de até 300 mil reais. A lei em geral vai consi-
derar microempresário aquele que faturar até 240 mil 
reais. Então, a pergunta que fiz e que deixo registrada 
é esta: se o Paraná poderá, ou não, continuar com o 
projeto que considera a faixa de até 300 mil reais como 
microempresário.

A resposta dos técnicos do Governo e da Receita 
Federal é que a lei que está sendo aprovada admite 
que os Estados possam aumentar as faixas para a 
microempresa, e o Paraná poderá, portanto, continu-
ar com 300 mil reais. A minha proposta, aliás, era de 
elevar de 300 para 450 mil reais a faixa dos microem-
presários no Estado do Paraná.

Então, destaco isso para que nenhum mal-in-
tencionado possa, depois, condenar o meu voto aqui, 
dizendo que votei contra os interesses do microempre-
sário do Paraná, porque tenho a garantia do Governo 
de que o Paraná poderá continuar amparado pela lei 
que hoje já está em vigor, ou seja, a que considera 
microempresário aquele que fatura até 300 mil reais 
por mês.

Por essa razão, quando encaminhar o voto pelo 
PDT, vou encaminhá-lo favoravelmente, mas fazendo 
esta ressalva, de que tenho a garantia do Governo de 
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que, no Paraná, as microempresas poderão continuar 
faturando até 300 mil reais e serão assim considera-
das microempresas.

Esse é o registro que gostaria de fazer, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª. 

Tem a palavra o Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero não 
só servir de testemunha do acerto do Governo, como 
também falar exatamente no sentido oposto. 

A empresa micro de São Paulo é muitas vezes 
uma grande empresa em um Estado periférico. Tenho 
muita preocupação para que não ocorra desequilí-
brio. Ao mesmo tempo em que o Governo garantiu 
liberdade para os maiores, garantiu que não asfixiará 
os menores.

A outra dúvida foi o cadastro, que precisa de 
um tempo. E foi determinado um prazo mais do que 
suficiente. 

Dessa forma, foram retiradas todas as dúvidas 
de um projeto de suma importância para o País. Por 
isso, o PMDB tem muita convicção de que estará vo-
tando uma boa lei, que trará mais emprego, mais car-
teira assinada, mais progresso, mais regularidade na 
economia nacional.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Marcos Guerra, V. Ex.ª tem a palavra 
pela ordem.

O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço 
das minhas palavras a dos demais Senadores: é uma 
lei importante, que, com certeza, melhorará o sistema 
tributário do País. Mas lamento que um projeto tão im-
portante seja votado às pressas. Ele ficou dois anos 
na Câmara dos Deputados. 

Dou um exemplo. No final de 2003, foi modifi-
cada a cobrança do PIS e do Cofins. Hoje há várias 
empresas, principalmente aquelas que empregam 
mão-de-obra de forma intensiva. No setor de vestuá-
rio, a matéria-prima representa menos de 30% sobre 
o valor do produto final. E quando esse setor recebe 
crédito do PIS e do Cofins é prejudicado, porque a sua 
folha de pagamento representa mais de 30% sobre o 
custo do produto.

Chamo a atenção para esse fato. Logicamente, 
votarei a favor da lei, mas esta Casa está perdendo a 
oportunidade de melhorar ainda mais esse projeto que 
seria uma ferramenta importante para o microempre-
sário de todo o Brasil. 

Era essa a minha colocação. No momento opor-
tuno, usarei a tribuna para fazer algumas colocações 
sobre as emendas que apresentei. 

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

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Fernando Be-
zerra.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, in-
felizmente não tive oportunidade, por culpa minha, de 
participar hoje da reunião de Líderes para discussão 
desse importante projeto. Compartilhar da decisão dos 
Srs. Líderes votando pelo projeto e externando algu-
mas preocupações. 

A primeira delas é com relação ao Sistema “S”. 
Já há uma isenção de cobrança até determinado li-
mite, e com relação a esse novo teto tenho algumas 
restrições.

Quero dizer o quanto o Sistema “S” tem prestado 
serviço ao País. O próprio Presidente da República é 
hoje um dos homens que venceram como trabalha-
dor no Brasil graças ao Sistema “S”, como um aluno 
do Senai.

Com relação ao projeto em si, Sr. Presidente, 
votarei favorável ao texto e discutirei cada uma das 
emendas. Mas tenho a mais absoluta convicção de 
que o projeto poderia melhorar, vamos discuti-lo aqui 
ainda. De qualquer modo, pelo meu entendimento, o 
projeto deverá voltar à Câmara dos Deputados e, por-
tanto, haverá oportunidade de que se estabeleça uma 
discussão para melhorá-lo.

Mas é importante que o votemos hoje, porque o 
Brasil, há muito tempo, vem esperando por essa de-
cisão, que irá, sem dúvida alguma, contribuir para o 
desenvolvimento do País, para a geração de emprego, 
para a valorização da micro e da pequena empresa.

Sr. Presidente, essas são as observações iniciais 
que trago a esta Casa. Voto com o projeto, mas reser-
vo-me o direito de uma discussão mais aprofundada no 
que diz respeito às contribuições do Sistema “S”. 

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Car-
los Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, em primeiro lugar, gostaria de enaltecer a 
disposição das lideranças do Senado, sob o coman-
do da presidência do Senador Renan Calheiros, no 
sentido de promover os meios necessários para uma 
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tramitação a mais rápida possível de projeto da mais 
alta importância para o desenvolvimento do Brasil, 
que trata do Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte.

É um projeto ansiosamente esperado por todos 
aqueles que trabalham por uma economia equilibrada, 
eficiente, desburocratizada, onde haja a desoneração 
tributária e mais facilidade na montagem e na instalação 
de microempresas. Disso resulta, sem dúvida alguma, 
um aumento substancial da arrecadação em nosso País, 
contribuindo decisivamente para um novo quadro de 
construção de obras de infra-estrutura e de geração de 
emprego e renda nos Municípios e nos Estados. Acima 
de tudo, garante a rápida instalação de um ambiente 
favorável aos investimentos na área privada. 

Nós sabemos, Sr. Presidente, que mais de 60% 
da arrecadação do País provém desses pequenos 
empreendimentos, das microempresas que, nas mais 
variadas regiões, desde o Norte passando pelo Nor-
deste até o Sul, têm contribuído decisivamente para o 
emprego. No entanto, a informalidade tem dado pre-
juízos, permitindo a sonegação de impostos em detri-
mento da arrecadação nos Estados e nos Municípios 
e na própria União. 

Ora, com uma nova configuração do Simples, 
facilitando e criando condições mais adequadas para 
a instalação de pequenos empreendimentos, estare-
mos contribuindo para o avanço da economia do País; 
é disso que estamos precisamos. 

Por isso, manifesto, como Líder do PSB, nosso 
voto favorável ao projeto. Estávamos na perspectiva de 
que ele fosse votado já há muito tempo. Agora, com a 
desobstrução da pauta, tenho certeza de que contará 
com o voto de todos aqueles que trabalham por uma 
economia forte e equilibrada em nosso País.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – V. Exª tem a palavra.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas quero 
registrar nosso apoio. 

Fui autor de uma emenda a esse projeto, mas 
retirei minha assinatura, deixando a do Senador Mar-
cos Guerra, porque entendíamos que ela seria aceita. 
No entanto, parece que não foi aceita nenhuma emen-
da. Mas isso não impede que cada um discuta a sua 
emenda no plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O acordo de Líderes implicou, na verdade, duas 
alterações: com relação ao prazo de vigência, que é o 
art. 1º, e com relação ao art. 22. Esse foi o acordo que 

envolveu os líderes partidários, o Dr. Afif Domingos, 
representando entidades, o Ministro da Fazenda. Quer 
dizer, foi o possível para que pudéssemos – o Senador 
Demóstenes Torres cumpriu papel fundamental para 
que isso acontecesse – concluir a votação dessa im-
portante matéria para o País.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Acho 
importante, Sr. Presidente. Eu estava disputando as 
eleições em Santa Catarina e poderia estar ausente 
caso houvesse votação naquele período, por isso, para 
que o projeto não fosse prejudicado, pedi ao Senador 
Marcos Guerra que assinasse uma das emendas. 

Mas o Senador Fernando Bezerra disse que o 
projeto vai voltar para a Câmara. Se nenhuma emen-
da aqui for aprovada e o projeto não for alterado, ele 
encerra aqui e não voltará para a Câmara, não é isso, 
Sr. Presidente? Ele volta para a Câmara? Volta para 
a Câmara. 

Sr. Presidente, temos de reconhecer que o Sis-
tema S presta um grande serviço ao País, mesmo 
alguns entendendo que existe um certo benefício a 
essa entidade. O Senai, o Sebrae, o Sesc e o Sesi 
são reconhecidos em todo o Brasil, principalmente o 
Senai, que é dirigido pelo Sistema S.

Deixo aqui o meu apoio e o meu voto, mesmo 
que algumas emendas que aqui foram apresentadas 
talvez não sejam aprovadas. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Faço um apelo para as Srªs Senadoras e para 
os Srs. Senadores para que discutamos a matéria logo 
após o anúncio do parecer do Senador Luiz Otavio, para 
encurtarmos um pouco o processo de discussão.

Concedo a palavra ao Senador João Batista 
Motta.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria também salientar minha posição, dizendo que 
sou favorável ao projeto. Não é o projeto ideal, mas é 
muito importante para o País neste momento.

E é bom que se explique aqui que os cidadãos e 
as empresas beneficiadas deixarão de pagar Imposto 
de Renda, IPI, CSL, Cofins, PIS/PASEP, CSS, ICMS, 
ISS, que é devido à Prefeitura. Tudo isso se resume 
na alíquota que está sendo criada aqui hoje, que vai 
de 4% a 11%. 

E o benefício maior não é a diminuição de tribu-
tos. Isso é muito importante, mas o maior benefício é 
o fim de tanta burocracia em cima do micro e pequeno 
empresário. Por isso devemos louvar o projeto, deve-
mos aprová-lo ainda hoje, se Deus quiser. É isso que 
interessa ao Brasil neste momento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Roberto Saturnino, V. Exª deseja usar 
da palavra? (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Aloizio Merca-
dante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, 
Srªs. e Srs. Senadores, entendo que o maior desafio 
que este País tem diante do crescimento econômico é 
voltar a crescer aceleradamente, e as condições estão 
sendo construídas, do ponto de vista das contas ex-
ternas, do ponto de vista da estabilidade da economia. 
Há um imenso desafio sobre a questão das finanças 
públicas, e pretendo aprofundar esse debate ao longo 
especialmente desse momento que estamos vivendo, 
que exige também uma agenda de reformas microeco-
nômicas. E uma delas é essa que estamos discutindo 
hoje: procedimentos, mecanismos de estímulo à micro 
e pequena empresa. 

A micro e a pequena empresas têm um papel 
decisivo na geração de emprego, na distribuição da 
renda e da riqueza. E elas precisam de tratamento di-
ferenciado, seja do ponto de vista tributário, do crédito, 
do acesso às compras públicas, para que possamos 
democratizar a riqueza e valorizar esses empreende-
dores que, muitas vezes, trabalham num cenário de 
grandes adversidades, sem encontrar instituições de 
apoio e o ambiente propício às suas iniciativas.

Vejo que, dentro de todo esse esforço de valori-
zação da micro e pequena empresa, temos um desafio 
em especial, que penso ainda não está totalmente con-
templado e precisaremos voltar a esse debate, que é a 
situação do que chamamos de economia informal. 

Temos hoje, pelo último censo do IBGE de maio 
do ano passado, 10,5 milhões de pequenas empre-
sas na economia informal. São mais de 13 milhões de 
trabalhadores, parte deles por conta própria, alguns 
inclusive contratando trabalhadores, que navegam 
nesse espaço da economia informal. Um dos grandes 
desafios é exatamente a formalização desse univer-
so, trazendo para a economia organizada, para as 
regras institucionais, para o direito ao crédito, para a 
estabilidade econômica, para a contabilidade regular, 
a fim de que essas pessoas possam ter plena cida-
dania econômica, organizando formalmente o que é 
economia informal. 

Para isso precisamos criar um estatuto da pré-
empresa. Ela está abaixo da microempresa, ela vem 
antes da microempresa. Ela não chega a ser uma ins-
tituição, ela não chega a ser uma empresa. São mi-
lhões e milhões de trabalhadores que sobrevivem no 
espaço da economia de subsistência, sem nenhuma 
garantia ou possibilidade.

Acho que a lei precisa tratar essa questão da pré-
empresa com muita atenção. Tem de ser um processo 
totalmente desburocratizado para que a empresa se 
constitua. Tem de ser uma estrutura totalmente sim-
plificada, basicamente Previdência Social. E essas 
pré-empresas existiriam por um período determinado, 
para que essas pessoas possam se constituir como 
microempresa.

Então, vejo que esse é um capítulo ainda a ser 
construído, mas a Lei Geral da Micro e Pequena Em-
presa dá passos importantes, inclusive porque envolve 
o pacto federativo. Os Municípios, Estados e a União 
trabalharão juntos para simplificar os impostos, para 
reduzir a carga tributária e para estimular esses em-
preendedores.

Assim, vejo que é um momento bastante impor-
tante do Senado, pois é mais uma contribuição que fica 
para valorizar esses milhões e milhões de trabalhado-
res e pequenos empresários, que são fundamentais 
para distribuir a riqueza, para gerar empregos e que 
precisam de uma atenção muito especial por parte do 
Congresso e do Governo.

Espero que encaminhemos a votação. Segura-
mente, esta é uma contribuição muito importante para 
o nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra o Senador Marcelo Crivella

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
hoje esse Plenário dará um passo importante no sen-
tido de colocar o País na trilha do crescimento econô-
mico. O que estamos estabelecendo hoje aqui é um 
tratamento diferenciado para a micro e pequena em-
presa, com um regime especial de tributação que vai 
ter um alcance extraordinário na geração de emprego, 
também trazendo para legalidade empresas que hoje 
vivem e operam à margem da lei.

Sr. Presidente, no acordo de Líderes que fizemos 
hoje à tarde, com objetivo precípuo e sob a inspiração 
de que a Lei do Supersimples deve ser aprovada hoje, 
tratamos de dois assuntos importantes. Primeiro, a 
data de entrada em vigor dessa lei. Há, por parte do 
Governo e da Oposição, o interesse inescusável de 
que seja o mais rápido possível. 

Ocorre, porém, que o Conselho Gestor que a lei 
cria precisa de um tempo para regular essa lei. Afinal 
de contas, para essas empresas, vamos reunir tribu-
tos federais, estaduais e municipais em um só. Como 
dividi-los depois? A arrecadação desses tributos será 
passada aos entes da Federação de que maneira? 

É preciso que o Conselho Gestor disponha sobre 
isso. Mas é necessário, também, Sr. Presidente, que o 
Serpro tenha tempo para criar todo um sistema de com-
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putador e todos os formulários, no método dessa nova 
sistemática, para que o sistema esteja pronto quando a 
lei entrar em vigor, a fim de que cada contribuinte faça 
sua inscrição e, a partir daquele momento, possa reco-
lher seus impostos com os benefícios do novo sistema 
tributário que privilegia micros e pequenas empresas. 
O Senador Aloizio Mercadante citou o alcance social 
na geração de emprego, o que esperamos ocorrer com 
o crescimento do PIB do nosso País. 

Quero ir além, Sr. Presidente, porque não vai ser 
só na área econômica que vamos beneficiar a pequena 
e a microempresa, mas também com um tratamento 
diferenciado na área do Direito do Trabalho. Hoje é mui-
to difícil para uma pequena ou microempresa recolher 
contribuições trabalhistas e, muitas vezes, enfrentar as 
causas trabalhistas, que são sempre muito onerosas 
nas raias da nossa Justiça do Trabalho, que é valorosa. 
Deve-se ressaltar o valor para os trabalhadores brasi-
leiros cada vez que se cita a Justiça do Trabalho. 

É importante desonerar também pequenas e mi-
croempresas que hoje lutam par sobreviver diante de 
uma carga tributária alta e de uma recessão econômica 
que há vinte anos impõe ao País um crescimento em 
torno de 2% a 3%.

A importância dessas empresas não se restringe 
apenas à economia nacional. Na economia americana, 
a base do estado de bem-estar social é a pequena e 
a microempresa, que trazem para a alma do cidadão 
o espírito do empreendedorismo. 

É este o ponto mais importante que, ao concluir 
meu pronunciamento, Sr. Presidente, quero deixar regis-
trado nos Anais desta Casa: o sistema de educação do 
nosso País precisa aproveitar o ensejo desses ventos 
que hoje sopram a favor da desregulamentação, pro-
movendo um sistema tributário que beneficie pequenas 
e microempresas, tendo em vista o espírito de empre-
endedorismo do jovem brasileiro, que é, sem sombra 
de dúvida, o único caminho e a única esperança, para 
que os habitantes deste País, amanhã, possam des-
frutar, como em outros Estados mais desenvolvidos, 
do estado de bem-estar Social. 

Não foi o Governo, Senadora Ideli; não foi o Le-
gislativo, não foi o Judiciário, nenhum Poder, nenhu-
ma instituição, mas o espírito empreendedor do povo 
norte-americano, que construiu aquela grande nação. 
E, hoje, o que fazemos? Devemos soltar as amarras 
do espírito empreendedor dos brasileiros.

Que Deus abençoe nossa lei e que ilumine nossos 
caminhos. Que se multipliquem no Brasil as empresas, 
os empreendedores. Que eles não sintam impedimen-
tos com a carga tributária nem com a burocracia da 
lei, para que possam, no momento da invenção, da 
criatividade e com o espírito inovador característico do 

povo brasileiro, construir pequenas e microempresas 
que empreguem nosso povo na área da tecnologia, da 
ciência e da pesquisa, para gerarem, para todos nós, 
um futuro melhor.

Sr. Presidente, o PRB encaminhará o seu voto 
favoravelmente à lei, sabendo que há nuanças, como 
sempre houve aqui. Há o caso do sistema S, da ar-
recadação que é feita pelo INSS, em pequenas e mi-
croempresas, por exemplo, que beneficiam o Sebrae. 
Teremos de analisar como vamos recompor essas 
receitas. 

Mas não é possível, hoje, perdermos a oportu-
nidade de votar –observamos que já há quórum, Sr. 
Presidente, de sessenta Senadores; e o Relator já tem 
seu relatório pronto – e deixarmos de aprovar uma lei 
que vai soltar as amarras do empreendedorismo do 
povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senadora Ideli Salvatti, tem a palavra V. Exª.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de saber se é possível fazermos a abertura 
do painel para iniciar a votação, tendo em vista que 
haverá, pelo que entendi, três votações. 

Há Parlamentares que têm compromisso de via-
gem e que já estão começando a ficar angustiados por 
não poderem participar da votação. Temos de ter 41 
votos favoráveis nas três votações.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – São 41 votos em três votações nominais no 
mínimo, porque há outros destaques.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, sabemos da importância da discussão, mas 
ela pode ocorrer ao longo das três votações. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, eu queria referendar o pedido da Senadora.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Preciso conceder a palavra ao Senador Luiz 
Otávio para que S. Exª emita o parecer. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Romero Jucá, tem a palavra V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas 
ajudar a Mesa e auxiliar na celeridade dos trabalhos. 

O Senador Luiz Otávio poderia oferecer o pare-
cer e, depois, a discussão seria encerrada. Todos os 
Senadores que quisessem poderiam falar por enca-
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minhamento de votação, com o painel de votação já 
aberto. Portanto, poderíamos antecipar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Almeida Lima, 
enquanto chega à tribuna o Senador Luiz Otávio, Re-
lator da matéria. 

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, está em pauta projeto da mais alta impor-
tância, tanto que tenho quase certeza da unanimidade 
deste Plenário. 

Sem dúvida, é instrumento de alavancagem do 
desenvolvimento econômico do nosso País, que vai 
assegurar a inserção no mercado formal não apenas 
de empresas, mas de trabalhadores registrados. Tan-
to que não apenas eu, tenho certeza, mas inúmeros 
outros Senadores tiveram preocupação no que con-
cerne à apresentação de propositura dessa natureza 
ao longo desta legislatura. 

Recordo-me de que, em 2003, quando aqui che-
guei, no dia 14 de abril daquele ano, apresentávamos 
o PLS nº 129, que tem exatamente um desses ob-
jetivos: a ampliação para diversas outras empresas, 
segmentos de microempresas, para que fossem inse-
ridas no sistema integrado de pagamento de impostos 
e contribuições para microempresas e empresas de 
pequeno porte. 

Pessoas jurídicas que especificamos naquele 
projeto de lei, a exemplo da prestação de serviços: 
serviços profissionais, agências lotérica, agência pos-
tal terceirizada, agência de publicidade, empresas de 
serviços contábeis, centro de formação de condutores 
de veículos automotores, corretores de seguro, esco-
las de ensino fundamental, escola profissionalizante, 
escola de idiomas, enfim, uma série de empresas que 
poderiam ser abrangidas por esse sistema, sendo as-
sim beneficiadas, para que pudessem contribuir para 
o desenvolvimento do nosso País.

Portanto, a minha fala, neste instante, é de apoio 
a essa propositura, de solidariedade, de aprovação, de 
voto favorável, porque tenho certeza, plenamente, de 
que a aprovação desse projeto contribuirá enormemen-
te para o desenvolvimento do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio, 
Relator da matéria, para proferir parecer sobre as 
matérias, em substituição à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

Haverá três votações nominais. Apelo para os 
Srs. Senadores para que venham ao plenário. É im-
portante, portanto, a presença de todos. Haverá pelo 
menos três votações nominais.

Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Otá-
vio, Relator da matéria.

PARECER Nº 1.193, DE 2006–PLEN

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para a leitura 
do parecer.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Se-
nadores, Senador Garibaldi Alves Filho, que compõe a 
Mesa, o meu parecer tem apenas 156 páginas. Espero 
que, entre 2 horas e 30 minutos, como foi estimado, e 
3 horas, eu possa ler o parecer todo.

Como sinto que o Plenário desta Casa está an-
sioso pela votação desta matéria – há Senadores que 
inclusive já pediram fosse aberto o painel de votação –, 
eu, enquanto leio o parecer, lembro a reunião da qual 
participamos hoje à tarde, no gabinete da Presidência 
do Senado Federal. Reunimos os Líderes de todos os 
Partidos com a presença do Presidente da Associação 
Comercial de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, 
que teve um grande trabalho na criação do Simples e 
acompanhou e trabalhou para que a Lei Geral das Micro 
e Pequenas Empresas fosse votada hoje, no plenário 
do Senado Federal. Depois de aprovada, a lei precisa 
ser sancionada pelo Presidente da República e, para 
vigorar, deve sofrer alguns ajustes. 

Isso foi discutido na reunião de hoje, em que es-
tavam presentes o Relator na Câmara dos Deputados, 
Deputado Luiz Carlos Hauly, grande conhecedor da 
matéria; o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, junta-
mente com sua equipe; o Dr. Jorge Rachid, da Receita 
Federal; e o Dr. Bernardo Lima, Secretário-Executivo 
do Ministério da Fazenda. 

Do acordo também participou o Conselho Fazen-
dário Nacional (Confaz), que trouxe, para apresentação 
no parecer, cinco itens, alguns dos quais serão absor-
vidos, como, por exemplo, o prazo de vigência. O Con-
faz constatou que, para os Estados, não há condições 
de a vigência da lei iniciar-se em 2007, propondo que 
seja em janeiro de 2008. 

Foi acordado que ela vigorará a partir de 1º de 
julho de 2007, porque, com relação ao Tesouro Na-
cional e ao Ministério da Fazenda, serão necessários 
seis ou sete meses para a implantação de um sistema 
de informática que possa, realmente, permitir que o 
micro e o pequeno empresário, com uma única guia, 
façam o recolhimento dos seus impostos em níveis 
municipal, estadual e federal. A alíquota será única 
em todos os meses.

O projeto deixa bem clara a necessidade de cria-
ção de um comitê gestor, que o Confaz propôs ser pari-
tário. O representante do Ministério da Fazenda argüiu 
que quatro membros do comitê gestor serão indicados 
pelo Governo Federal, dois, pelos governos estaduais 
e dois, pelos governos municipais. 
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Faremos uma alteração no art. 22 do projeto, 
que estabelece que quem fará a distribuição desses 
impostos para os Estados e Municípios será a institui-
ção financeira em que o micro e o pequeno empresá-
rio recolherem seus impostos. Isso poderá causar um 
embaraço muito grande, porque há uma quantidade 
enorme de instituições financeiras credenciadas para 
receber esses impostos e repassá-los para o Governo 
Federal, o governo estadual e o governo municipal. 

Assim, ficou acordado que isso ficará a cargo do 
comitê gestor, o qual, provavelmente, definirá que a 
Secretaria do Tesouro Nacional ou a Receita Federal 
arrecadará os impostos e fará a distribuição eqüitativa 
entre os Governos federal, estaduais e municipais.

Existe, também, uma falha de digitação – não 
seria de mérito – numa tabela em que os impostos, 
somados, ultrapassam o limite da sua alíquota. No 
caso de um item em que a alíquota é de 4%, a soma-
tória é de 4,19%, assim, precisamos fazer um ajuste. 
A idéia é ratear entre os Governos federal, estaduais 
e municipais.

Para a criação de um sistema de operacionali-
zação, precisamos de um prazo, por isso foi acorda-
da a vigência a partir de 1º de julho. O comitê gestor 
fará a regulamentação de toda a parte operacional, de 
funcionalidade e de acompanhamento de como será, 
daqui para a frente, a Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas, a qual, na verdade, revogará tudo o que se 
refere ao passado, com relação ao Simples, inclusive. 
Tudo será revogado, de acordo com o parágrafo único 
do artigo 81.

O Confaz também apontou uma falha técnica 
quanto ao transporte intermunicipal e interestadual. No 
projeto original está escrito ISS, mas é ICMS, porque 
se trata de um imposto estadual e não municipal. 

Tenho, aqui, o relatório na íntegra, mas peço a 
V. Exª que me dispense de lê-lo, pois já abordei os 
pontos principais.

A Senadora Heloísa Helena ressaltou o aspecto 
do cumprimento da legislação trabalhista, que acatei 
e vou incluir no relatório.

Por fim, o Secretário do Tesouro Nacional e o 
Secretário Executivo do Ministério da Fazenda lembra-
ram que no projeto existe uma falha com relação às 
empresas de locação de imóveis. Nele, deverá constar 
locação de móveis – veículos, navios, aviões, equipa-
mentos ou qualquer outro tipo –, mas não de imóveis, 
tendo em vista que foi levantado pela Receita Fede-
ral que poderia haver fuga de alguns “beneficiários”, 
contribuintes com grandes patrimônios – empresas, 
principalmente. Eles poderiam criar uma micro ou pe-
quena empresa, que seria isenta, e viver do aluguel 

da atividade comercial. Isso seria uma distorção do 
sistema tributário e será corrigido.

Portanto, ouço o apelo do Senador Paulo Paim, 
que disse já estar pronto para viajar – e não podere-
mos perder o seu voto –, pois todos os votos serão 
muito importantes hoje. 

Tenho certeza de que haverá unanimidade na 
aprovação deste projeto, não somente pela sua impor-
tância, mas pela necessidade de criação de empregos 
e de geração de renda. Com certeza, serão criados 
de 500 mil a um milhão de novas empresas e mais de 
dois milhões de empregos.

A transformação de oito impostos em apenas 
um, com apenas uma guia de recolhimento, facilitará 
a fiscalização, efetivará a criação de oportunidades e 
aumentará a capacidade de investimentos das micro 
e pequenas empresas, o que será um grande benefí-
cio para o País. 

O Congresso Nacional e o Senado Federal cum-
prem com sua parte, portanto.

Sr. Presidente, o parecer que apresentei já foi 
distribuído a todos os Srs. Senadores.

Muito obrigado. 

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº , DE 2006

De Plenário, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara (PLC) nº 100, de 2006 –Comple-
mentar (PLP nº 123, de 2004, na origem), 
Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte.

Relator: Senador Luiz Otávio

I – Relatório

Submete-se a exame o Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) nº 100, de 2006 – Complementar (PLP nº 123, 
de 2004, na origem), Estatuto Nacional da Microem-
presa e da Empresa de Pequeno Porte.

A proposição original, PLP nº 123, apresentada 
pelo Poder Executivo em 2004, pretendia regulamentar 
“o parágrafo único do art. 146 e o inciso IX do art. 170 
da Constituição Federal”, e tratava do cadastro único 
para a constituição de empresas.

Por afinidade temática, a ele foi apensado o PLP 
nº 125, de 2004, que propunha o “Sistema Integra-
do de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
– SUPERSIMPLES”.

Posteriormente, foram apensados diversos ou-
tros projetos, a maioria para alterar a Lei nº 9.317, de 
5 de dezembro de 1996, que trata Sistema Integrado 
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Micro-
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empresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIM-
PLES, e o PLP, nº 210, de 2004, de autoria do Poder 
Executivo, conhecido como “pré-empresa”.

O parecer com complementação de voto da Co-
missão Especial da Câmara dos Deputados destinada a 
proferir parecer ao PLP nº 123, de 2004, e apensados, 
foi aprovado, por unanimidade, em 13 de dezembro de 
2005, na forma de substitutivo, com a adoção da estru-
tura do anteprojeto de Lei Geral de Micro e Pequenas 
Empresas, elaborado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), após adapta-
ções promovidas por acordo com o Poder Executivo.

O projeto sob exame, denominado Estatuto Na-
cional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte, foi baseado na proposta enviada pelo Sebrae 
e é bem mais abrangente do que os PLP que, teori-
camente, lhe deram origem.

O PLC nº 100, de 2006 – Complementar, contém, 
na sua estrutura, características do anteprojeto de lei 
geral, mas dele se afasta em muitos aspectos. O atual 
projeto contém 88 artigos, divididos em 14 capítulos, 
versando sobre os mais diversos aspectos relaciona-
dos ao tratamento favorecido às MPE.

Disposições Preliminares

O Capítulo I define o âmbito de abrangência da 
nova lei. O art. 1º limitou a abrangência do Estatuto a 
três itens:

a) à apuração e recolhimento dos impostos e con-
tribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, mediante regime único de arreca-
dação, inclusive obrigações acessórias;

b) ao cumprimento de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, inclusive obrigações acessórias; e

c) ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive 
quanto à preferência nas aquisições de bens e servi-
ços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao associa-
tivismo e às regras de inclusão.

Prevê, ainda, que a necessidade de revisão dos 
valores expressos em reais na nova Lei será objeto de 
apreciação do Comitê Gestor, e não necessitará de Lei 
Complementar para sua efetivação, podendo ser feita 
mediante Lei Ordinária.

O art. 2º lista e define a composição e as atribui-
ções das instâncias gestoras do tratamento tributário 
diferenciado e simplificado, o Comitê Gestor de Tribu-
tação e o Fórum Permanente das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte.

Da definição de microempresa e de empresa de 
pequeno porte

O Capítulo II conceitua microempresa e empresa 
de pequeno porte, para efeitos da nova Lei, fazendo-

o de acordo com o art. 966 do Código Civil Brasileiro, 
abrindo a possibilidade de enquadramento aos em-
presários individuais.

Adotou, também, os valores-limite fixados pela 
Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005 (derivada 
da chamada “MP do Bem”), que duplicou os limites 
das faixas anteriormente existentes do Simples fede-
ral. Assim, os valores máximos da receita bruta anual 
de enquadramento como microempresa e empresa de 
pequeno porte são, respectivamente, R$240.000,00 e 
R$ 2.400.000,00.

O § 4º do art. 3º contém relação de pessoas jurí-
dicas impedidas de usufruir do regime diferenciado e 
favorecido em qualquer dos seus efeitos, entre elas, as 
cooperativas (exceto as de consumo) e as que exerçam 
atividades de banco comercial ou assemelhado.

Da inscrição e da baixa

Nos arts. 4º a 11 do projeto são previstos diver-
sos dispositivos simplificadores do procedimento de 
abertura e fechamento de empresas.

Unicidade do processo

O projeto prevê que os órgãos e entidades en-
volvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 
três níveis de governo, deverão considerar a unicida-
de do processo de registro de empresas, de modo a 
articular as competências próprias com aquelas dos 
demais membros e buscar, em conjunto, compatibilizar 
e integrar procedimentos, com o objetivo de evitar a 
duplicidade de exigências e garantir a linearidade do 
processo, da perspectiva do usuário.

Pesquisas prévias às etapas de registro

Os órgãos e entidades deverão manter à dispo-
sição dos usuários, de forma presencial e pela rede 
mundial de computadores, informações, orientações 
e instrumentos que permitam pesquisas prévias às 
etapas de registro ou inscrição, alteração e baixa de 
empresários e pessoas jurídicas, de modo a prover o 
usuário de certeza quanto à documentação exigível e 
quanto à viabilidade do registro ou inscrição.

Simplificação dos requisitos de segurança sani-
tária, metrologia, controle ambiental e prevenção 
contra incêndios

O projeto prevê que os requisitos de seguran-
ça sanitária, controle ambiental e prevenção contra 
incêndios, para os fins de registro e legalização de 
empresários e pessoas jurídicas, serão simplificados, 
racionalizados e uniformizados pelos órgãos e entida-
des. Os órgãos e entidades competentes definirão em 
que casos as vistorias serão realizadas após o início 
da operação do estabelecimento, quando a atividade, 
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por sua natureza, comportar grau de risco compatível 
com esse procedimento.

Alvará de funcionamento provisório

Os municípios emitirão Alvará de Funcionamento 
Provisório, que permitirá o início de operação do esta-
belecimento imediatamente após o ato de registro. Não 
será adotado esse procedimento nos casos em que o 
grau de risco da atividade seja considerado alto.

Entrada única de dados cadastrais e de documentos

O projeto assegura às empresas entrada única 
de dados cadastrais e de documentos, resguardada 
a independência das bases de dados e observada a 
necessidade de informações por parte dos órgãos e 
entidades que a integrem.

Registro da empresa independentemente da regu-
laridade de obrigações tributárias, previdenciárias 
e trabalhistas

O registro dos atos constitutivos, de suas altera-
ções e extinções, referentes a empresários e pesso-
as jurídicas, em qualquer órgão envolvido no registro 
empresarial e na abertura da empresa, dos três níveis 
de governo, ocorrerá independentemente da regula-
ridade de obrigações tributárias, previdenciárias ou 
trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, 
da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de 
empresas de que participem, sem prejuízo das res-
ponsabilidades do empresário, dos sócios ou dos ad-
ministradores por tais obrigações, apuradas antes ou 
após o ato de extinção.

Exigência de documentos adicionais

Não poderão ser exigidos pelos órgãos e entida-
des: a) quaisquer documentos adicionais aos reque-
ridos pelos órgãos executores do Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins e do Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, excetuados os casos de 
autorização prévia; b) documento de propriedade ou 
contrato de locação do imóvel onde será instalada a 
sede, filial ou outro estabelecimento, salvo para com-
provação do endereço indicado; e c) comprovação de 
regularidade de prepostos dos empresários ou pesso-
as jurídicas com seus órgãos de classe.

Visto de advogado nos atos e contratos constitu-
tivos de pessoas jurídicas

O projeto prevê que não se aplica às microem-
presas e às empresas de pequeno porte o disposto no 
§ 2º do art. 1º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 
(Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB). 
Esse dispositivo prevê que os atos e contratos cons-
titutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, 

só podem ser admitidos o registro, nos órgãos com-
petentes, quando visados por advogados.

Exigência de natureza documental ou formal

Fica vedada a instituição de qualquer tipo de exi-
gência de natureza documental ou formal, restrita ou 
condicionante, pelos órgãos envolvidos na abertura e 
fechamento de empresas, dos três níveis de governo, 
que exceda o estrito limite dos requisitos pertinentes 
à essência do ato de registro, a alteração ou baixa da 
empresa.

Dos Tributos e Contribuições

O Capítulo IV é o mais extenso do Estatuto. Cuida 
do Regime de Tributação Especial Unificado de Arreca-
dação de Tributos e Contribuições para as MPEs. Ele 
institui o denominado Simples Nacional, que aumenta 
significativamente a abrangência do sistema simplifi-
cado hoje existente.

O recolhimento mensal, em documento único, 
abrange os seguintes tributos:

1 – Imposto de Renda da Pessoa Jurí-
dica (IRPJ);

2 – Imposto sobre Produtos Industriali-
zados (IPI);

3 – Contribuição sobre o Lucro Líquido 
(CSLL);

4 – Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (COFINS);

5 – Contribuição para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimô-
nio do Servidor Púbico (PIS/Pasep);

6 – Contribuição para a Seguridade So-
cial, a cargo da pessoa jurídica, incidente so-
bre a folha de salários (exceto para as pes-
soas jurídicas prestadoras de especificadas 
nos incisos XIII a XXVIII do § 1º do art. 17 do 
Projeto);

7 – Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação 
de Serviços de Transporte Interestadual e de 
Comunicação (ICMS);

8 – Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS).

As MPEs ficam também dispensadas do paga-
mento de contribuições instituídas pela União desti-
nadas ao Sistema “S” e seus congêneres, bem assim 
a relativa ao salário-educação. Entretanto, volta a ser 
devida a contribuição sindical patronal (art. 580, III, da 
Consolidação das Leis do Trabalho).

O § 1º do art. 13 enumera diversas situações 
em que a lei não isenta a incidência de impostos e 
contribuições devidos na condição de contribuinte ou 
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responsável, mesmo para os tributos anteriormente 
especificados. A título de exemplo, citamos o imposto 
de renda relativo aos ganhos de capital auferidos na 
alienação de ativo permanente ou aos rendimentos ou 
ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa 
ou variável, que permanecem com tributação separada 
e definitiva. Outros tributos, especificados ou não na 
lei, continuam devidos.

O Estatuto isenta do imposto de renda os va-
lores pagos ao titular ou sócio da microempresa ou 
empresa de pequeno optante pelo Simples Nacional, 
salvo os que corresponderem a pro labore, aluguéis 
ou serviços prestados.

As MPEs optantes pelo Simples Nacional não 
sofrerão retenção na fonte de imposto de renda e das 
contribuições instituídas pela União, salvo na contri-
buição para a seguridade social a cargo da pessoa 
jurídica.

A adesão da empresa dar-se-á na forma esta-
belecida pelo conselho Gestor e será irretratável para 
todo o ano-calendário.

No § 4º do art. 16, o Estatuto prevê a inscrição 
automática no Simples Nacional das MPE regularmente 
optantes pelo Simples Federal, exceto das que esti-
verem impedidas de optar pelo Simples Nacional, por 
alguma vedação imposta pela nova Lei.

Essas vedações estão contidas no art. 17 do PLC 
nº 100, de 2006 – Complementar.

Embora o projeto seja menos abrangente do que 
o originalmente pretendido pelo Sebrae. Importantes 
segmentos, antes impossibilitados de aderir ao Sim-
ples, poderão, doravante, ingressar no sistema sim-
plificado, entre eles, os serviços de comunicação, de 
radiodifusão sonora e de imagens e sons e mídia exter-
na; as construtoras de imóveis e obras de engenharia 
em geral, inclusive sob a forma de subempreitada; as 
produtoras artísticas e culturais; as escolas de línguas 
estrangeiras; as academias de atividades físicas; as 
empresas dedicadas à elaboração de programas de 
computadores; e os escritórios de contabilidade.

No regime aprovado, em relação à base de cál-
culo e à alíquota, enquanto no substitutivo da Comis-
são Especial da Câmara antes eram propostas vinte 
e duas faixas de tributação, são condensadas as três 
primeiras, reduzindo efetivamente a tributação hoje in-
cidente sobre as microempresas com faturamento até 
R$120.000,00. Assim, são instituídas vinte faixas de 
receita bruta mensal, sobre as quais incidirão alíquotas 
crescentes em relação ao aumento da receita bruta.

A menor alíquota aplicável às receitas decorrentes 
de revenda de mercadorias será de 4% (para empre-
sas com receita bruta mensal de até R$10.000,00), e a 

maior, de 11,61% (empresas com receita bruta mensal 
de R$190.000,00 a R$200.000,00).

O pagamento deverá destacar as receitas da em-
presa, de acordo com a sua natureza. A cada tipo de 
receita, corresponderá a aplicação de alíquota própria, 
contida em tabela dos anexos do projeto, que também 
especifica a repartição por tributo da arrecadação apli-
cável. A diferença de alíquotas entre os diferentes tipos 
de receitas justifica-se, sobretudo, pela incidência de 
tributos específicos sobre cada uma delas, mas tam-
bém leva em conta a intensidade do uso de mão-de-
obra na atividade ou empresa.

No caso de receitas de mercadorias industrializa-
das pelo contribuinte, a alíquota é majorada em 0,5%, 
em relação às receitas de revenda de mercadorias, já 
que apenas sobre as primeiras há incidência de IPI.

Sobre as receitas provenientes dos serviços ar-
rolados nos incisos I a XII do § 1º do art. 17, que con-
têm, em sua maioria, segmentos que hoje já podem 
usufruir do Simples Federal, será aplicável a tabela do 
anexo III. A diferença entre essa tabela e a aplicável à 
revenda de mercadorias decorre da incidência de ISS, 
e da contribuição para a Seguridade Social a cargo da 
pessoa jurídica.

Na locação de bens móveis, a tabela aplicável é 
a mesma da prestação de serviços, antes menciona-
da, descontada da alíquota referente ao ISS, já que, 
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, sobre 
essa receita não incide o imposto.

Os demais serviços, que não podem ingressar 
no Simples hoje vigente, serão tributados conforme 
as tabelas contidas nos Anexos IV e V, mas terão de 
continuar a recolher a contribuição para a seguridade 
social a cargo da pessoa jurídica segundo a legislação 
prevista para os demais contribuintes ou responsáveis. 
A tabela do Anexo IV será aplicável às prestadoras 
de serviços dos segmentos mencionados nos incisos 
XIII a XVIII do § 1º do art. 17, e tem alíquotas apenas 
aparentemente menores, uma vez que não abrange a 
contribuição patronal para a Seguridade Social a cargo 
da pessoa jurídica. Como forma de estimular o empre-
go, as alíquotas incidentes sobre essas atividades são 
progressivas e menores do que as incidentes sobre as 
atividades especificadas nos incisos XIX a XXVIII.

Em relação a essas últimas atividades, a tabela 
do Anexo V traz mecanismo importante e justo para 
diferenciar as empresas dos segmentos ali presentes, 
de forma que aquela cuja folha de salários tenha maior 
peso em relação à sua receita bruta sejam beneficia-
das com alíquota menor, relativamente ao IRPJ, CSLL, 
PIS/Pasep e Cofins. Essas tabelas, além da alíquota 
aplicável, contêm o rateio das receitas corresponden-
tes à União, Estados e Municípios.
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Na apuração do valor devido no mês relativo a 
cada tributo, o contribuinte que tenha receitas decor-
rentes da venda de mercadorias sujeita a substitui-
ção tributária e da exportação de mercadorias para o 
exterior terá direito a redução do valor recolhido. Para 
as receitas decorrentes da venda de mercadorias, a 
redução corresponderá aos percentuais referentes 
à Cofins, PIS/Pasep e ICMS que incidiriam sobre o 
montante do total da receita, ou seja, a desoneração 
é completa. No caso de exportação de mercadorias in-
dustrializadas, a redução proporcional seria acrescida 
da parcela relativa ao IPI.

A empresa comercial exportadora que adquira 
mercadorias de MPEs optantes do Simples Nacional 
com o fim específico de exportação, que não a efetuar, 
em prazo de até 180 dias contados da data de emis-
são da nota fiscal, sujeita-se ao pagamento de todos 
os tributos que deixaram de ser pagos pela empresa 
exportadora, acrescidos de juros de mora e muitas, de 
mora e de ofício, calculados na forma do tributo não 
pago, aplicável à própria empresa exportadora.

Percebe-se que o sistema, mesmo pretenden-
do simplificar a vida das empresas, não é tão simples 
quanto se desejaria. Por esse motivo, o Estatuto prevê 
a implementação pelo Poder Público de sistema ele-
trônico com vistas à realização do cálculo simplificado 
do valor mensal referente ao Simples Nacional.

Uma das muitas virtudes do projeto é levar em 
consideração as diferenças dos Estados em relação à 
participação no Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 
Aos Estados cuja participação não ultrapasse 1%, é 
dada a opção de aplicar, em seus respectivos territórios, 
as faixas de renda bruta anual de até R$1.200.000,00, 
para efeito de recolhimento da parte correspondente 
ao ICMS. Para aqueles cuja participação no PIB seja 
superior a 1% e inferior a 5%, as faixas de renda bruta 
aplicáveis poderão ser aquelas até R$1.800.000,00. Os 
estados com participação no PIB acima de 5% nacio-
nal não poderão adotar faixas diferentes.

A efetiva adoção de faixas diferenciadas pelos 
estados vincula os municípios nele situados em relação 
ao recolhimento do ISS, ou seja, eles devem adotar as 
mesmas faixas de receita bruta adotadas pelos seus 
respectivos estados no tocante ao ICMS.

O recolhimento de tributos devidos será feito em 
banco integrante da rede arrecadadora credenciada 
pelo Comitê Gestor, em um único documento ainda a 
ser instituído, segundo códigos específicos para cada 
espécie de receita, até o último dia útil da primeira 
quinzena do mês subseqüente ao que se referir.

Segundo o art. 22, do projeto o banco arrecadador 
deverá repassar o valor correspondente ao ISS, aos 
municípios; o correspondente ao ICMS, aos estados 

e Distrito Federal; os referentes à Contribuição para 
a Seguridade Social e a cargo da pessoa jurídica, ao 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O restante 
será repassado ao Tesouro Nacional.

Com certa impropriedade em relação à técnica 
legislativa, já que deveria constituir artigo autônomo, 
o § 2º do art. 22 modifica a redação do § 1º do art. 3º 
da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, 
para arbitrar o valor adicionado, em 32 % do montante 
arrecadado, nas hipóteses de tributação simplificada.

No tocante a créditos, o Estatuto estabelece 
que as MPEs optantes pelo Simples Nacional não 
poderão apropriar nem transferir créditos relativos a 
tributos abrangidos pelo Simples Nacional. Tampou-
co poderão usar ou destinar qualquer valor a título de 
incentivo fiscal.

A idéia inicial, segundo a qual as pessoas jurídi-
cas industriais, não optantes pelo Simples Nacional, 
quando adquirissem insumos de optantes do Simples 
Nacional, poderiam se creditar do IPI, não foi acatada 
no projeto. Igualmente, não foi acolhido o creditamen-
to em relação aos contribuintes do ICMS, não-optan-
tes pelo Simples Nacional, que adquiram produtos de 
MPEs participantes do sistema simplificado.

A desburocratização da relação entre os fiscos 
e as MPE ganhou força com a diminuição das obri-
gações acessórias dos optantes. As MPEs deverão 
apresentar declaração anual única e simplificada de 
informações socioeconômicas e fiscais à Secretaria da 
Receita Federal (SRF), que as franqueará aos demais 
órgãos de fiscalização tributária diretamente interes-
sados. Serão obrigadas, também, a emitir documento 
fiscal simplificado de venda ou prestação de serviços 
e a manter em boa ordem e guarda, durante o prazo 
legalmente exigido, os documentos que fundamenta-
ram a apuração dos tributos devidos e a declaração 
anual única e simplificada.

Além disso, as MPE deverão manter livro caixa 
de sua movimentação financeira e bancária, o que 
poderá ser simplificado posteriormente, mediante re-
gulamentação do Comitê Gestor. Tudo isso não afas-
ta a possibilidade de instituição de outras obrigações 
acessórias, a critério do mesmo Comitê, desde que 
nacionalmente uniformes.

Para os empresários com renda bruta até trinta 
e seis mil reais anuais, foram incluídas disposições do 
PLP nº 210, de 2004, conhecido como “pré-empresa”, 
que simplificam, ainda mais, as obrigações acessórias 
a que são submetidos esses contribuintes. Assim, po-
derão optar pelo uso de nota fiscal avulsa, pela com-
provação de receita bruta por meio de apresentação de 
registro de vendas independentemente de documento 
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fiscal de venda ou prestação de serviços; e a escritu-
ração simplificada.

A Seção VIII trata da exclusão do Simples Na-
cional. O projeto traz poucas novidades em relação às 
hipóteses e formas de exclusão adotadas pelo Simples 
hoje existente, sendo preservadas, em sua maioria, as 
regras e vedações atuais. A exclusão poderá ser feita 
de oficio ou por comunicação das partes.

A exclusão poderá ser feita, por opção, até o últi-
mo da útil do mês de janeiro, com produção de efeitos 
a partir de 1º de janeiro do ano-calendário, havendo 
duas situações em que é obrigatória:

a) quando a pessoa jurídica incorrer em qualquer 
das situações de vedação previstas na nova Lei, caso 
em que a comunicação deverá se dar até o último dia 
útil do mês subseqüente àquele em que ocorrida a si-
tuação de vedação, com efeitos a partir da ocorrência 
da vedação; e

b) se ultrapassado, no ano-calendário, o limite de 
receita bruta de duzentos mil reais, multiplicado pelo 
número de meses em funcionamento nesse período, 
hipótese em que a comunicação à SRF deverá ser 
feita até o último dia útil do mês de janeiro do ano-ca-
lendário subseqüente ao do início de atividades, com 
efeitos retroagindo ao início das atividades, ou a partir 
de 1º de janeiro do ano-calendário subseqüente, na 
hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% o 
limite proporcional estipulado na lei.

No caso de empresas em débito com o INSS, com 
a Fazenda Nacional ou com as Fazendas Públicas, que 
não esteja suspenso, os efeitos começarão a partir de 
janeiro do ano-calendário subseqüente ao da ciência 
da comunicação da exclusão. Caso a empresa optante 
comprove a regularização do débito no prazo de até 
trinta dias contado da ciência da exclusão, será permi-
tida a sua permanência no sistema simplificado.

As hipóteses dos incisos IX e X do art. 29, que 
determinam a exclusão de empresas em que sejam 
constatadas, durante o ano-calendário, despesas su-
periores a 20% do valor dos ingressos de recursos no 
período, e aquelas em que se constate que o valor 
das aquisições de mercadorias para comercialização 
ou industrialização supere 80% dos ingressos, em 
ambas excluído o ano de início de atividades, consti-
tuem interessante instrumento para coibir fraudes no 
uso do sistema.

A Seção IX do Capítulo IV referente a tributos e 
contribuições, trata da fiscalização. Caberá à SRF e 
às Secretarias de Fazenda e de Finanças dos esta-
dos e do Distrito Federal, segundo a localização do 
estabelecimento, a fiscalização do cumprimento das 
obrigações do Simples Nacional e a exclusão de ofi-
cio de contribuintes. Quando se tratar de prestação 

de serviços incluídos na competência municipal, o 
município também deterá a mesma competência. Há 
permissão expressa da nova Lei para a realização 
de convênios entre os estados e municípios de sua 
jurisdição para atribuir a estes a fiscalização. A fisca-
lização relativamente ao pagamento da Contribuição 
para a Seguridade Social a cargo da pessoa jurídica 
não abrangida pelo Simples, nos casos das tabelas 
dos Anexos V e V, já mencionadas, é da Secretaria da 
Receita Previdenciária.

Aplicam-se às MPEs optantes pelo Simples Na-
cional todas as presunções de omissão de receita 
existentes nas legislações de regência das tributos 
incluídos.

Quanto aos juros e multas de mora e de ofício, 
aplica-se a legislação do Imposto de Renda, inclusive 
em relação ao ICMS e ao ISS.

A falta de comunicação obrigatória da exclusão 
do Simples Nacional, dentro do prazo estipulado, acar-
retará multa de 10% do total dos impostos e contribui-
ções devidos ao Simples no mês anterior ao início dos 
efeitos da exclusão. As multas não excluem a aplicação 
das sanções previstas na legislação penal.

A não-apresentação da declaração simplificada 
da pessoa jurídica no prazo legal sujeitará o infrator 
ao pagamento das multas previstas nos incisos do 
art. 38.

Para o processo administrativo fiscal relativo ao 
Simples nacional, o projeto prevê que o contencio-
so administrativo se processe no órgão julgador do 
ente federativo que efetuar o lançamento ou exclusão 
de ofício, observando os dispositivos legais relativos 
ao processo desse ente. Essa atribuição poderá ser 
transferida pelo município ao estado em que se situa, 
mediante convênio.

As consultas relativas ao Simples nacional serão 
solucionadas pela SRF, exceto quando se refiram a tri-
butos da competência estadual ou municipal.

O Estatuto prevê, em seu art. 41, que os pro-
cessos relativos a tributos e contribuições abrangidos 
pelo sistema simplificado serão ajuizados em face da 
União, que será representada pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN). A PGFN será responsá-
vel, também, pela apuração de créditos e inscrição em 
Dívida Ativa da União. Os outros entes federativos pres-
tarão auxílio àquela instituição em relação a tributos de 
sua competência. A inscrição em dívida ativa estadual 
e municipal e a cobrança judicial de tributos estaduais 
e municipais poderão ser delegadas, mediante convê-
nio com os respectivos entes federativos.

Do acesso aos mercados
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O Capítulo V, referente ao acesso aos merca-
dos, é composto por uma seção única, intitulada “Das 
Aquisições Públicas”, que se estende do art. 42 ao 
art. 49 do projeto.

O art. 42 determina que a comprovação da regu-
laridade fiscal das MPEs nas licitações públicas será 
devida apenas ao final do procedimento, na assinatura 
do contrato. O art. 43 abre o prazo de dois dias úteis 
para que as MPEs vencedoras de licitações possam 
regularizar sua documentação fiscal, pagar ou parcelar 
seus débitos tributários e providenciar certidões.

Concede-se às MPEs, no art. 44, preferência na 
contratação em caso de empate, entendendo-se como 
tal as ocasiões em que as ofertas por elas apresen-
tadas sejam iguais ou até 10% superiores àquelas 
das demais empresas, ou 5%, caso a modalidade de 
licitação seja o pregão. O art. 45 estabelece os proce-
dimentos para o exercício da preferência pelas MPE 
em caso de empate.

O art. 46 do projeto institui o título de crédito de-
nominado “cédula de crédito microempresarial”, que 
poderá ser emitido pela MPE titular de direitos creditó-
rios decorrentes de empenhos liquidados por órgãos 
e entidades públicas, não pagos em até 30 dias con-
tados da data de liquidação.

A proposição autoriza, em seu art. 47, desde que 
haja previsão e regulamentação na legislação de cada 
ente federativo, o tratamento diferenciado e simplificado 
às microempresas e empresas de pequeno porte nas 
contratações públicas com o objetivo de promover o de-
senvolvimento econômico e social no âmbito municipal 
e regional, ampliar a eficiência das políticas públicas 
e incentivar a inovação tecnológica. O art. 48 enumera 
as possibilidades de cumprimento dessa disposição, 
limitando o valor licitado dessa maneira a 25% do total 
licitado em cada ano e autorizando a realização de três 
formas diferenciadas de processo licitatório:

a) De participação exclusiva de micro-
empresas e empresas de pequeno porte, para 
contratações de até R$80.000,00.

b) Em que seja exigida a subcontratação 
de até 30% do valor licitado a microempresas 
e empresas de pequeno porte.

c) Em que se estabeleça cota de até 25% 
do objeto para a contratação de microempre-
sas e empresas de pequeno porte, quando 
da aquisição de bens e serviços de natureza 
divisível.

O art. 49, que finaliza o Capítulo V, estabelece os 
requisitos necessários para a realização de tais licita-
ções com tratamento diferenciado: a previsão no ins-
trumento convocatório e a existência no local de, pelo 

menos, três fornecedores competitivos enquadrados 
como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
Além disso, prevê as vedações ao tratamento diferen-
ciado nos casos em que não se mostre vantajoso para 
a Administração Pública ou represente prejuízo ao con-
junto ou complexo do objeto a ser contratado, ou ainda 
quando a licitação for dispensável ou inexigível.

Da simplificação das relações de trabalho

O Capítulo VI trata da simplificação das relações 
de trabalho.

Na Seção I, que cuida da Segurança e Medici-
na do Trabalho, o projeto prevê que o Poder Público 
e os Serviços Sociais Autônomos deverão estimular 
as microempresas a formar consórcios para acesso 
a serviços especializados em segurança e medicina 
do trabalho.

Na Seção II, que trata das Obrigações Trabalhis-
tas, propõe-se:

1. Dispensar as microempresas e as empresas 
de pequeno porte:

a) da afixação do Quadro de Trabalho;
b) da anotação das férias dos empre-

gados nos respectivos livros e fichas de re-
gistro;

c) de empregar e matricular seus apren-
dizes nos cursos dos Serviços Nacionais de 
Aprendizagem;

d) da posse do livro “Inspeção do Tra-
balho”; e

e) de comunicar ao Ministério do Trabalho 
e Emprego a concessão das férias coletivas.

2. Não dispensar as microempresas e as de pe-
queno porte:

a) das anotações na Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS);

b) do arquivamento de documentos com-
probatórios do cumprimento de obrigações 
trabalhistas e previdenciárias;

c) da apresentação da Guia de Reco-
lhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e Informações à Previdência Social 
(GFIP);

d) da apresentação da Relação Anual de 
Empregados e da Relação Anual de Informa-
ções Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED).

3. conceder ao empresário com receita bruta 
anual no ano-calendário anterior de até trinta e seis 
mil reais o seguinte tratamento especial até o dia 31 
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de dezembro do segundo ano subseqüente ao de sua 
formalização:

a) a faculdade de contribuir para a Se-
guridade Social à alíquota de onze por cento 
sobre o valor correspondente ao limite míni-
mo mensal do salário-de-contribuição, sem 
fazer jus, porém, ao direito ao benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição, ou 
à contagem recíproca do tempo de contribui-
ção. Todavia, se o segurado quiser obter a 
aposentadoria por tempo de contribuição, ou a 
contagem recíproca do tempo de contribuição, 
deverá complementar a contribuição mensal 
mediante o recolhimento de mais nove por 
cento, acrescido dos juros moratórios de que 
trata o art. 34 da Lei nº 8.212, de 1991;

b) a dispensa do pagamento da contribui-
ção sindical obrigatória (“imposto sindical”);

c) a dispensa do pagamento das contri-
buições de interesse das entidades privadas 
de serviço social e de formação profissional 
vinculadas ao sistema sindical (sistema “S” e 
da contribuição do salário-educação;

d) a dispensa do pagamento das con-
tribuições sociais criadas pelos arts. 1º e 2º 
da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho 
de 2001.

Na Seção III, do Capítulo VI, que dispõe sobre o 
Acesso à Justiça do Trabalho, faculta-se ao emprega-
dor de microempresa ou de empresa de pequeno por-
te fazer-se substituir ou representar junto à Justiça do 
Trabalho por terceiros que conheçam dos fatos, ainda 
que não tenham vínculo trabalhista ou societário.

Da fiscalização orientadora

O Capítulo VII, que se ocupa da Fiscalização 
Orientadora, estabelece que a fiscalização, no que diz 
respeito aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitá-
rio, ambiental e de segurança, deverá ser prioritaria-
mente orientadora, desde que a atividade ou situação, 
por sua natureza, comportar grau de risco compatível 
com esse procedimento.

Do associativismo

O Capítulo VIII cria a figura do Consórcio Simples, 
permitindo a associação de empresas com o intuito 
de obter aumento de competitividade e de inserção 
em novos mercados internos e externos, por meio de 
ganhos de escala, redução de custos, gestão estra-
tégica, maior capacitação, acesso a crédito e a novas 
tecnologias (art. 56, § 2º).

O projeto em análise determina que o Consórcio 
será composto exclusivamente por MPEs optantes pelo 

Simples Nacional (art. 56, § 1º), e se constituirá nos 
termos e condições estabelecidos pelo Poder Execu-
tivo Federal (art. 56, caput).

Do estímulo ao crédito e à capitalização

O Capítulo IX trata de disposições gerais sobre o 
Estimulo ao Crédito e à Capitalização das MPEs, bem 
como do papel a ser desempenhado pelo Banco Central 
(Bacen) e das condições de acesso aos Depósitos Es-
peciais do Fundo de Amparo ao Trabalhador (PAT).

O projeto faculta ao Poder Executivo Federal pro-
por medidas que melhorem o acesso das firmas aos 
mercados de crédito e capitais sempre que se mostra-
rem necessárias (art. 57). Além disso, determina que 
os bancos públicos comerciais e múltiplos, assim como 
a Caixa Econômica Federal (CEF), manterão linhas 
de credito específicas para o segmento, amplamente 
divulgadas e expressas nos demonstrativos contábeis 
e relatórios de desempenho (art. 58).

Como estímulo, sugere que essas instituições 
financeiras públicas devam se articular com as respec-
tivas entidades e apoio e representação das microem-
presas e empresas de pequeno porte, no sentido de 
proporcionar e desenvolver programas de treinamento, 
desenvolvimento gerencial e capacitação tecnológica 
(art. 59).

O Projeto também instituio Sistema Nacional de 
Garantias de Crédito, com o objetivo de facilitar o acesso 
das micro e pequenas empresas ao crédito e a demais 
serviços junto às instituições financeiras (art. 60), fican-
do a cargo do Poder Executivo regulamentá-lo.

No que diz respeito ao papel do Bacen, a au-
tarquia está autorizada a disponibilizar dados e infor-
mações para as instituições financeiras, bem como a 
garantir acesso simplificado, favorecido e diferenciado 
daqueles dados e informações (art. 62).

Por fim, no que se refere às condições de acesso 
aos Depósitos Especiais do FAI, a proposição prevê 
que o CODEFAT poderá disponibilizar recursos finan-
ceiros mediante a criação de programa específico 
pan as cooperativas de crédito de micro e pequenos 
empresários.

Do estímulo à inovação

O Capítulo X traz disposições sobre o estímulo 
à inovação. Para tanto, define, para efeitos da lei, os 
termos e expressões “inovação”, “agência de fomento”, 
“instituição científica e tecnológica”, “núcleo de inova-
ção tecnológica” e “instituição de apoio”.

O projeto prevê a manutenção de programas 
específicos para as MPEs pelos entes da federação 
e pelas respectivas agências de fomento, núcleos de 
inovação tecnológica e as instituições de apoio, com 
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condições de acesso diferenciadas, favorecidas e sim-
plificadas. O orçamento e as condições de acesso de-
vem ser amplamente divulgados.

De acordo com o § 2º do art. 65, os entes federa-
tivos deverão ter por meta a aplicação de 20% de re-
cursos destinados à inovação tecnológica nas MPEs.

Os órgãos acima relacionados são obrigados a 
publicar, juntamente com a prestação de contas, rela-
tórios sobre as estratégias para o aumento da partici-
pação do segmento e dos recursos alocados para os 
programas de apoio específico.

O projeto concede poderes ao Ministério da Fa-
zenda para reduzir a zero a alíquota do IPI, da Cofins 
e da Contribuição para o PIS/Pasep, incidentes sobre 
a aquisição de equipamentos e afins, adquiridos por 
MPEs que atuem no setor de inovação tecnológica, na 
forma a ser definida em regulamento.

O art. 67 determina que os órgãos congêneres 
ao Ministério da Ciência e Tecnologia estaduais e 
municipais deverão elaborar e divulgar relatório anu-
al com os valores dos recursos recebidos que foram 
aplicados em inovação tecnológica, diretamente ou 
por organizações vinculadas, junto ao segmento das 
MPEs, discutindo os resultados e indicando ações e 
metas para ampliação no exercício seguinte.

Das regras civis e empresariais
O Capítulo XI trata das regras civis e empresa-

riais aplicáveis ao segmento. Como disposições mais 
importantes, destacam-se a definição de pequeno em-
presários (arts. 970 e 1.179 do Código Civil), caracte-
rizado como o empresário individual que aufira receita 
bruta anual de até trinta e seis mil reais; a limitação da 
responsbilidade do empresário individual enquadrado 
como MPE; a desnecessidade de publicação de atos 
societários; e a desobrigação de realização de reuniões 
e assembléias para boa parte das situações previstas 
na legislação civil (esse é um traço remanescente do 
PLP nº 210, de 2004, pré-empresa).

Outras inovações do substituto dizem respeito à 
forma do nome empresarial das MPEs, tornando fa-
cultativa a inclusão no nome do objeto da sociedade, 
e à clareza das regras aplicáveis ao procedimento de 
protesto de títulos, quando o devedor for microempre-
sário ou empresa de pequeno porte.

Do acesso à Justiça
Em relação ao acesso à Justiça, no Capítulo XII, 

o projeto prevê a possibilidade de as MPEs serem 
proponentes de ação perante os Juizados Especiai 
Cíveis, nos termos da Lei nº 9.099, de 26 de setembro 
de 1999, e da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001. 
Prescreve, ainda, como norma programática, visto que 
não estipula sanção em caso de descumprimento, que 

as MPEs deverão ser estimuladas a usar a concilia-
ção prévia, mediação e arbitragem para a solução de 
seus conflitos.

Do apoio e da representação
O Capítulo XIII trata do apoio e da representação 

das MPEs. De acordo com o projeto, o Poder Público 
deverá incentivar a criação de fóruns com a participa-
ção dos órgãos públicos competentes e entidades vin-
culadas ao setor, para acompanhar políticas públicas 
voltadas às MPEs e para cumprimento das disposições 
do Estatuto. Atribui ao Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior a coordenação das enti-
dades representativas das MPEs para a implementação 
de fóruns regionais das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte.

Disposições finais e transitórias
O art. 77 do Estatuto fixa prazo de seis meses, 

a partir da promulgação, para que o Comitê Gestor 
expeça as instruções necessárias à sua execução. 
A SRF, o Ministério do Trabalho e Emprego, o INSS, 
os Estados e o Distrito Federal e os Municípios terão 
um ano para fazer as adaptações necessárias na sua 
legislação para a mesma finalidade. O mesmo prazo 
se aplica às empresas públicas e sociedades de eco-
nomia mista.

O novo estatuto dá oportunidade para que as 
MPEs que se encontrem sem movimento há mais de 
três anos dêem baixa nos registros dos órgãos públi-
cos (que terão prazo de sessenta dias para efetivá-la, 
findo os quais será presumida a baixa), independen-
temente do pagamento de taxas ou multas pelo atraso 
na entrega de declarações nesse período. Essa baixa 
não impede lançamentos nem a cobrança de valores 
decorrentes da simples falta de recolhimento ou de ir-
regularidades praticadas pelas MPEs. Nesse caso, pre-
vê a responsabilidade solidária dos titulares ou sócios, 
inclusive pelos tributos e contribuições não pagos.

A nova lei prevê a concessão de parcelamento, 
em até cento e vinte meses, dos débitos relativos a tri-
butos e contribuições previstos no Simples Nacional, 
inclusive aqueles em dívida ativa, de fatos geradores 
ocorridos até 31 de janeiro de 2006, para empresas 
que desejem ingressar no Simples Nacional.

Os arts. 80, 81, 82 e 83 estabelecem um trata-
mento previdenciário diferenciado para os segurados 
contribuintes individuais que trabalhem por conta pró-
pria, sem relação de trabalho com empresa ou equi-
parado, e do segurado facultativo que optarem pela 
exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por 
tempo de contribuição, alterando as Leis nº 8.212 e e 
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, que cuidam do 
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custerio e benefícios da Seguridade Social, respec-
tivamente.

São as seguintes as peculiaridades do tratamento 
legal que passará a ser dado a esses segurados:

1. redução do percentual da alíquota de contri-
buição de vinte para onze por cento do salá-
rio-de-contribuição, ressalvando-se que, caso 
o contribuinte opte por contar esse tempo 
de contribuição para fins de aposentadoria 
por tempo de contribuição, ou contagem de 
tempo recíproca, ele deverá complemen-
tar os valores das contribuições mensais, 
meidante o recolhimento da diferença equi-
valente aos nove por cento, acrescidos de 
juros de mora;

2. alteração do regime de apuração e constitui-
ção dos créditos referentes à comprovação de 
tempo de exercício de atividade remunerada, 
para fins de incidência das correspondentes 
contribuições o valor da média aritmética sim-
ples de 80% dos salários-de-contribuição a 
partir de julho de 1994, devidamente corrigi-
dos. A base de cálculo atualmente prevista 
na Lei nº 8.212, de 1991, refere-se à média 
aritmética simples dos últimos 36 salários-
de-contribuição do segurado;

3. limitação da incidência de juros moratórios ao 
máximo de 50% do montante devido, para 
os casos de recolhimentos decorrentes de 
comprovação para tempo de serviço;

4. exigibilidade, a qualquer tempo, sob pena de 
indeferimento do benefício que se pleiteia, 
da indenização para fins de contagem de 
tempo recíproca;

5. carência de doze contribuições mensais para a 
concessão de auxílio-doença e aposentadoria 
por invalidez. Nos casos de necessidade de 
auxílio-doença antes de integralizado o perío-
do de carência, o salário-de-contribuição será 
equivalente a 1/12 avos da soma dos salários-
de-contribuição do período já recolhido.

As alterações propostas pretendem, portanto, per-
mitir a inclusão previdenciária em termos mais benéficos 
daqueles que trabalhem por conta própria, sem relação 
de trabalho com empresa ou equiparado, e do segurado 
facultativo, pois prevê, para eles, uma alíquota de con-
tribuição menor. Todavia, ciente do enorme déficit que 
compromete os cofres da previdência social, exclui a 
possibilidade de esses segurados se aposentarem por 
tempo de contribuição. Caso desejem fazê-lo deverão 
recolher aos cofres públicos as diferenças relativas às 
contribuições mensais acrescidas de juros de mora.

O art. 84, que necessita de emenda de redação, 
promove alteração na Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT), a fim de permitir que as microempresas 
e empresas de pequeno porte, por meio de acordo ou 
convenção coletiva, fixem a forma e a natureza da re-
muneração do tempo despendido pelo empregado até 
o local de trabalho e para seu retomo, quando o local de 
trabalho for de difícil acesso ou não servido por trans-
porte público e este for fornecido pelo empregador.

O art. 87 prevê a entrada em vigor da nova lei 
complementar a partir de sua publicação, e que seus 
efeitos, no que se refere ao tratamento diferenciado, 
se dêem a partir de lº de janeiro de 2007.

São revogadas as Leis nºs 9.317, de 1996 e 9.841, 
de 5 de outubro de 1999, a partir da entrada em vigor 
do novo Estatuto, mas seus efeitos só cessarão em 10 
de janeiro de 2007. Fica, assim, impedida a permanên-
cia de MPEs no atual Simples federal.

Aprovada no Plenário da Câmara dos Deputados, 
com algumas modificações em relação ao substituto 
aprovado na Comissão Especial, a proposição foi dis-
tribuída à CAE e tramita em regime de urgência, na 
forma do art. 336, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal (RISF).

Na CAE, foram apresentadas treze emendas.

II – Análise

Embora se refira, genericamente, ao regime jurí-
dico de micro e pequenas empresas, o PLC nº 100, de 
2006 – Complementar, contém matérias a serem veicu-
ladas por instrumentos normativos de natureza distinta. 
Melhor explicando, a Constituição trata das MPEs em 
capítulos diferentes. As normas gerais concernentes ao 
tratamento tributário diferenciado e favorecido, inclusi-
ve o regime simplificado, devem, por força do art. 146, 
III, d, da Constituição, ser veiculadas sob a forma de 
lei complementar. No referente à ordem econômica e 
financeira (art. 179), pede-se, tão-somente, lei ordinária 
para definição de micro e pequenas empresas. Des-
sa forma, caso aprovada, a nova lei será formalmente 
complementar, mas conterá matérias modificáveis por 
lei ordinária. Mesmo que só uma parte das matérias 
tratadas exija quorum qualificado, a proposição atende 
ao pressuposto de constitucionalidade formal.

O acréscimo do art. 86, que expressamente prevê 
a possibilidade de alteração do Estatuto por lei ordiná-
ria, nas partes que não sejam expressamente reserva-
das à lei complementar, a nosso ver, é desnecessário, 
uma vez que é esse o entendimento do STF a respeito. 
Entretanto, o dispositivo pode ser útil para fulminar, na 
origem, qualquer tentativa de questionamento posterior 
em relação a modificações dessa natureza.

O projeto não apresenta vícios de juridicidade e 
regimentalidade e, em sua maior parte, emprega boa 
técnica legislativa.
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No mérito, é importante exaltar a enorme impor-
tância da iniciativa. Como se sabe, as micro e peque-
nas empresas são responsáveis pela maior parte do 
emprego formal do País (60% do total), tendo criado, 
entre 1995 e 2000, um milhão e quatrocentos mil em-
pregos, ou seja 25,9% do total do período (dados do 
Sebrae). Portanto, qualquer iniciativa que diga respei-
to à matéria se reveste de especial interesse para a 
sociedade.

A exemplo do que ocorre em países mais de-
senvolvidos (países da União Européia, por exemplo), 
o ordenamento jurídico brasileiro vem progressiva-
mente concedendo tratamento favorecido às MPEs. 
A Emenda Constitucional nº 42, de 2003, caminhou 
nesse sentido.

Hoje, nem mesmo grandes especialistas conse-
guem se manter atualizados sobre as freqüentes altera-
ções da legislação tributária e civil. A proposta contém 
diversos dispositivos com vistas à simplificação dos 
procedimentos para a criação e operação regular de 
micro e pequenas empresas, diminuindo os controles 
burocráticos e as obrigações dessas entidades para 
com o Poder Público. Sem dúvida, merece aplausos.

Nesse sentido, medidas como os procedimentos 
de desburocratização em relação à inscrição e baixa 
das microempresas e empresas de pequeno porte 
contidos no Capítulo III e a diminuição das obrigações 
tributárias acessórias representam importantes avan-
ços para a racionalização do tratamento dispensado 
às MPEs.

A adoção de boa parte do texto do projeto da 
Rede Nacional para a Simplificação do registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM) 
constitui grande avanço e produz efetiva contribuição 
para dar maior celeridade à constituição e baixa de 
empresas, diminuindo os seus custos. É, certamente, 
um grande estimulo à formalização de empresas e 
atacará, diretamente, um importante componente do 
chamado “custo Brasil”.

Na definição de micro e pequenas empresas, 
consideramos que o projeto constitui evolução legisla-
tiva importante, com a menção explícita do empresá-
rio individual, além das sociedades empresárias, nos 
termos do Código Civil.

O PLC nº 100, de 2006 – Complementar, trouxe, 
acertadamente, para o Capítulo II, que trata da defi-
nição de MPEs, a lista de situações em que a pessoa 
jurídica não pode beneficiar-se do regime diferenciado 
e favorecido do novo Estatuto, para nenhum efeito le-
gal, ainda que esteja dentro dos limites de enquadra-
mento em relação à receita bruta. Essa hipótese de 
enquadramento não se confunde com a possibilidade, 
ou não, de opção pelo Simples Nacional.

A relação de atividades e situações de pessoas 
jurídicas cuja opção pelo regime tributário simplificado é 
vedada, contida no Capítulo IV, não impede que essas 
pessoas jurídicas possam beneficiar-se do restante do 
tratamento favorecido trazido pelo novo Estatuto. Por-
tanto, andou bem o projeto aprovado na Câmara em 
separar as duas situações.

Em relação aos valores adotados, convém lem-
brar que, na época em que o anteprojeto do Sebrae 
foi apresentado, tramitavam, no Congresso Nacional, 
muitos projetos de lei com o propósito de alterar o li-
mite para opção pelo Simples, traçado na Lei nº 9.317, 
de 1996, então congelado há anos. Argumentava-se 
que a elevação desse limite poderia contribuir para a 
diminuição da informalidade da economia. Outro argu-
mento importante era que a atualização dos valores 
contribuiria para acabar com um fenômeno indesejável 
que começava a ocorrer: a contenção intencional do 
crescimento das empresas, a fim de que não ultrapas-
sassem o limite de enquadramento, com a conseqüente 
perda do tratamento tributário favorecido.

Não havia consenso sobre a real repercussão da 
elevação dos limites na arrecadação tributária, já que, 
ao mesmo tempo em que facilitaria a entrada de em-
presas na economia formal (o que representa aumento 
da arrecadação), ampliaria o tratamento favorecido a 
outras (o que corresponde a renúncia de receita), sem 
que, necessariamente, se produzisse a desejada con-
trapartida de incremento na criação de empregos.

A Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, 
derivada da chamada “MP do Bem”, duplicou os va-
lores-limite de enquadramento no Simples (art. 33 da 
referida lei). A atualização dos valores foi regulamen-
tada pela Medida Provisória (MPV) nº 275, de 2005, 
convertida na Lei nº 11.307, de 19 de maio de 2006, 
que aumentou o número de faixas e alíquotas, sem pro-
mover qualquer modificação ou reajuste nas alíquotas 
já existentes, alegadamente, na busca da progressi-
vidade necessária para que as empresas voltem a ter 
estímulo para crescer, e no intuito de minorar possí-
veis perdas de arrecadação decorrentes da elevação 
dos valores-limite.

Em consonância com essa modificação do Sim-
ples federal, o PLC nº 100, de 2006 – Complementar, 
adotou os valores-limite fixados e as novas faixas, mas 
incorporou importante ressalva, com vistas a promo-
ver as necessárias adaptações do projeto às enormes 
disparidades regionais do País.

Não se pode perder de vista que a repercussão 
do projeto nas finanças e na autonomia estadual é in-
versamente proporcional ao seu potencial econômico. 
Com a aprovação do projeto, um Estado como o Acre, 
por exemplo, cujo PIB não alcança 1% do total do País, 
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que tem poucas empresas de porte maior (portanto, 
com maior potencial de arrecadação de ICMS), passa 
a ter quase todas as empresas nele sediadas enqua-
dradas no Simples. E, pois, justificável e necessária a 
abertura dada pelo Estatuto para permitir a limitação 
das faixas de enquadramento no Simples, em relação 
ao recolhimento do ICMS e do ISS, para Estados mais 
pobres e seus Municípios, de acordo com a sua par-
ticipação relativa no PIB nacional.

Voltando à Lei nº 11.307, de 2006, felizmente, o 
presente projeto não se limitou a repetir e adotar as 
faixas e alíquotas por ela fixadas. O avanço principal 
foi a eliminação das duas faixas iniciais da tabela, uni-
ficando a alíquota das pessoas jurídicas com receita 
bruta nos últimos doze meses até R$120.000,00, em 
4% – um alívio importante para as microempresas de 
menor porte em relação ao Substitutivo aprovado na 
Comissão Especial da Câmara.

Além disso, embora ainda em dose menor do 
que a desejável, é inegável que o Simples Nacional 
representa redução na carga tributária das MPEs. As 
alíquotas fixadas pela Lei nº 11.307, de 2006, para o 
Simples federal são, em regra, bastante superiores às 
do Estatuto, após descontados os percentuais relati-
vos a ICMS e ISS, repassados aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios.

Aliás, a simplificação do pagamento de tributos, 
por meio da unificação do seu recolhimento com base 
em uma única base de cálculo, é, sem dúvida, o gran-
de destaque do presente projeto, e explica, em grande 
medida, o elevado interesse e ansiedade da sociedade 
pela sua aprovação.

O Simples Nacional inclui dois tributos de com-
petência da União partilhados com os outros entes, o 
IRPJ e o IPI, além da CSLL, Cofins, PIS/Pasep e Con-
tribuição para a Seguridade Social a cargo da pessoa 
jurídica. Dos Estados, abrange o ICMS, partilhado com 
os Municípios. Da competência destes, contém o Im-
posto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Além 
desses tributos, as empresas ficam desoneradas do 
pagamento de diversas contribuições instituidas pela 
União, inclusive as destinadas às entidades privadas 
de serviço social e de formação profissional vincula-
das ao sistema sindical e demais entidades de serviço 
social autônomo, o que constitui grande alívio.

Diante de um sistema tributário complexo e qua-
se inacessível para o micro e pequeno empresário, a 
possibilidade de simplificação e desburocratização da 
sua relação com o fisco e de pagamento da maior par-
te dos tributos relativos ao seu negócio em um único 
documento – bem como da oportunidade aberta para 
parcelar os seus débitos vencidos com a SRF, os fis-
cos Estaduais, Municipais e o INSS – representa uma 

oportunidade ímpar para regularizar negócios e trazer 
para a economia formal empresas cuja regularização 
é hoje praticamente inviável.

É bastante interessante a fórmula do Simples 
Nacional que considera, destacadamente, para fim 
de apuração da base de cálculo do tributo, as recei-
tas de acordo com a sua natureza. Esse mecanismo 
procura dar o adequado peso às diversas atividades, 
de acordo com a realidade tributária em vigor, a fim de 
minimizar a perda de arrecadação com a adoção do 
sistema e com a ampliação das empresas passíveis 
de enquadramento.

Há que se louvar, também, a fórmula encontrada 
para permitir uma maior adesão de segmentos ao sis-
tema simplificado. O maior problema antes existente 
– o grande rombo para as já combalidas finanças da 
Previdência Social – foi contornado pela aplicação de 
tabelas diferenciadas. Para a maior parte das novas 
empresas passíveis de adesão ao sistema, a contri-
buição para a Seguridade Social a cargo da pessoa 
jurídica será recolhida em separado.

Ainda que diminua um pouco as vantagens des-
ses segmentos em relação àquelas que recolhem essa 
contribuição no bojo do Simples Nacional, a sistemática 
aprovada tem o mérito de diferenciar e favorecer, com 
alíquotas menores, as empresas que mais empregam, 
uma vez que a relação entre a despesa com folha de 
salários e a receita bruta é um dos fatores determinan-
tes para apurar a alíquota aplicável.

Evidentemente, os segmentos obrigados à apli-
cação das tabelas dos Anexos IV e V, que não estão 
dispensados de recolher a contribuição para a Segu-
ridade Social a cargo da pessoa jurídica na forma da 
legislação vigente, prefeririam ser tributados de forma 
menos gravosa. Esses segmentos tinham o ingresso 
no sistema simplificado antes vedado, e a sua inclu-
são só ocorreu pela nova fórmula encontrada. Daí a 
dificuldade de modificar a tabela, a forma de tributação 
aplicável, ou mesmo os segmentos incluídos na siste-
mática. Essa a razão pela qual não acatamos emen-
das recebidas para modificar a tabela incidente sobre 
segmentos específicos que pleiteiam a tributação por 
tabelas em que a alíquota lhes é mais favorável.

Para corrigir uma injustiça atinente à contribui-
ção para a Seguridade Social, propomos emenda ao 
inciso X do § 1º do art. 13 do Projeto. Esse dispositivo 
prevê a incidência da contribuição para a Seguridade 
Social relativa à pessoa do empresário, na qualidade 
de contribuinte individual, caracterizado como micro-
empresa. Suprimimos a qualificação, a fim de que tra-
tamento isonômico seja aplicável ao empresário indi-
vidual qualificado como empresa de pequeno porte. 
Assim, a norma será aplicável a ambos.
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Ainda em relação às tabelas aplicáveis, há que 
se consignar uma incorreção nas tabelas do Anexo 
I e II, que norteiam a repartição da arrecadação dos 
tributos incidentes sobre a receita proveniente da re-
venda de mercadorias e da venda de mercadorias 
industrializadas.

O art. 18 do Projeto fixa em 4% o valor da alíquo-
ta incidente sobre a receita mensal da microempresa 
e da empresa de pequeno porte que tenha auferido 
até R$120.000,00 nos doze meses anteriores ao perí-
odo de apuração. Na linha correspondente à Receita 
Bruta em 12 meses, até 120.000,00, do Anexo I, por 
lapso, a soma dos percentuais sob as colunas “IRPJ”, 
“CSLL”, “Cofins”, “PIS/Pasep”, “INSS” e “ICMS” sobeja 
em 0,19% a alíquota de 4% definida no art. 18. Para 
que some exatamente 4%, é necessário reduzir o per-
centual de rateio a título de CSLL, Cofins e ICMS, de, 
respectivamente, 0,26%, 0,79% e 1,34%, para 0,21%, 
0,74% e 1,25%. Idêntico raciocínio se aplica ao Anexo 
II, que reproduz os percentuais do Anexo I, acrescidos 
do percentual de 0,50% relativo ao IPI. Emenda de re-
dação é apresentada ao final.

Apresentamos, ainda, emenda alterando a re-
dação do caput do art. 18 do PLC, excluindo a refe-
rência à tabela que hoje o acompanha. Essa tabela, 
efetivamente, é mera reprodução do Anexo I do PLC, 
inexistindo razão para constar no corpo principal da 
norma. Para adaptá-la à modificação da redação do 
caput, propomos, também, alteração na redação do 
§ 2º do art. 18.

Propomos o acréscimo do inciso VI ao § 5º do 
art. 18, para preservar a competência tributária cons-
titucional dos Estados em relação aos serviços de 
transportes intermunicipal e interestadual, atribuindo-
lhes a necessária participação na arrecadação nas 
receitas provenientes do exercício de atividades des-
se segmento.

Em relação ao IPI e ao ICMS, o anteprojeto do 
Sebrae continha dispositivos para permitir alguma 
forma de creditamento para empresas não optantes, 
quando da realização de negócios com participantes 
do Simples Nacional, o que não acontecia em relação 
a PIS/Pasep e Cofins, em detrimento da neutralidade 
desejável para o tributo. Infelizmente, nenhuma des-
sas possibilidades de transferência de créditos pôde 
ser mantida no Substitutivo aprovado, o que, de certa 
forma, acaba por prejudicar a nãocumulatividade pres-
crita para esses tributos. Nesse caso, o sacriflcio ocorre 
pela necessidade de evitar que o regime do Simples 
Nacional se tome ainda mais complexo.

Um grande mérito do projeto é o de contemplar 
mecanismo de desoneração das exportações dos tri-
butos incidentes sobre o consumo. Por meio da com-

pensação expressa nos §§ 12, 13 e 14 do art. 18, a 
opção pelo Simples não prejudica a necessária deso-
neração das receitas de exportação do ICMS, do IPI, 
da Cofins e da contribuição ao PIS/Pasep.

Ainda em relação ao Simples Nacional, merece 
menção especial a possibilidade de opção pelo regime 
de caixa, aberta pelo § 3º do art. 18.

Antes a incidência da alíquota aplicável só po-
deria se dar sobre a receita auferida no mês, ou seja, 
sobre valores que fossem escriturados naquele mês, 
ainda que não fossem efetivamente recebidos. Com a 
nova possibilidade, que precisará ser regulamentada 
pelo Comitê Gestor, as empresas poderão optar por 
pagar o tributo com base na receita recebida no mês, 
o que facilitará, principalmente as de menor porte, de 
contabilidade mais rudimentar.

Também apresentamos emenda ao § 5º do art. 
21, para atribuir ao Comitê Gestor a obrigação de re-
gular os critérios para enquadramento e distribuição de 
receitas correspondentes ao ICMS e ao ISS.

No art. 31 do PLC, achamos por bem propor 
emenda estipulando que as MPEs que, voluntariamente 
optem pela exclusão do Simples Nacional no mês de 
janeiro, sejam desenquadradas no mesmo ano-calen-
dário. Na forma atual, caso façam a opção seja feita 
em janeiro, os efeitos somente seriam produzidos a 
partir de 1º de janeiro do ano-calendário subseqüen-
te, o que é prejudicial à microempresa ou empresa de 
pequeno porte.

No que se refere à ampliação do acesso ao mer-
cado das microempresas e empresas de pequeno porte, 
o Capítulo V do PLC n0 100, de 2006 – Complemen-
tar, introduz importantes medidas de incentivo para a 
sua participação nas aquisições públicas. O objetivo 
da proposição é facilitar o ingresso dessas empresas 
nos procedimentos licitatórios e dar-lhes condições 
efetivas de competição com empresas de maior porte, 
que dispõem de mais recursos.

Entre as medidas introduzidas pela proposição 
para facilitar a participação das microempresas e em-
presas de pequeno porte nas compras governamentais 
está a determinação de que essas empresas poderão 
apresentar .a documentação de regularidade fiscal ape-
nas ao término do procedimento licitatório, quando da 
assinatura do contrato. Além disso, se houver alguma 
pendência nessa documentação, abre-se o prazo de 
dois dias úteis, prorrogáveis por igual período, para 
que a empresa providencie sua regularização, com o 
pagamento ou parcelamento de débitos fiscais ou a 
emissão das devidas certidões.

O projeto estabelece, ainda, preferência em fa-
vor das micro e pequenas empresas nas situações de 
empate entre as suas propostas e aquelas das demais 
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empresas participantes das licitações. Define-se esse 
“empate” como as ocasiões em que as ofertas por elas 
apresentadas sejam iguais ou até 10% superiores àque-
las das demais empresas, ou 5%, na modalidade de 
pregão. Nessas situações de empate, a microempresa 
ou a empresa de pequeno porte mais bem classifica-
da terá a oportunidade de cobrir a melhor proposta 
do certame, oferecendo preço inferior, caso em que o 
contrato deverá ser adjudicado em seu favor.

Preparamos emenda de redação ao PLC n0 100, 
de 2006 – Complementar, alterando a redação de seu 
art. 44, para corrigir defeito na redação do dispositivo, 
que qualifica a situação de empate como relativa às 
ocasiões em que as propostas das microempresas 
e empresas de pequeno porte forem até 10% supe-
riores às das demais empresas, sendo que o correto 
seria comparar suas propostas não às de todas as 
demais empresas, mas apenas à melhor proposta do 
certame.

O art. 45, que estabelece o procedimento a ser 
adotado para o desempate, apresenta duas incorre-
ções, cujo reparo poderá ser efetuado na forma de 
emenda de redação. O primeiro defeito, situado em 
seu inciso I e também no § 1º, refere-se à atribuição 
da adjudicação ao contrato a ser celebrado entre a 
Administração e a empresa vencedora da licitação, 
quando o correto seria fazer referência à adjudicação 
do objeto da licitação. A segunda incorreção, encontra-
da no inciso II, consiste em uma referência incompleta 
ao artigo anterior.

O PLC nº 100, de 2006 – Complementar, institui 
a “cédula de crédito microempresarial”, título de crédito 
que poderá ser emitido pelas microempresas e empre-
sas de pequeno porte titulares de direitos creditórios 
relativos a empenhos liquidados mas não pagos por 
órgãos e entidades públicas, em até 30 dias contados 
da data de liquidação. O próprio empenho do Poder 
Público constitui lastro desse título, que servirá para 
reduzir o comprometimento do fluxo de caixa das mi-
croempresas e empresas de pequeno porte, vitima-
das pela irregularidade verificada nos pagamentos 
dos governos.

O projeto autoriza o Poder Público a conceder 
tratamento diferenciado e simplificado para as micro-
empresas e empresas de pequeno porte, objetivando 
a promoção do desenvolvimento econômico e social 
no âmbito municipal e regional, a ampliação da efici-
ência das políticas públicas, e o incentivo à inovação 
tecnológica. Tais medidas deverão ser previstas e regu-
lamentadas na legislação de cada ente federativo. São 
três as medidas que poderão ser implementadas:

a) A realização de licitações destinadas 
à participação exclusiva de microempresas e 

empresas de pequeno porte, desde que seu 
valor seja restrito a R$80.000,00, o equivalente 
ao autorizado para realização de licitações na 
modalidade mais simples, o convite.

b) A exigência, em determinadas licita-
ções, de que até 30% do seu valor seja sub-
contratado a microempresas e empresas de 
pequeno porte.

c) A reserva, em determinadas licitações, 
para aquisição de bens e serviços de natureza 
divisível, de cota de até 25% do objeto licitado 
para contratação de microempresas e empre-
sas de pequeno porte.

Essas medidas poderão ser adotadas compro-
metendo até 25% do valor total licitado em cada ano, 
desde que: a) os critérios de tratamento diferenciado e 
simplificado estejam previstos nos instrumentos convo-
catórios das licitações; b) haja, local ou regionalmente, 
um mínimo de três fornecedores competitivos enqua-
drados nos critérios de definição de microempresa e 
empresa de pequeno porte.

As medidas de tratamento diferenciado e simplifi-
cado às microempresas e empresas de pequeno porte, 
entretanto, somente poderão ser aplicadas nos casos 
em que não sejam desvantajosas para a Administra-
ção Pública ou não representem prejuízo ao conjunto 
ou complexo do objeto a ser licitado.

Em relação à simplificação das relações laborais, 
as mudanças na legislação devem necessariamente 
ser compatíveis com o princípio da proteção do traba-
lhador, que é princípio geral do Direito do Trabalho.

Muito embora não estejam os princípios desse 
ramo do Direito enumerados no texto constitucional, 
eles são decorrência inexorável e inafastável dos in-
cisos III e IV do art. 1º da Constituição Federal, que 
consagram, como fundamentos da República Fede-
rativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana e os 
valores sociais do trabalho. A garantia de proteção ao 
trabalhador visa a assegurar uma situação que iguale, 
na negociação, trabalhador e empregador.

Em verdade, o Estado interfere como balizador 
dessa relação na medida em que, objetivamente, o 
trabalhador não detém mais do que sua força de tra-
balho e o empregador, a iniciativa econômica. Cone 
este maior risco, mas é também quem aufere os maio-
res ganhos.

Visando a igualar juridicamente o que no mundo 
dos fatos é desigual, ainda que estejamos tratando de 
pequenos empreendimentos, é que devem ser anali-
sadas as presentes propostas de alteração da legis-
lação trabalhista.

Nesse aspecto, as alterações que são propostas 
em nosso ordenamento jurídico referentes às relações 
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de trabalho são perfeitamente admissíveis. Elas aten-
dem os legítimos interesses do empregador, ao mes-
mo tempo em que respeitam os direitos fundamentais 
e inalienáveis do trabalhador.

Por outro lado, a proposição, ao introduzir flexi-
bilização de normas trabalhistas, objetivando a sua 
adequação à realidade presente, observa o princípio 
de proteção ao trabalhador e torna seus efeitos menos 
onerosos para o patrão, sem ocasionar prejuízos ou 
impor excessivos sacriflcios aos trabalhadores.

Entretanto, para inibir abusos e imprimir serieda-
de às disposições trabalhistas do projeto, propomos 
emenda ao art. 52, para excluir dos beneficios da Lei 
as empresas reincidentes no não-atendimento das 
normas simplificadas.

No Capítulo VIII, que trata do Associativismo, tem-
se a salutar introdução do instituto do Consórcio Sim-
ples, que unta vez regulamentado pelo Poder Executivo 
Federal, permitirá às MPEs obter significativos ganhos 
de escala, com aumento de competitividade.

Já no Capítulo IX, relativo ao Estímulo ao Crédito 
e à Capitalização, manifesta-se a clara disposição do 
legislador de ampliar o acesso das MIPEs às fontes de 
financiamento. Trata-se do reconhecimento do papel 
determinante que essa variável tem nas chances de 
sucesso desses empreendimentos.

Nesse sentido, se de um lado estimula o Governo 
Federal a agir sempre que necessário, concretamen-
te determina que os bancos públicos e a CEF abram 
linhas de crédito específicas para esse segmento em-
presarial. Além disso, a criação do Sistema Nacional 
de Garantias de Crédito tem o potencial de remover os 
entraves mais sérios ao acesso das micro e pequenas 
empresas ao mercado de capitais.

Também cabe destacar o papel atribuído ao Banco 
Central no aumento da transparência e da concorrência 
bancária no relacionamento com as MPEs. Vale lem-
brar que esses são fatores determinantes na limitação 
do custo do crédito.

É de mencionar, também, que possibilidade de 
acesso aos recursos do FAT, por meio de cooperati-
vas de crédito, vem se somar a esse conjunto de me-
didas, visando à ampliação das alternativas financei-
ras à disposição das microempresas e empresas de 
pequeno porte.

Não menos importante é a equiparação das MPEs 
às pessoas físicas capazes para habilitá-las a figurar 
como autoras em ações propostas perante os Juiza-
dos Especiais Cíveis, nos termos da Lei n0 9.099, de 
1995. Atualmente, o art. 38 da Lei n0 9.841, de 1999, 
já autoriza as microempresas a ajuizarem nos Juiza-
dos Especiais previstos na Lei n0 9.099, de 1995. O 
maior avanço do PLC é a abertura dessa possibilida-

de às empresas de pequeno porte. Quanto aos Juiza-
dos Especiais Federais Cíveis, o art. 60, I, da Lei n0 
10.259, de 2001, já contempla a possibilidade, man-
tida pelo projeto, de as MPEs ajuizarem ações nessa 
instância.

Nas disposições finais e transitórias, destaque 
deve ser dado ao art. 78, que possibilita às MPEs que 
se encontrem sem movimento há mais de três anos 
dar baixa nos registros dos órgãos públicos, fixando 
prazo de sessenta dias para que estes a efetivem, ao 
final do qual será presumida a baixa, independente-
mente do pagamento de taxas ou multas pelo atraso 
na entrega de declarações nesse período. Atende-se, 
assim, a antigo anseio dos empresários.

A concessão de parcelamento, em até cento e 
vinte meses, dos débitos relativos a tributos e contribui-
ções previstos no Simples Nacional, inclusive aqueles 
em dívida ativa, de fatos geradores ocorridos até 31 
de janeiro de 2006, para empresas que desejem in-
gressar no Simples Nacional, constitui outra novidade 
importante, sobretudo por aumentar o prazo hoje em 
vigor e por diminuir para R$100,00 o valor da parcela 
mínima a ser recolhida a esse título.

Em relação à técnica legislativa, como seria de 
se prever para uma projeto dessa magnitude, há ne-
cessidade de corrigir algumas impropriedades do texto 
aprovado na Câmara dos Deputados.

Como exemplo, no inciso VII do art. 13 do Projeto, 
a expressão “Imposto sobre a Circulação de Merca-
dorias e Serviços e sobre Serviços de Transporte In-
terestadual e Intermunicipal (ICMS)” não condiz com 
o nome definido no art. 155, inciso II, da Constituição 
Federal. Propomos emenda de redação para sanar o 
defeito.

No art. 17 do PLC inserimos o inciso XVI para 
explicitar a impossibilidade de que as empresas que 
aufiram receitas decorrentes de locação de bens imó-
veis possam ingressar no regime, uma vez que só há 
previsão de inclusão no regime empresas de aufiram 
receitas relativas à locação de bens móveis.

Para deixar claro que somente as escolas livres 
que ensinam línguas estrangeiras, artes e promovem 
cursos técnicos e gerenciais podem optar pelo Simples 
Nacional, no inciso XVI do § 1º do art. 17 do Projeto, 
propõe-se a supressão da vírgula após a expressão 
“escolas livres

No mesmo §1º do art. 17, alertamos para a inclu-
são dos operadores de transporte autônomo de pas-
sageiros no inciso XIV. Tal dispositivo é incongruente, 
motivo pelo qual é proposta emenda para impedir que 
a categoria seja tributada como pessoa jurídica, o que 
acarretaria um tratamento não isonômico com as pes-
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soas físicas. No seu lugar, incluímos o transporte de 
passageiros municipal.

No art. 22 fazem-se necessários alguns aperfei-
çoamentos. O primeiro apenas deixa claro que caberá 
ao Comitê Gestor a definição das regras de repasses 
do total arrecadado. O segundo prevê a transforma-
ção do atual § 2º em dispositivo autônomo, art. 87, o 
que demandará renomear o atual § 1º do art. 22 para 
parágrafo único e exigirá a renumeração dos artigos 
87 e 88.

Isso porque, conforme a boa técnica legislativa, 
parágrafo é disposição secundária de um artigo em 
que se explica ou modifica a disposição principal. O § 
2º do art. 22 desrespeita esse cânone, pois não guar-
da relação alguma com o caput do dispositivo. Merece 
constituir dispositivo autônomo.

Para aperfeiçoar o texto do § 3º do art. 13 do 
Projeto e conformá-lo à adequada técnica legislativa, 
propomos o seu desmembramento em dois parágra-
fos, por meio de emenda de redação. De acordo com 
o art. 11, III, c, da Lei Complementar n0 95, de 26 de 
janeiro de 1998, as exceções à regra geral criada em 
um artigo ou parágrafo deverão constituir dispositivo 
separado. Como o pagamento da contribuição sindical 
patronal é exceção à regra geral de dispensa, deve ser 
colocado em dispositivo separado e conexo.

Tencionando tornar mais clara a redação do § 3º 
do art. 20 do PLC, propomos nova redação ao dispo-
sitivo, para explicitar que a redução na alíquota é tão-
somente em relação ao ICMS e ao ISS.

No § 1º do art. 77 do PLC, propomos a exclusão 
da referência ao “Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS)”, substituindo-a por “Secretaria da Receita Pre-
videnciária”, visto que as contribuições previdenciárias 
são administradas por esse órgão.

No que tange à vigência e à eficácia da fiitura 
norma previstas no art. 87 do PLC, são necessários 
alguns aperfeiçoamentos. Há necessidade de propor-
cionar tempo razoável ao Comitê Gestor, aos órgãos 
da administração pública federal e aos diversos entes 
federados, para que possam implementar as mudanças 
necessárias para dar efetividade à lei complementar. 
Evidentemente, sob o ponto de vista operacional, não 
é mais viável a implementação do novo sistema a partir 
de 1º de janeiro de 2007.

Outrossim, as disposições do caput do art. 88 
devem ser modificadas, para que se compatibilizem à 
novel redação do art. 87. Finalmente, ainda no art. 88, 
propomos a supressão do parágrafo único. Isso porque, 
além de desnecessário, pode induzir à interpretação de 
que poderíamos ter MPEs contempladas pelas regras 
uniformes do Simples Nacional e, ao mesmo tempo, uti-
lizando outras vantagens tributárias atualmente vigentes 

nos Estados e Municípios, o que é inconstitucional, a 
teor do art. 94 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Diante disso, propomos emendas alteran-
do os arts. 87 e 88 do Projeto.

Em relação às exigências de responsabilidade 
fiscal, não há como se analisar a matéria sem sopesar 
a importância dos dois desígnios constitucionais em 
aparente confronto: a previsão de tratamento simpli-
ficado e favorecido às MPEs dos arts. 146, III, 4.170, 
IX e 179, da Constituição, e o da necessidade de uso 
responsável e eficiente de dinheiro público (combina-
ção do art. 37, caput, e do Capítulo II do Título IV, da 
Constituição Federal).

O cotejo entre os dois valores deixa claro que as 
vantagens da aprovação de um projeto de tamanba 
repercussão social e econômica supera amplamente 
os eventuais custos imediatos da medida para os di-
versos entes federativos.

A implantação do Simples Nacional, segundo 
dados divulgados na imprensa e atribuidos à SRF, 
implicará renúncia de até R$5,3 bilhões. Essa perda 
não está prevista no orçamento de 2007. Entretanto, 
em vista do incentivo à formalização de empresas e 
do forte estímulo ao crescimento econômico decor-
rentes da aprovação do projeto, espera-se que o valor 
da renúncia anunciado seja, em muito, superado pela 
arrecadação adicional efetivamente ocorrida. Por essa 
razão, consideramos que o projeto satisfaz às exigên-
cias legais pertinentes à matéria.

Análise das emendas ofertadas
A Emenda nº 1, proposta pelo Senador Leonel 

Pavan, busca modificar o § 3º do art. 13 da proposição, 
para excluir da abrangência do Simples as contribui-
ções para as entidades privadas de serviço social e de 
formação profissional vinculadas ao sistema sindical, 
de que trata o art. 240 da Constituição.

O Autor justifica a proposta como sendo neces-
sária para resgatar o texto original elaborado pelo 
Sebrae, a fim de garantir às citadas entidades os re-
cursos necessános para a continuação da prestação 
dos relevantes serviços hoje prestados, em prol dos 
microempresários e trabalhadores.

Hoje, em conformidade com o § 4º do art. 3º da 
Lei n0 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e com a 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal 
n0 608, de 2006, art. 5º, §80 os optantes dos Simples 
federal já estão dispensados do recolhimento dessas 
contribuições. Tendo em vista que o Simples Nacional 
aumentará significativamente a quantidade de empre-
sas optantes pelo sistema simplificado, em especial, 
as prestadoras de serviços, a perda de arrecadação 
prevista é sensível, e terá reflexo severo sobre uma 
das principais fontes de receita do sistema.
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Entretanto, levando-se em consideração que o 
projeto de Estatuto tem por escopo a simplificação e 
o estabelecimento de tratamento tributário favorecido 
às MPEs, parece-nos contraditório em relação ao es-
pírito do projeto obrigar empresas hoje beneficiadas 
com a dispensa do recolhimento a voltar a pagar re-
ferido tributo.

As Emendas nº 2 a 12 foram todas oferecidas 
pelo Sen. Marcos Guerra.

A Emenda nº 2 propõe ressalva à hipótese des-
crita no art. 3º, § 4º IX do Estatuto, que veda o enqua-
dramento, nos beneficios do regime diferenciado e fa-
vorecido, de pessoas juridicas resultantes de cisão ou 
qualquer outra forma de desmembramento que tenha 
ocorrido nos cinco anos-calendário anteriores. Pela 
emenda, estariam excluídas da restrição, podendo be-
neficiar-se das vantagens arroladas no Estatuto, empre-
sas que tivessem softido o aludido desmembramento, 
desde que a sua receita global anterior ao evento não 
ultrapassasse os limites fixados na Lei (R$240.000,00, 
para microempresas, e R$2.400.000,00, para empre-
sas de pequeno porte).

Na justificativa, argumenta-se, com propriedade, 
que a redação atual do Estatuto retira das MPEs a pos-
sibilidade de optarem pelo desmembramento, o que, 
muitas vezes, é vital para a manutenção da empresa 
em patamares ideais de competitividade.

A favor da proposição, pode-se mencionar a Ins-
trução Normativa da Receita Federal nº 608, de 9 de 
janeiro de 2006, que, no § 6º do art. 20, admite a hipó-
tese de adesão ao Simples federal de empresas resul-
tantes de empresa desmembrada que, antes do evento, 
já fosse participantes do sistema simplificado.

A decisão deve ser sopesada no contexto maior 
em que se insere. Em princípio, entendemos a proposta 
como correta e meritória, mas o seu alcance apenas 
pontual recomenda que seja analisada posteriormente, 
a fim de que o PLC nº 100, de 2006 – Complementar, 
possa ser imediatamente aprovado, produzindo efeitos 
já a partir de janeiro de 2007.

A Emenda nº 3 pretende modificar os dispositi-
vos relativos àexclusão da defmição de empresa de 
pequeno porte de empresa que inicie suas atividades 
durante o transcurso de um ano-calendário, o que 
tem como conseqüência prática a vedação do uso do 
regime favorecido estabelecido pelo Estatuto. Com 
as modificações dos §§ 10 e 11 do art. 3º e da alínea 
a do inciso III do art. 31, o Autor substitui o parâme-
tro proporcional ao número de meses de atividade, 
atualmente usado para aferir a receita bruta, por um 
anualizado, em que a exclusão não poderá ser feita, 
por esse critério, antes de a empresa completar um 
ano de atividades.

Não resta dúvida de que a modificação é razoável 
e justa, tendo em vista que, conforme bem apontado 
na justificação apresentada, há segmentos passíveis 
de grande sazonalidade em suas receitas, cujas em-
presas, pela metodologia proposta, poderiam ficar in-
justamente de fora dos beneficios do Estatuto.

A redação atual da proposta repete a metodolo-
gia aplicada ao Simples federal e leva em conta que a 
forma de apuração e recolhimento do tributo dá-se em 
bases mensais, e que, por uma questão de simplifica-
ção da fiscalização, o melhor momento para se aferir 
a receita bruta seria o do declaração de ajuste anual 
da empresa. Evidentemente, a simples conveniência 
da Administração não deveria ser entrave para a cor-
reção dessa injustiça.

Entretanto, há forma de o empresário contornar 
o problema. Basta que aguarde até o inicio do ano-
calendário seguinte ao início de suas atividades para 
fazer a opção. Assim, o período para a apuração da 
receita bruta será exatamente os doze meses referidos 
na Emenda. Assim, apesar de meritória, entendemos 
que ela trata de situações bastante pontuais e com 
repercussão limitada, as quais, por si sós, não justifi-
cariam um retorno da matéria à Câmara.

A Emenda nº 4 propõe o acréscimo dos §§ 1º e 
2º ao art. 8º do projeto para dispor que as microem-
presas e as empresas de pequeno porte inscritas no 
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ) fi-
carão dispensadas de se inscrever em qualquer outro 
cadastro de contribuintes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios.

Na justificação, afirma-se que a medida proposta 
constitui mecanismo de efetiva desburocratização para 
a criação das microempresas ao propor a implemen-
tação de cadastro único de contribuintes.

A nosso ver, entretanto, o projeto, no que se refe-
re à alteração sugerida, é mais abrangente, pois prevê 
a unicidade do processo de registro dç empresas em 
relação a todos os órgãos e entidades envolvidos na 
sua abertura, sejam de caráter tributário ou não. Além 
disso, o caput do art. 8º já assegura aos empresários 
entrada única de dados cadastrais e de documentos, 
com a vantagem de resguardar a independência das 
bases de dados e preservar a necessidade de infor-
mações por parte dos órgãos e entidades envolvidos. 
O texto da emenda, ao contrário, dispensa o cadas-
tro nos Estados e Municípios, que passariam a contar 
com o CNPJ administrado pela Secretaria da Receita 
Federal.

Cumpre destacar que o texto da emenda sugerida 
constava do Substitutivo apresentado pelo Relator na 
Câmara dos Deputados, mas foi retirado por ocasião 
da aprovação final.
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A adoção de cadastro nacional único de contri-
buintes está prevista no art. 146, parágrafo único, IV, da 
Constituição, acrescentado pela Emenda Constitucional 
nº 42, de 2003 (Reforma Tributária), combinado com o 
art. 37, XXII. Segundo este último, as administrações 
tributárias atuarão de forma integrada, inclusive com 
o compartilhamento de cadastros e de informações 
fiscais, na forma de lei ou convênio. Por meio de con-
vênio, foi dado início ao projeto Cadastro Sincronizado 
Nacional, em operação nos Estados de São Paulo e 
da Bahia, que pretende implantar o cadastro nacional 
único em todo o território nacional.

Além disso, o texto da emenda proposta consta 
do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 415, de 2005, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Magalhães, que 
pretende instituir cadastro tributário único abrangendo 
todas as empresas e não somente as microempresas e 
as empresas de pequeno porte. O projeto foi aprovado 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e 
encontra-se nesta CAE para análise. A discussão da 
matéria poderá ser apreciada de maneira mais ade-
quada quando da discussão do referido PLS.

Assim, somos pela rejeição da emenda.
As Emendas nº 5, 6 e 7 intentam modificar a re-

dação do § 3º do art. 17 para excetuar da vedação de 
ingresso ao Simples Nacional de MPEs que tenham 
por atividade a produção ou venda no atacado de be-
bidas alcoólicas, ciganos, armas, bem assim de outros 
produtos que sejam tributados pelo IPI com alíquota 
ad valorem superior a 20% ou com alíquota específi-
ca. Hoje a redação excetua somente as empresas que 
produzam fogos de artificio. A Emenda nº 5 acrescenta 
ao citado segmento as pessoas jurídicas produtoras de 
jogos de vídeo utilizados com um receptor de televisão. 
A de nº 6 pretende acrescentar somente as produtoras 
de cachaça artesanal, e a de nº 7 propõe a inclusão 
das duas ao mesmo tempo, ou seja, às produtoras de 
fogos de artifício já contempladas, juntar-se-iam as de 
cachaça artesanal e as de jogos de vídeo utilizados 
com um receptor de televisão.

Como já antecipamos no início do Parecer, a 
inclusão de número maior de empresas no regime 
simplificado resultou de longo e desgastante proces-
so de negociação, que acabou por criar fórmulas in-
termediárias bastante engenhosas para solucionar os 
problemas existentes. Ainda assim, muitos segmentos 
não foram contemplados. Portanto, a inclusão pontual 
de novos segmentos, sobretudo quando relacionados 
a atividades supérfluas ou tidas como prejudiciais à 
saúde, não se justifica.

Nessa mesma linha é a conclusão dada à Emen-
da nº 8, que tem por objetivo trazer para o inciso I do 
§ 1º do art. 17 as escolas de línguas estrangeiras e 

os cursos técnicos e gerenciais, de sorte que elas 
passariam a ser tributadas com base no Anexo III do 
projeto. Assim, deixariam de ter de recolher em sepa-
rado a contribuição para a Seguridade Social a cargo 
da pessoa jurídica na forma da legislação vigente. Não 
nos parece correto, nem prudente, abrir exceções que 
tragam segmentos recentemente contemplados com 
a possibilidade de ingresso no Simples Nacional para 
regime mais benigno, se foi exatamente a criação do 
regime intermediário a razão pela qual novos segmen-
tos puderam ser beneficiados.

A Emenda nº 9 tem o intuito de preservar os be-
nefícios fiscais hoje existentes nos diversos entes fe-
derativos em relação à compensação de tributos não-
cumulativos. Para tanto, acrescenta novo inciso ao § 
4º do art. 18, que estabelece os tipos de receitas que 
devem ser destacadas para efeitos de aplicação das 
diferentes tabelas criadas para o Simples Nacional.

A modificação inclui no mesmo regime das re-
ceitas de exportação e de substituição tributária, as 
receitas sujeitas à não-incidência, isenção, ou alíquo-
ta zero dos seguintes tributos: PIS/Pasep, Cofins, IPI, 
ICMS e ISS.

Os argumentos do Autor baseiam-se, basica-
mente, na necessidade, por ele sentida, de que se-
jam preservados os benefícios fiscais anteriormente 
concedidos.

Para reforçar esse argumento, o § 20 do art. 18 
prevê que Estados, Municípios ou o Distrito Federal 
poderão manter regimes de isenção ou redução do 
ICMS ou do ISS, desde que se realize redução pro-
porcional ou ajuste do valor a ser recolhido, na forma 
prescrita pelo Comitê Gestor. No caso de isenção, o 
montante não integrará o valor a ser partilhado com o 
respectivo ente federativo.

Diante disso, entendemos que a emenda não 
merece ser acolhida, tendo em vista que o tratamento 
tributário do Simples Nacional já é um tratamento favo-
recido e que não se justifica aumentar, ainda mais, as 
vantagens de um segmento já beneficiado. O sistema 
unificado é opcional. Portanto, se o contribuinte favo-
recido por benefício fiscal não tiver efetiva vantagem 
com o novo sistema, bastará que permaneça fora do 
Simples. O sistema favorecido tem um custo importante 
para a sociedade e a concessão adicional de benefí-
cios a segmento já favorecido não justifica a renúncia 
de receita dele decorrente.

A Emenda nº 10 propõe o acréscimo de artigo ao 
Capítulo III do projeto, para estabelecer o prazo máxi-
mo de quinze dias úteis para a emissão de licenças de 
autorização de funcionamento, sob pena de concessão 
automática, no caso de atividades em que o grau de 
risco seja considerado alto.
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É louvável a iniciativa do Autor em buscar a cele-
ridade da decisão administrativa. Entretanto, em nosso 
entendimento, não é aconselhável permitir-se que ati-
vidades consideradas de alto risco para a população 
tenham sua aprovação deferida pelo simples decurso 
do prazo para manifestação da Administração.

Além disso, há mecanismos jurídicos previstos 
na legislação para sanar a omissão abusiva da Admi-
nistração Pública, entre eles, a possibilidade de con-
cessão de mandado de segurança.

Assim, somos pela rejeição da emenda.
A Emenda nº 11 propõe nova redação ao § 1º do 

art. 56 do PLC nº 100, de 2006 – Complementar, de 
forma a permitir que não somente as microempresas 
e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples 
Nacional participem do Consórcio Simples.

Em sua justificação, o Autor argumenta que a 
participação de empresas de outros portes facilitará 
a transmissão de experiência, sobretudo no comér-
cio exterior, e evitará que as firmas menores acabem 
excluídas à medida que cresçam, enfraquecendo o 
próprio Consórcio.

Contudo, a fim de evitar distorções no espírito da 
legislação, impõe que as MPEs participem com pelo 
menos 70% do montante das vendas ou compras anu-
ais realizadas pelo Consórcio Simples.

Em princípio, a iniciativa tem aspectos meritórios. 
Experiências associativas e cooperativas em regiões 
do Nordeste brasileiro, por exemplo, indicam os bene-
fícios potenciais de participação conjunta de empre-
sários de diversos portes.

Contudo, cabe observar que, para tanto, é neces-
sário um arranjo institucional que reforce as vantagens 
mútuas, incentivando a cooperação e coibindo abusos. 
Só assim os virtuais ganhos de produtividade e esca-
la poderão ser percebidos de maneira eqüitativa por 
todos os participantes.

No presente caso, a emenda introduz um ele-
mento intrínseco de desequilíbrio entre as partes, que 
tornaria ainda mais sensível a regulamentação da ma-
téria, lembrando que o Consórcio Simples deverá ser 
efetivado nos termos e condições estabelecidos pelo 
Poder Executivo Federal (art. 56, caput).

Em suma, ainda que parta de princípios meritó-
rios, a emenda introduz um fator de desequilíbrio que 
representa um risco não desprezível de distorção no 
instituto do Consórcio Simples, o que contrariaria o pró-
prio espírito do Estatuto e recomenda a sua rejeição.

A Emenda nº 12 propõe a supressão do art. 61 
do PLC, que admite a utilização de parâmetro do Mer-
cosul para fins de apoio creditício às operações de co-
mércio exterior das microempresas e das empresas 
de pequeno porte.

Na justificação, o Senador Marcos Guerra ar-
gumenta que a exclusão do dispositivo em tela pre-
servaria o espírito da lei, que é o de simplificação do 
tratamento dispensado às MPEs, uma vez que seria 
mantido apenas uma definição de microempresa e 
empresa de pequeno porte.

Ao mesmo tempo, o parlamentar alerta que a di-
retiva do Mercosul, uma vez em vigor, criaria uma dis-
torção. Ela permitiria que empresas médias, segundo o 
critério da legislação brasileira, captassem os recursos 
destinados às MPEs.

Por fim, o Autor da emenda aponta que a Re-
solução Mercosul/GMC/RES nº 59/98 não se choca 
com o disposto na legislação pátria, uma vez que a 
classificação do porte da empresa só tem aplicação 
no âmbito dos programas conjuntos do próprio Mer-
cado Comum.

A emenda tem o mérito de apontar uma fonte de 
possível distorção e desnecessária complexidade no 
Estatuto. De fato, a Resolução Mercosul/GMC/RES nº 
59/98 define as micro, pequenas e médias empresas 
de acordo com os seguintes critérios:
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Como logo se percebe, as faixas em que se en-
quadra cada categoria correspondem a portes signifi-
cativamente maiores do que os equivalentes na legis-
lação brasileira. Na prática, portanto, o art. 61 do PLC 
nº 100, de 2006 – Complementar, cria duas categorias 
bem distintas de MPEs, as que atuam no comércio ex-
terior, com critérios menos estritos de enquadramento, 
e as que se dedicam ao mercado interno, sujeitas a 
critérios mais estritos.

Além disso, o Autor da emenda tem razão ao 
apontar o alcance delimitado da norma comunitária. 
Com efeito, a já referida Resolução dispõe que a ca-
racterização de micro, pequenas e médias empresas 
será aplicada unicamente para os programas conjun-
tos do Mercosul.

Ainda assim, embora entendamos como meritória 
a Emenda nº 12 ao PLC nº 100, de 2006 – Comple-
mentar, preferimos não acatá-la, pelas mesmas razões 
apontadas para rejeitar a Emenda nº 2.

A Emenda nº 13, de autoria do Senador Edu-
ardo Azeredo, intenta, por meio da inserção de §§ 4º 
e 5º ao art. 13 do Estatuto, diferir a eficácia plena da 
dispensa do pagamento das contribuições relaciona-
das ao art. 240 da Constituição Federal, instituindo 
redutores sobre as contribuições nos próximos dois 
anos-calendário.

Em 2007, essas contribuições seriam reduzidas 
em 30% do valor atualmente devido. Em 2008, a redu-
ção seria de 60%. Em 2009, não mais seriam devidas 
as contribuições.

De acordo com a justificação apresentada, o 
objetivo da emenda é tomar menos abrupta a perda 
de receita das entidades do Sistema S, decorrente da 
maior abrangência do Simples Nacional, possibilitando 
a sua adaptação à nova realidade.

Como já se disse, os optantes do Simples federal 
já são hoje dispensados do pagamento das contribui-
ções ao Sistema S. Admitir a volta do tributo é onerar 
as empresas hoje beneficiadas com o novo Estatuto, 
o que nos parece contraditório.

Em que pese a boa intenção de preservar as en-
tidades privadas de serviço social de que trata o art. 
240 da Constituição, o nosso entendimento é de que 
a emenda não merece ser acolhida.

III – Voto

Do exposto, opinamos pela rejeição das Emen-
das apresentadas e pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara nº 100, de 2006 – Complementar, com as 
seguintes emendas:

EMENDA Nº 1 – REL

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 2º 
do Projeto:

“Art. 2º ...................................................
I – Comitê Gestor de Tributação das Mi-

croempresas e Empresas de Pequeno Por-
te, vinculado ao Ministério da Fazenda, com-
posto por dois representantes da Secretaria 
da Receita Federal e dois representantes da 
Secretaria de Receita Previdenciária, como 
representantes da União, dois dos Estados e 
do Distrito Federal e dois dos Municípios, para 
tratar dos aspectos tributários.”

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 2 – REL

No § 3º do art. 2º, substitua-se o termo “em” pela 
expressão “há pelo menos”.

EMENDA Nº 3 – REL

No inciso I do art. 3º, insira-se o termo “que” an-
tes do verbo “auferir”.

EMENDA Nº 4 – REL

Substitua-se, no inciso VII do art. 13 do Projeto, 
a expressão “Imposto sobre a Circulação de Merca-
dorias e Serviços e sobre Serviços de Transporte In-
terestadual e Intermunicipal (ICMS)” pela expressão 
“Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comu-
nicação (ICMS)”.

EMENDA Nº 5 – REL

Dê-se a seguinte redação ao inciso X do § 1º do 
art. 13 do Projeto:

“Art. 13.  ................................................
 ..............................................................
§ 1º ........................................................
 ..............................................................
X – Contribuição para a Seguridade So-

cial, relativa à pessoa do empresário, na qua-
lidade de contribuinte individual;

EMENDA Nº 6 – REL

Desmembre-se o § 3º  do art. 13 do Projeto nos 
seguintes §§ 3º e 4º:

“Art. 13.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º As microempresas e empresas de 

pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 
ficam dispensadas do pagamento das demais 
contribuições instituidas pela União, inclusive 
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as contribuições para as entidades privadas 
de serviço social e de formação profissional 
vinculadas ao sistema sindical, de que trata o 
art. 240 da Constituição Federal e demais en-
tidades de serviço social autônomo.

§ 4º Excetua-se da dispensa do § 3º a 
contribuição sindical patronal instituída pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.”

EMENDA Nº 7 – REL

No § 2º do art. 16, corrija-se a grafia da palavra 
“mês”.

EMENDA Nº 8 – REL

Suprima-se, no inciso XVI do § 1º do art. 17 do 
Projeto, a vírgula após a expressão “escolas livres”.

EMENDA Nº 9 – REL

Dê-se a seguinte redação ao inciso XIV do § lº 
do art. 17 do Projeto:

“Art. 17.  ................................................
 ..............................................................
§ 1º  .......................................................
 ..............................................................
XIV – transporte municipal de passa-

geiros;
 ..............................................................

EMENDA Nº 10 – REL

Inclua-se o seguinte inciso XVI ao art. 17 do 
Projeto:

“Art. 17.  ................................................
 ..............................................................
XVI – que aufira receitas decorrentes de 

locação de bens imóveis;
 ............................................................. ”

EMENDA Nº 11 – REL

Dê-se a seguinte redação ao caput e ao § 2º do 
art. 18 do Projeto:

“Art. 18. O valor devido mensalmente pela 
microempresa e empresa de pequeno porte, 
optante do Simples Nacional, será determinado 
mediante aplicação da tabela do Anexo I.

 ..............................................................
§ 2º Em caso de início de atividade, os 

valores de receita bruta acumulada constan-
tes das tabelas dos Anexos I a V devem ser 
proporcionalizados ao número de meses de 
atividade no período.

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 12 – REL

Acrescente-se o seguinte inciso VI ao § 5º do 
art. 18 do Projeto:

“Art. 18.  ................................................
 ..............................................................
§ 5º  .......................................................
 ..............................................................
VI – as atividades de prestação de ser-

viços de transportes intermunicipal e interes-
tadual serão tributadas na forma do Anexo V, 
acrescido das alíquotas correspondentes ao 
ICMS previstas no Anexo I, hipótese em que 
não estará incluída no Simples Nacional a 
contribuição prevista no inciso VI do art. 13, 
devendo esta ser recolhida segundo a legisla-
ção prevista para os demais contribuintes ou 
responsáveis;

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 13 – REL

Dê-se a seguinte redação ao § 3º do art. 2º do 
Projeto:

“Art. 20.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º Na hipótese em que o recolhimento 

do ICMS ou do 155 não esteja sendo efetua-
do por meio do Simples Nacional por força do 
disposto neste artigo e no art. 19, as faixas de 
receita do Simples Nacional superiores àquela 
que tenha sido objeto de opção pelos Estados 
ou pelo Distrito Federal sofrerão, para efeito de 
recolhimento do Simples Nacional, redução na 
alíquota equivalente aos percentuais relativos 
a esses impostos constantes dos Anexos I a 
V, conforme o caso.

 ............................................................ .”

EMENDA Nº 14 – REL

Dê-se a seguinte redação aos §§ 1º e 5º do art. 
21 do Projete:

“Art. 21.  ................................................  
 ..............................................................
§ 1º Na hipótese de a microempresa ou 

a empresa de pequeno porte possuir filiais, o 
recolhimento do Simples Nacional dar-se-á por 
intermédio da matriz, ressalvado o disposto 
no § 5º deste artigo.

 ..............................................................
§ 5º O Comitê Gestor regulará:
I – o modo pelo qual será solicitado o 

pedido de restituição ou compensação dos 
valores do Simples Nacional recolhidos in-
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devidamente ou em montante superior que 
o devido;

II – os critérios para o enquadramento e 
a distribuição de receitas correspondentes:

a) ao ICMS, nos casos de empresas com 
estabelecimentos em mais de unia unidade 
da federação;

b) ao ISS, nos casos de empresas com 
estabelecimentos em mais de um Município.”

EMENDA Nº 15 –  REL

Dê-se ao art. 22 do Projeto a seguinte redação, 
passando o atual § 2º a constituir art. 87, renomean-
do-se o atual § 1º do art. 22, para parágrafo único, e 
renumerando-se os art. 87 e 88 para 88 e 89:

“Art. 22. O Comitê Gestor definirá o siste-
ma de repasses do total arrecadado, inclusive 
encargos legais, para o:

I – Município ou Distrito Federal, o valor 
correspondente ao ISS;

II – Estado ou Distrito Federal, o valor 
correspondente ao ICMS;

III – Instituto Nacional do Seguro Social, 
o valor correspondente à Contribuição para 
manutenção da Seguridade Social.

Parágrafo único. Enquanto o Comitê Ges-
tor não regulamentar o prazo para o repasse 
previsto no inciso II do caput, este será efetu-
ado nos prazos estabelecidos nos convênios 
celebrados no âmbito do colegiado a que se 
refere a Constituição Federal, no art. 155, § 
2º, XII, “g”.

 “Art. 87. O § 1º do art. 3º da Lei Comple-
mentar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
§ 1º valor adicionado corresponderá, para 

cada Município:
I – ao valor das mercadorias saidas, 

acrescido do valor das prestações de servi-
ços, no seu território, deduzido o valor das 
mercadorias entradas, em cada ano civil;

II – nas hipóteses de tributação simplifi-
cada a que se refere o parágrafo único do ad. 
146 da Constituição Federal, e, em outras situ-
açaes, em que se dispensem os controles de 
entrada, considerar-se-á como valor adicionado 
o percentual de 32% (trinta e dois por cento) 
da receita auferida vinculada ao ICMS

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

EMENDA Nº 16 – REL

No § 1º do art. 26, corrija-se a grafia da palavra 
“empreendedores”.

EMENDA Nº 17 – REL

No inciso III do art. 3º, retire-se a palavra “e” co-
locada entre à expressão “tributos estaduais”.

EMENDA Nº 18 – REL

Suprima-se o termo “ao” no inciso II do § 1º do 
art. 3º do PLC n0 100, de 2006 – Complementar.

EMENDA Nº 19 – REL

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do caput 
do art. 31 e inclua-se § 4º ao mesmo artigo:

“Art. 31.  ................................................
I – na hipótese do inciso I do art. 30, 

a partir de 1º de janeiro do ano-calendário 
subseqüente, ressalvado o disposto no § 4º 
deste artigo;

 ..............................................................
§ 4º No caso de a microempresa ou a 

empresa de pequeno pode ser excluída do 
Simples Nacional no mês de janeiro, na hipó-
tese do inciso I do art. 30, os efeitos da exclu-
são dar-se-ão nesse mesmo ano.”

EMENDA Nº 20 – REL

No § 2º do art. 32, insira-se a palavra “do” entre 
os termos “recolhimento” e “imposto”.

EMENDA Nº 21 – REL

No § 3º do art. 33, suprima-se o termo “pela”, 
duplicado.

EMENDA Nº 22 – REL

Dê-se ao art. 44 do Projeto a seguinte redação:

Art. 44.  ..................................................
§ 1º Entende-se por empate aquelas si-

tuações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno 
pode sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta melhor classificada.

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

EMENDA Nº 23 – REL

Dê-se ao art. 45 do Projeto a seguinte redação:

Art. 45.  ..................................................
I – a microempresa ou empresa de pe-

queno porte melhor classificada poderá apre-
sentar proposta de preço inferior àquela con-
siderada vencedora do certame, situação em 
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que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado;

II – não ocorrendo a contratação da mi-
croempresa ou empresa de pequeno pode, 
na forma do inciso I, serão convocadas as re-
manescentes que porventura se enquadrem 
na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44, na or-
dem classificatória, para o exercício do mes-
mo direito;

 ..............................................................
§ 1º Na hipótese da não contratação ca-

put, o objeto licitado será adjudicado original-
mente vencedora do certame.

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

EMENDA Nº 24 – REL

Acrescente-se o seguinte § 2º ao art. 52 do Pro-
jeto, renomeando-se o parágrafo único para § 1º:

“Art. 52.  ................................................
 ..............................................................
§ 1º  .......................................................
§ 2º A reincidência no não-atendimento 

de normas trabalhistas implica a exclusão da 
microempresa ou empresa de pequeno porte 
dos benefícios desta lei.”

EMENDA Nº 25 – REL

No final do § 2º do art. 55, substitua-se a expres-
sao “em presa” pelo termo “empresa”.

EMENDA Nº 26 – REL

No final do art. 60, corrija-se a grafia do termo 
“instituições”.

EMENDA Nº 27 – REL

No inciso V do art. 73, corrija-se a grafia do ter-
mo “suspensos”.

EMENDA Nº 28 – REL

Substitua-se, no § 1º do art. 77 do Projeto, a ex-
pressão “Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)” 
pela expressão “Secretaria da Receita Previdenciá-
ria”.

EMENDA Nº 29 – REL

No final do § 3º do art. 78, corrija-se
A grafia do termo “período”.

EMENDA Nº 30 – REL

Suprima-se a expressão “art. 58”, duplicada no 
caput do art. 84 do Projeto.

EMENDA Nº 31 – REL

Dê-se a seguinte redação ao art. 87 do Projeto:

“Art. 87. Esta Lei Complementar entra em 
vigor na data de sua publicação, ressalvado 
o regime de tributação das microempresas e 
empresas de pequeno porte, que entra em 
vigor em 1º de julho 2007.”

EMENDA Nº 32 – REL

Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 88 
do Projeto:

“Art. 88. Ficam revogadas a partir de lº 
de julho de 2007 a Lei nº 9.317, de 5 de de-
zembro de 1996, e a Lei n0 9.841, de 5 de 
outubro de 1999.

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

EMENDA Nº 33 – REL

Suprima-se o parágrafo único do art. 88 do Pro-
jeto.

EMENDA Nº 34 – REL

No Anexo I ao Projeto de Lei da Câmara n0 100, 
de 2006 – Complementar, na interseção das colunas 
intituladas “CSLL”, “Cofins” e “ICMS” com a linha ini-
ciada por “Até 120.000”, substituam-se os percentuais 
0,26%, 0,79% e 1,34% por 0,21%, 0,74% e 1,25%, 
respectivamente.

No Anexo II, na interseção das colunas intitula-
das “CSLL”, “Cofins” e “ICMS” com a linha iniciada por 
“Até 120.000”, substituam-se os percentuais 0,26%, 
0,79% e 1,36% por 0,21%, 0,74% e 1,25%, respec-
tivamente.

Sala das Sessões, – Luiz Otávio.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do nobre Relator ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 100, de 2006-Complementar é favorá-
vel, com emendas.

Completada a instrução, passa-se à apreciação 
da matéria.

A Presidência esclarece ao Plenário que pode-
rão ser oferecidas emendas até o encerramento da 
discussão.

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma. 

São lidas as seguintes:
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EMENDA Nº 35 – PLEN 
(Emenda Nº 1 – CAE)

Art. 1º O parágrafo 3º, do art. 13 do PLC nº 100, 
de 2006 (PLP nº 123/2004 – Complementar, na Casa 
de origem), passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 13.  ..................................................
§ 3º As microempresas e empresas de 

pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 
ficam dispensadas do pagamento das demais 
contribuições instituídas pela União, exceto a 
contribuição sindical patronal instituída pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943, 
as contribuições para as entidades privadas 
de serviço social e de formação profissional 
vinculadas ao sistema sindical, de que trata o 
art. 240 da Constituição Federal e demais en-
tidades de serviço social autônomo.

Justificação

A Emenda visa adequar a redação do texto do PLP 
nº 123/2004 aprovado pela Câmara dos Deputados, 
de modo a não deixar prever a arrecadação das contri-
buicões para os serviços sociais autônomos instituidos 
pelo artigo 240 da Constituição Federal.

O texto final do PLP nº 123/2004, aprovado no 
Plenário da Câmara dos Deputados, foi elaborado 
pelo Nobre deputado Luiz Carlos Hauly e teve origem 
na fusão do Projeto do Poder Executivo referente a 
“pré-empresa” e do anteprojeto de lei capitaneado 
pelo Sebrae.

Neste anteprojeto e no Substitutivo inicial, apro-
priadamente, estava contemplada a contribuição para 
os serviços sociais autônomos e uma participação per-
centual na partilha no produto da arrecadação.

Eis a razão da presente emenda. Isto porque o 
texto original apresentado pelo dep. Hauly, que utilizou 
o projeto elaborado pelo Sebrae, foi fruto de um con-
senso da Frente Empresarial pela Lei Geral das Micro 
e Pequenas Empresas integrada pelas Confederações 
do Comércio (CNC), Agricultura (CNA), Instituições 
Financeiras (CNF) e Transportes (CNT), Associações 
Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), de Jovens 
Empresários (CONAJE) e das Entidades de Micro e 
Pequenas Empresas do Comércio e Serviços (Conem-
pec), cabendo ao Sebrae a elaboração do anteprojeto 
da lei sistematizando propostas de empresários e en-
tidades representativas do segmento.

No anteprojeto elaborado pelo Sebrae, forem 
ouvidos mais de 6 mil empresários e líderes do seg-
mento, além de especialistas, tendo sido entregue em 
ato solene ao Parlamento.

A IMPORTANCIA DOS SERVIÇOS 
SOCIAIS AUTÔNOMOS

A dimensão social do trabalho desenvolvido pe-
los serviços sociais autônomos não pode ser reduzida 
a números. Estes, ao proporcionarem aos segmentos 

menos favorecidos da população direitos assegurados 
na Constituição, como educação, saúde, nutrição, lazer 
e cultura estão contribuindo não só para o desenvolvi-
mento econômico dos país, como para a construção 
de uma sociedade democrática.  

Afinal, tanto a capacitação profissional como a 
promoção social, o acesso à cultura e o lazer são di-
reitos do cidadão. Ao garantir ampla participação nos 
cursos de formação profissional, contribuem para que 
se alcance uma meta fundamental para todos os cida-
dãos: o direito ao trabalho.

Não menos importante é o papel social e edu-
cativo daqueles serviços ao oferecem saúde, educa-
ção, nutrição e inúmeras opções culturais e de lazer 
aos trabalhadores do comércio, indústria, transporte 
e agricultura.

A importância do trabalho realizado por essas 
entidades também fica evidente nas ações em termos 
de saúde pública e educação ambiental. O conheci-
mento acumulado por estas instituições nessas áreas 
tem sido levado às comunidades carentes através de 
parcerias com prefeituras e da colaboração com ini-
ciativas do Governo Federal.

Os serviços sociais autônomos, também cha-
mados de “Sistema “S”, são reconhecidos interna-
cionalmente como um dos melhores, senão o melhor 
sistema social desenvolvido junto com o Poder Públi-
co e pela iniciativa privada na área de valorização do 
trabalhador no âmbito sócio laboral, representando 
um projeto nacional muito bem sucedido na área de 
cultura e lazer dos empregados brasileiros, servindo 
de paradigma universal na área de assistência social 
e formação profissional.

A manutenção dos serviços sociais autônomos, 
no processo de elaboração da Constituição Federal, 
nos idos de 1988, teve origem em uma emenda popular 
com 1 milhão e 700 mil assinaturas – número inédito 
na história do pais –, garantindo a permanência de 
contribuições sociais indispensáveis ao custeio das 
relevantes finalidades dessas instituições.

Hoje, os resultados de mais de 60 anos de perma-
nente evolução se traduzem não só no enorme número 
de pessoas atendidas pelas entidades do Sistema “S” a 
cada ano, mas principalmente na qualidade dos cursos 
e serviços oferecidos. Em todo o país, tais entidades 
se transformam em sinônimo de formação profissional 
e bem-estar do trabalhador e seus familiares.

Cabe destacar que o Sistema “S” é formado por 
um conjunto de instituições, sem fins lucrativos, man-
tido integralmente pela classe empresarial brasileira, 
sem ônus para os empregados ou para os cofres pú-
blicos.

Assim, os serviços sociais autônomos oferecem 
ao trabalhador o acesso â capacitação profissional, la-
zer, saúde e educação, sendo necessário dizer ainda 
que suas unidades estão distribuídas de Norte a Sul 
do pais, atingindo todos os estados da federação.
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Da mesma forma, é o Sebrae que ao invés de ca-
pacitar o trabalhador na sua formação profissional, ca-
pacita o empreendedor, fomentando a livre iniciativa.

Assim, não é justo que os serviços sociais au-
tônomos fiquem fora da partilha, inclusive porque são 
os microempresários e seus trabalhadores os maiores 
usuários destes serviços.

Para contornar a situação e restaurar o PL original 
apresentamos a emenda acima. Cumpre lembrar que 
existia uma participação para estes importantes ser-
viços sociais no substitutivo inicial do Deputado Hauly. 
A operação de eliminação da partilha se deu com al-
terações na partilha existente nos anexos do art. 15º 
do PL na 2ª versão do substitutivo, principalmente com 
aumento dos percentuais vertidos para CSLL (Contri-
buição Sobre o Lucro Liquido) por parte do Governo. 
A Emenda corrige a distorção restabelecendo em 1% 
a contribuição para os serviços sociais autônomos, 
garantindo fontes de custeio para entidades que, em-
bora privadas, se dedicam a atividades de interesse 
geral para a sociedade.

Por todo o acima exposto, o Substitutivo em ques-
tão deve ser emendado, substituindo-se sua redação 
na forma acima com o que se contribuirá para o de-
senvolvimento social e econômico da nação.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2006. 
– Senador Marcos Guerra.

EMENDA 36 – PLEN  
(Emenda nº 2 – CAE)

Dê-se nova redação ao inciso IX, do §4º, do artigo 
3º do PLC 100/2006, na forma que se segue:

“Art. 3º ...................................................
§ 4º  .......................................................
IX – resultante ou remanescente de cisão 

ou qualquer outra forma de desmembramento 
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um 
dos cinco anos-calendário anteriores, desde 
que a receita bruta global anterior ao evento 
de desmembramento ultrapasse o limite de 
que trata o inciso II do art. 3º,”

Justificação

A redação aprovada pela Câmara dos Deputados 
para o inciso IX, do § 4º do art. 3º impede o acesso ao 
Simples à empresa originada de cisão ou outro tipo de 
desmembramento ocorrido a menos de cinco anos.

Ao definir de maneira ampla tal proibição, o projeto 
retira das micro e pequenas empresas a possibilidade 
de optarem pelo desmembramento – operação muitas 
vezes importante para a manutenção de empresas em 
um mercado cada vez mais competitivo.

Para não comprometer a competitividade das 
micro pequenas empresas e, ao mesmo tempo, evitar 
a proliferação de desmembramentos que nham mente 
como objetivo burlar os limites de enquadramento no 
Simples, a presente emenda:

a) mantém, como regra, a proibição e 
acesso a Simples a empresa resultante ou re-
manescente de cisão ou qualquer outra fonn 
de desme ramento de pessoa jurídica que 
tenha ocorrido em um dos cinco anos-calen-
dário anteriores;

b) ressalva dessa proibição, os ca o que 
receita bruta global da empresa anterior ao 
desmembramento seja inferior ao limite de 
e quadramento como empresa de pequeno 
porte. Isto é, uma empresa apta ao si m simpl 
icado continuará apta após se desmembrar; 
a empresa com receita bruta superi a limit de 
enquadramento no Simples continuará sem 
poder optar pelo Simples após o desmem-
bramento.

Pela importância e conveniência econômica de 
que a matéria se reveste, peço o apoio dos meus ilus-
tres pares.

Sala das Sessões, – Senador Marcos Guerra.

EMENDA Nº 37 – PLEN 
(Emenda nº 3 – CAE)

Dê-se nova redação aos § 10 e 11 do art. 3º e, 
para efeitos de adaptação redacional, ao inciso III do 
art. 3º e à alínea b, do inciso III, do art. 31 do PLC 
100/2006, na forma que se segue:

“Art. 3º  ..................................................
§ 10. A microempresa e a empresa de 

pequeno porte cuja receita bruta acumulada, 
no decurso do prazo de 12 meses, contado do 
início de sua atividade, ultrapassar dois milhões 
e quatrocentos mil reais estará excluída do 
regime desta Lei Complementar com efeitos 
retroativos ao início de suas atividades.

§ 11. Na hipótese de o Distrito Federal, 
os Estados e seus respectivos Municípios ado-
tarem o disposto nos incisos I e II do art. 19 
e no art. 20, caso a receita bruta acumulada 
no prazo de 12 meses, contado do inicio de 
atividade, ultrapasse o limite de um milhão e 
duzentos mil reais ou um milhão e oitocentos 
mil reais, respectivamente, a pessoa jurídica 
estará excluída do regime tributário previsto 
nesta Lei Complementar em relação ao pa-
gamento dos tributos estaduais e municipais 
com efeitos retroativos ao início de suas ati-
vidades.

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

Art. 30.  ..................................................

III – obrigatoriamente, quando a receita 
bruta acumulada, no decurso do prazo de 12 
meses, contado do início de sua atividade, 
ultrapassar dois milhões e quatrocentos mil 
reais, em relação aos tributos e contribuições 
federais, e, em relação aos tributos estaduais, 
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municipais e distritais, receita bruta acumulada, 
no decurso do prazo de 12 meses, contado do 
inicio de sua atividade, ultrapassar um milhão 
e duzentos mil reais ou um milhão e oitocen-
tos mil reais, respectivamente, caso o Distrito 
Federal, os Estados e seus respectivos Muni-
cípios tenham adotado os limites previstos nos 
incisos I e II do art. 19 e no art. 20. 

 ..............................................................
Art. 31.  ..................................................
III –  .......................................................
b) a partir de 10 de janeiro do ano-ca-

lendário subsequente, na hipótese de não ter 
ultrapassado em mais de 20% o limite de que 
trata o § 10 do art. 3º, em relação aos tribu-
tos federais, ou os respectivos limites de que 
trata o § 11 do mesmo artigo, em relação aos 
tributos estaduais, distritais ou municipais, 
conforme o caso.

Justificação

Empresas com receita sazonal serão muito preju-
dicadas caso se adote a exclusão do Simples de micro 
e pequenas que aferirem, no ano calendário de início 
de atividade, receita bruta superior a R$200.000,00 
(duzentos mil reais) multiplicados pelo número de me-
ses de funcionamento no ano calendário,

Isso se evidencia, por exemplo, no caso de em-
presas que comercializam ou industrializam produtos 
agrícolas e que ingressam no Simples em período de 
colheita, nos últimos meses do ano. Com efeito, ado-
tada a contabilização de receita pelo ano-calendário, 
é natural que essas empresas tenhas uma receita 
bruta mensal média em muito superior à receita bruta 
mensal média contabilizada em um ano completo de 
atividade, quando são contabilizados meses em que 
não há colheita do produto por elas comercializado ou 
industrializado.

Também são exemplos de empresas que seriam 
pr judic das as que fabricam produtos de alto consumo 
em determinadas épocas (como natal, páscoa, carna-
val) ou roupas típicas de determinadas estações do ano 
(como maiô, biquinis, casacos, dentre outras).

Para que se evite tal injustiça, submeto aos no-
bres pares emenda que, para efeitos de exclusão do 
Simples, apura a receita bruta mensal média no pe-
riodo de 2 meses, contado do início de atividade da 
micro ou pequena empresa.

Sala das Sessões, – Senador Marcos Guerra.

EMENDA Nº 38 – PLEN 
(Emenda nº 4 – CAE

Incluam-se §§ 1º e 2º ao art. 8º do PLC nº 
100/2006, na forma que se segue:

Art. 8º  ...................................................
§ 1º As microempresas e as empresas de 

pequeno porte inscritas no Cadastro Nacional 

das Pessoas Jurídicas – CNPJ, administrado 
pela Secretaria da Receita Federal, ficam dis-
pensadas de se inscrever em qualquer outro 
cadastro de contribuintes da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal ou dos Municípios.

§ 2º As informações cadastrais ou eco-
nômico-fiscais constantes do CNPJ, adotado 
como cadastro único de contribuintes enqua-
drados como microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos do art. 146, pa-
rágrafo único, IV, da Constituição Federal de 
1988, serão compartilhadas com os órgãos 
fazendários dos Estados, do Distrito Federal 
ou dos Municípios, na forma da regulamenta-
ção do Comitê Gestor.

Justificação

Um dos pontos mais importantes a serem abor-
dados pela nova Lei Geral das Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte é, sem dúvida, um novo re-
gramento para os procedimentos exigíveis na inscrição 
e baixa dessas empresas.

É de notório conhecimento a dificuldade que tais 
empresas enfrentam nesse particular e como isso de-
sestimula a criação de novas empresas no setor formal 
da economia.

Por isso, é proposto o CNPJ como cadastro úni-
co de contribuintes enquadrados como microempre-
sas e empresas de pequeno porte, como mecanismo 
de efet iva desburocratização para a criação dessas 
empresas.

A criação do cadastro único está prevista na 
Constituição Federal de 1988 (art. 146, parágrafo úni-
co, IV) e não está sendo regulamentado no texto atual 
como se espera.

Pela importância que a matéria se reveste, soli-
cito apoio dos meus nobres pares para a aprovação 
dessa emenda.

Sala das Sessões, – Senador Marcos Guerra.

EMENDA Nº 39-PLEN 
(Emenda nº 5-CAE)

Dê-se nova redação ao § 3º do artigo 17 do PLC 
nº 100/2006, na forma que se segue:

“Art. 17.  ................................................  
§ 3º O disposto no inciso XI do caput 

não se aplica no caso de produção de fogos 
de artifício e jogos de vídeo utilizados com um 
receptor de televisão.”

Justificação

De acordo com a redação aprovada pela Câmara 
dos Deputados para o inciso XI do art. 17, estão impe-
didas de optar pelo Simples as micro e pequenas em-
presas que exerçam atividades de produção ou venda 
no atacado de bebidas alcoólicas, ciganos, armas, e 
outros produtos tributados pelo IPI com alíquota supe-
rior a 20% ou com alíquota específica.
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O § 3º do art. 17 exclui dessa proibição apenas 
as miao e pequenas empresas que exerçam ativida-
des de produção de fogos de artifício. Dessa forma, 
impede que setores importantes, como a indústria de 
software de jogos de vídeo, possam ser incluidos no 
Simples.

As empresas de software produtoras de jogos 
não devem ficar impedidas de optar pelo Simples, pois 
constituem emprendimentos de base tecnológica que 
desenvolvem produtos de elevado valor agregado.

A opção pelo Simples significa redução dos cus-
tos, o que facilita a formalização de empresas que hoje 
atuam na informalidade – diminuindo o espaço para 
atuação da pirataria – e cria ambiente favorável aos 
investimentos, gerando renda e empregos.

Estudo divulgado em 2005 pela Business Software 
Alliance – associação internacional de produtores de 
software – afirma que a economia do Brasil poderia 
crescer em US$4,8 bilhões se o índice de pirataria do 
setor no País caísse 10 pontos percentuais. Com isso, 
o setor dc tecnologia da informação (TI) do Brasil pode 
gerar 21 mil empregos e ver seu faturamento crescer 
em aproximadamente US$3,7 bilhões, diz o estudo.

Pela importância e conveniência econômjca de 
que a matéria se reveste, peço o apoio dos meus ilus-
tres pares.

Sala das Sessões, – Senador Marcos Guerra.

EMENDA Nº 40-PLEN 
(Emenda nº 6-CAE)

Dê-se nova redação ao § 3º do artigo 17 do PLC 
nº 100/2006, na forma que se segue:

“Art. 17.  ................................................  
§ 3º O disposto no inciso XI do caput 

não se aplica no caso de produção de fogos 
de artifício e cachaça artesanal.”

Justificação

De acordo com a redação aprovada pela Câmara 
dos Deputados para o inciso XI do art. 17, estão impe-
didas de optar pelo Simples as micro e pequenas em-
presas que exerçam atividades de produção ou venda 
no atacado de bebidas alcoólicas, ciganos, armas, e 
outros produtos tributados pelo IPI com alíquota su-
perior a 20% ou com alíquota específica.

O § 3º do art. 17 exclui dessa proibição apenas 
as micro e pequenas empresas que exerçam ativida-
des de produção de fogos de artifício. Dessa forma, 
impede que setores importantes, como a indústria da 
cachaça, possam ser incluídos no Simples.

Cumpre salientar que a indústria de cachaça do 
Brasil emprega mais de 400 mil pessoas e produz mais 
de 5 mil marcas. Em 2004 as exportações de cachaça 
atingiram aproximadamente US$14 milhões, e espe-
ra-se que até 2010 alcancem o montante de US$30 
milhões, de forma a consolidar a marca mundial bra-
sileira no mercado internacional.

Visando a certificação da cachaça, que facilitará a 
divulgação e inserção do produdo no mercado exterior, 
o Mapa e o MDIC instituiram o Padrão de Identidade 
e Qualidade – PIQ e o Regulamento de Avaliação da 
Conformidade – RAC, respectivamente.

Além disso, a produção nacional de cachaça é 
realizada, quase que totalmente, por micro e peque-
nos empreendedores, os quais merecem tratamento 
tributário diferenciado que garanta ambiente favorável 
aos investimentos.

Portanto, possibilitar que os produtores de ca-
chaça optem pelo Simples implica:

a) impulsionar a geração de emprego e 
renda no setor;

b) trazer para a formalidade empresa ue 
hoje tão na informalidade;

c) gerar divisas ao País; e
d) consolidar a cachaça como uma arca 

genuinamente brasileira.

Pela importância e conveniência econômica de 
que a matéria se reveste, peço o apoio dos meus ilus-
tres pares.

Sala das Sessões, – Senador Marcos Guerra.

EMENDA Nº 41-PLEN 
(Emenda nº 7-CAE)

Dê-se nova relação ao § 3º do artigo 17 do PLC 
nº 100/2006, na forma que se segue:

“Art. 17.  ................................................
§ 3º O disposto no inciso XI do caput 

não se aplica no caso de produção de fogos 
de artifício, cachaça artesanal e jogos de vídeo 
utilizados com um receptor de televisão.”

Justificação

De acordo com a redação aprovada pela Câmara 
dos Deputados para o inciso XI do art. 17, estão impe-
didas de optar pelo Simples as micro e pequenas em-
presas que exerçam atividades de produção ou venda 
no atacado de bebidas alcoólicas, cigarros, armas, e 
outros produtos tributados pelo IPI com alíquota su-
perior a 20% ou com alíquota específica.

O § 3º do art. 17 exclui dessa proibição apenas 
as micro e pequenas empresas que exerçam ativida-
des de produção de fogos de artifício. Dessa forma, 
impede que setores importantes, como os da indústria 
da cachaça e do software de jogos de vídeo, possam 
ser incluídos no Simples.

Cumpre salientar que a indústria de cachaça do 
Brasil emprega mais de 400 mil pessoas e produz mais 
de 5 mil marcas. Em 2004 as exportações de cachaça 
atingiram aproximadamente US$14 milhões, e espe-
ra-se que até 2010 alcancem o montante de US$30 
milhões, de forma a consolidar a marca mundial bra-
sileira no mercado internacional.

Visando a certificação da cachaça, que facilitará a 
divulgação e inserção do produdo no mercado exterior, 
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o Mapa e o MDIC instituiram o Padrão de Identidade 
e Qualidade – PIQ e o Regulamento de Avaliação da 
Conformidade – RAC, respectivamente.

Além disso, a produção nacional de cachaça é 
realizada, quase que totalmente, por micro e peque-
nos empreendedores, os quais merecem tratamento 
tributário diferenciado que garanta ambiente favorável 
aos investimentos.

Portanto, possibilitar que os produtores de ca-
chaça optem pelo Simples implica:

a) impulsionar a geração de emprego e 
renda no setor;

b) trazer para a formalidade empresas 
que hoje estão na informalidade;

c) gerar divisas ao País; e
d) consolidar a cachaça como uma mar-

ca genuinamente brasileira.

As empresas de software produtoras de jogos 
também não devem ficar impedidas de optar pelo Sim-
ples, pois se constituem de emprendimentos de base 
tecnológica que desenvolvem produtos de elevado 
valor agregado.

A opção pelo Simples significa redução dos cus-
tos, o que facilita a formalização de empresas que hoje 
atuam na informalidade – diminuindo o espaço para 
atuação da pirataria – e cria ambiente favorável aos 
investimentos, gerando renda e empregos.

Estudo divulgado em 2005 pela Business Software 
Alliance – associação internacional de produtores de 
software – afirma que a economia do Brasil poderia 
crescer em US$4,8 bilhões se o índice de pirataria do 
setor no País caísse 10 pontos percentuais. Com isso, 
o setor de tecnologia da informação (TI) do Brasil pode 
gerar 21 mil empregos e ver seu faturamento crescer 
em aproximadamente US$3,7 bilhões, diz o estudo.

Pela importância e conveniência econômica de 
que a matéria se reveste, peço o apoio dos meus ilus-
tres pares para a aprovação desta emenda.

Sala das Sessões, – Senador Marcos Guerra.

EMENDA Nº 42-PLEN 
(Emenda nº 8-CAE)

Dê-se aos incisos I e XVI do § 1º do art. 17 do 
Projeto de Lei da Câmara n0 100, de 2006 – Comple-
mentar, a seguinte redação:

Art. 17.  ..................................................
§ 1º  .......................................................  
I – creche, pré-escola, estabelecimento 

de ensino fundamental, escolas de línguas es-
trangeiras e cursos técnicos e gerenciais;

 ..............................................................
XVI – escolas livres de artes;

Justificação

A permissão para ingresso no Simples Nacional 
das escolas livres de linguas estrangeiras e dos cur-
sos técnicos e gerenciais deve ser saudada como um 
importante avanço em relação ao Sistema Integra-
do de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
(SIMPLES), instituido pela Lei n0 9.317, de 5 de de-
zembro de 1996.

O tratamento tributário inerente a essas atividades 
educacionais previsto no texto aprovado pela Câmara 
dos Deputados é, contudo, inadequado. Com efeito, 
a carga tributária que se lhes atribui é muito elevada. 
Compõe-se de duas parcelas:

1) valor resultante da aplicação de alí-
quota de 4,5% a 16,85% sobre a receita bruta 
auferida no mês, conforme a faixa de receita 
bruta acumulada nos doze meses anteriores ao 
do período de apuração (anexo IV, combinado 
com os arts. 13, VI e 18, § 5º, IV); e

2) contribuição para a Seguridade So-
cial, a cargo da pessoa jurídica, de que trata 
o art. 22 da Lei n0 8.212, de 24 de julho de 
1991 (art. 13, VI).

Não se justifica que, tendo a mesma natureza edu-
cacional dos estabelecimentos de ensino referidos no 
inciso I do § 1º do art. 17, devam os cursos de idiomas 
e profissionais (técnicos e gerenciais), não sujeitos à 
autorização dos sistemas de ensino, ser submetidos 
a tributação mais gravosa, que decorre da obrigatorie-
dade de pagamento da contribuição patronal segundo 
a legislação prevista para os demais contribuintes ou 
responsáveis (art. 18, § 50, IV).

Patenteiam-se, além da injustiça e da falta de 
isonomia, os prejuízos à formação inicial e continuada 
dos trabalhadores, que inclui a capacitação, o aperfei-
çoamento, a especialização e a atualização em todos 
os níveis de escolaridade; à educação profissional 
técnica de nível médio; e à educação, ao trabalho e 
ao emprego.

A maior parte dos brasileiros não conclui o ensino 
fundamental; uma ínfima parte tem acesso aos cursos 
superiores. Resta para os excluídos do ensino regu-
lar a última chance, que são os cursos técnicos e de 
idiomas, cujos custos podem e devem ser diminuídos, 
inclusive por meio de tributação mais branda. E, hoje, 
o componente tributário de maior peso é, justamente, 
a contribuição patronal para o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), de 20% sobre a folha salarial, 
acrescida de, no mínimo, 1%, a título do seguro de 
acidente do trabalho (SAT).

Sala da Comissão – Senador Marcos Guerra.
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EMENDA Nº 43 – PLEN 
(Emenda nº 9 – CAE) 

Acrescente-se novo inciso VI ao § 4º do art. 18 
e, para efeito de adaptação redacional, dê-se nova 
redação aos §§ 12 e 14 do art. 18, todos do PLC nº 
100/2006, na forma que se segue:

“Art. 18.  ................................................  
§ 4º ........................................................  
VI – As receitas sujeitas à não-incidên-

cia, isenção, ou alíquota zero da contribuição 
para PIS/Pasep e da Cofins e as receitas de-
correntes de operações e serviços sujeitos à 
não-incidência, isenção, ou alíquota zero re-
lativas ao ICMS, ISS ou IPI.

§ 12. Na apuração do montante devido 
no mês relativo a cada tributo, o contribuinte 
que apure receitas mencionadas nos incisos 
IV, V e VI do § 4º terá direito a redução do valor 
a ser recolhido na forma do Simples Nacional 
calculada nos termos dos §§ 13 e 14.

§ 14. A redução no montante a ser reco-
lhido do Simples Nacional no mês, relativo aos 
valores das receitas de que tratam os incisos 
IV, V e VI do § 4º corresponderá:

I –  no caso de revenda de mercado-
rias:

a) ao percentual que incidiria sobre o 
montante total de receita, caso não houvesse 
nenhuma redução, previsto no Anexo I, relativo 
à Cofins, aplicado sobre a respectiva parcela 
de receita referida nos incisos IV , V ou VI do 
§ 4º, conforme o caso;

b) ao percentual que incidiria sobre o 
montante total de receita, caso não houvesse 
nenhuma redução, previsto no Anexo I, relativo 
à Contribuição para o PIS/Pasep, aplicado so-
bre a respectiva parcela de receita referida nos 
incisos IV, V ou VI do § 4º, conforme o caso;

c) ao percentual que incidiria sobre o 
montante total de receita, caso não houvesse 
nenhuma redução, previsto no Anexo I, relativo 
ao ICMS, aplicado sobre a respectiva parcela 
de receita referida nos incisos IV, V ou VI do § 
4º, conforme o caso.

II –  ........................................................  
a) ao percentual que incidiria sobre o 

montante total de receita, caso não houvesse 
nenhuma redução, previsto no Anexo II, rela-
tivo à COFINS, aplicado sobre a respectiva 
parcela de receita referida nos incisos IV, V 
ou VI do § 4º, conforme o caso;

b) ao percentual que incidiria sobre o 
montante total de receita, caso não houvesse 
nenhuma redução, previsto no Anexo II, relativo 
à Contribuição para o PIS/Pasep, aplicado so-
bre a respectiva parcela de receita referida nos 
incisos IV, V ou VI do § 4º, conforme o caso;

c) ao percentual que incidiria sobre o 
montante total de receita, caso não houvesse 
nenhuma redução, previsto no Anexo II, relativo 
ao ICMS,  aplicado sobre a respectiva parcela 
de receita referida nos incisos IV, V ou VI do § 
4º, conforme o caso;

d) ao percentual que incidiria sobre o 
montante total de receita, caso não houvesse 
nenhuma redução, previsto no Anexo II, relati-
vo ao IPI, aplicado sobre a respectiva parcela 
de receita referida nos incisos IV, V ou VI do § 
4º, conforme o caso.

Justificação

O parágrafo único do art. 88 do PLC nº 100 ga-
rante a manutenção de benefícios fiscais já concedidos 
a microempresas ou empresas de pequeno porte por 
leis estaduais, municipais ou distritais.

Para que tal previsão tenha a sua eficácia res-
guardada, de modo a não permitir que uma empresa 
optante pelo novo Simples perca benefícios fiscais an-
teriormente concedidos, faz-se necessária a implemen-
tação das modificações propostas por esta emenda

Com efeito, deve ficar claro que as receitas que 
se submetam a esses benefícios devem ser discrimina-
das em separado. Além disso, os benefícios referentes 
a tributos federais também devem ser expressamente 
resguardados.

Sala das Sessões, – Senador Marcos Guerra.

EMENDA Nº 44 – PLEN 
(Emenda nº 10 – CAE)

Acrescente-se novo artigo no Capítulo III, na forma 
que segue, renumerando-se os demais artigos:

“Art. No caso da atividade em que o grau 
de risco seja considerado alto, as licenças de 
autorização de funcionamento deverão ser 
emitidas após a realização de vistoria pré-
via, pelos órgãos e entidades competentes, 
em até 15 dias úteis do ato de concessão da 
inscrição.

Parágrafo único. Não emitidas as licen-
ças de autorização de funcionamento no prazo 
previsto no caput, será emitido pelo agente 
operacional do CNPJ Alvará de Funcionamento 
Provisório, que permitirá o início de operação 
do estabelecimento.
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Justificação

O texto enviado pela Câmara dos Deputados 
estabeleceu que os órgãos e entidades envolvidos na 
abertura e fechamento de empresas – responsáveis 
pela emissão de licenças e autorizações de funciona-
mento – somente realizarão vistorias após o início de 
operação do estabelecimento, quando a atividade, por 
sua natureza, comportar grau de risco compatível com 
esse procedimento.

No entanto, não fixou prazo máximo para reali-
zação de vistoria nas empresas consideradas de alto 
grau de risco pelos órgãos e entidades competentes.

Um dos principais problemas enfrentados pelas 
empresas é a demora na fiscalização de obrigações 
não-tributárias (acessórias), resultante do excesso de 
burocracia.

É indispensável que os governos busque maior 
celeridade nos procedimentos de fiscalização, pois 
o atraso no início das atividades das empresas gera 
custos significativos.

Para tentar minimizar esse problema, a presen-
te emenda:

a) fixa prazo máximo de 15 dias úteis 
para a realização da vistoria prévia;

b) prevê emissão de Alvará de Funcio-
namento Provisório caso esse prazo não seja 
observado.

Sala das Sessões, – Senador Marcos Guerra.

EMENDA Nº 45 – PLEN 
(Emenda nº 11-CAE)

Dê-se nova redação ao § lº do art. 56 do PLC nº 
100/2006, na forma que se segue:

“Art. 56.  ................................................
 ..............................................................
§ 1º O Consórcio Simples será compos-

to de microempresas e empresas de pequeno 
porte, podendo ter a participação de empresas 
de outros portes, desde que as microempresas 
e empresas de pequeno porte respondam, no 
seu conjunto, por pelo menos 70% (setenta por 
cento) do montante das vendas ou compras 
anuais realizadas pelo Consórcio Simples.

Justificação

É importante que se permita a participação de 
empresas de outros portes no Consórcio Simples, 
desde que se estabeleça um limite. A participação de 
empresas de outros portes é importante para transmitir 
experiência para os demais membros no Consórcio, 
sobretudo no que diz respeito à exportação.

Ademais, a vedação de participação de empre-
sas de outros portes cria um problema de continuida-
de. Com o aumento das exportações, as empresas 
deverão crescer e deixarão de ser pequenas. Com a 
vedação, as empresas deverão ser excluídas do Con-
sórcio à medida que seu faturamento ultrapassar os 
limites de enquadramento. O Consórcio ficará enfra-
quecido e a empresa corre sério risco de perder suas 
vendas externas, pois as vendas são realizadas pelo 
Consórcio e não pela empresa.

Nesse sentido, a presente emenda tem como obje-
tivo em relação ao Consórcio Simples, permitir a presen-
ça de empresas não optantes do Simples Geral (médias 
ou grandes empresas). Contudo, para evitar distorções 
é fixado um limite para a participação de empresas de 
maior porte: pelo menos 70% do montante das vendas 
ou compras anuais realizadas pelo Consórcio Simples 
deverão ser feitas por micro e pequenas empresas.

Sala das Sessões, – Senador Marcos Guerra.

EMENDA Nº 46 – PLEN 
(Emenda nº 12-CAE)

Suprima-se o art. 61 do PLC nº 100/2006.

Justificação

Para que alcance seus objetivos de simplificação 
do tratamento dispensado a micro e pequenas empresa, 
a nova Lei Geral deve utilizar apenas uma definição de 
microempresas e empresa de pequeno porte.

Adicionalmente, ao se estabelecer um limite mais 
elevado que o adotado para os demais casos, os re-
cursos originalmente destinados às microempresas e 
empresas de pequeno porte serão captados por em-
presas de médio porte, que não é objetivo desta lei.

Ressalte-se que no âmbito do Mercosul não ha-
veria impedimento quanto à utilização dos limites de 
enquadramento estabelecidos pela legislação brasileira. 
Com efeito, a Resolução Mercosul/GMC/Nº 59/98, ao 
criar uma caracterização própria para micro e peque-
na empresa, o faz somente para aplicação no âmbito 
de programas conjuntos do Mercosul.

Sala das Sessões, de    de 2006. – Senador Mar-
cos Guerra.

EMENDA Nº 47-PLEN 
(Emenda Nº 13-CAE)

Acrescentem-se ao art. 13 do PLC nº 100, de 
2006-Complementar, os §§ 4º e 5º com a seguinte 
redação:

“Art. 13.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º A dispensa do pagamento das con-

tribuições destinadas às entidades privadas 
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de serviços sociais e de formação profissional 
vinculadas ao sistema sindical, de que trata 
o art. 240 da Constituição Federal e demais 
entidades de serviço social autônomo, a que 
se refere o § 3º, terá eficácia plena a partir de 
1º de janeiro de 2009.

§ 5º Incidirá sobre as contribuições refe-
ridas no § 4º o redutor de trinta por cento no 
ano-calendário de 2007 e o redutor de sessenta 
por cento no ano-calendário de 2008.”

Justificação

A proposta de desoneração das microempresas 
e empresas de pequeno pode recebeu o apoio unâni-
me de todos os Parlamentares que acreditam se con-
centrarem nesse segmento econômico as melhores e 
mais promissoras possibilidades de geração de opor-
tunidades de renda e emprego no País.

Acredito que quaisquer alterações a serem fei-
tas não devem agredir os princípios estruturadores 
do PLC nº 100, de 2006 – Complementar, mas tão-
somente promover aperfeiçoamentos em alguns de 
seus dispositivos.

Assim, não parece adequado ao interesse público 
a redução abrupta da receita das entidades integrantes 
do Sistema “S”, a que são destinadas, atualmente, algu-
mas das contribuições referidas no § 3º do art. 13. Para 
atenuar o impacto danoso às atividades promovidas 
pelo Sistema “S”, proponho o estabelecimento de um 
período de transição para a dispensa de pagamento 
das contribuições das microempresas e empresas de 
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional desti-
nadas ao Sistema “S”.

Anualmente, em 2007 e 2008, haveria a re-
dução paulatina do valor pago das contribuições 
destinadas ao Sistema “S”, permitindo a adaptação 
de seu orçamento ao novo cenário de receitas, de 
modo a reduzir o impacto sobre as atividades sociais 
desenvolvidas. A partir de 1º de janeiro de 2009, as 
microempresas e empresas de pequeno porte fica-
rão, em definitivo, dispensadas do pagamento das 
contribuições referidas no § 3º do art. 13 destinadas 
ao Sistema “S”.

Espero ter o apoio de meus Pares a essa iniciativa 
de preservação dos princípios norteadores do Simples 
Nacional e de manutenção das atividades promovidas 
pelo Sistema “S”.

Sala das Comissões, – Senador Eduardo Aze-
redo.

EMENDA Nº 48-PLEN

Dê-se aos artigos 87 e 88 do PLC nº 100/2006 
as seguintes redações:

“Art. 87. Esta lei complementar entra em 
vigor na data de sua publicação.

Art. 88. Ficam revogadas a Lei nº 9.317, 
de 5 de dezembro de 1996, e a Lei nº 9.841, 
de 5 de outubro de 1999, permanecendo sua 
eficácia até o término do prazo previsto no § 
1º do art. 77.”

Justificação

O artigo 94 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias reza que os regimes especiais 
de tributação para microempresas e empresas de 
pequeno porte próprios da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios cessarão a partir 
da entrada em vigor do regime previsto no art. 146, 
III, d, da Constituição. Portanto, resta clara a intenção 
do legislador em conceder prazo suficiente para que 
União, Estados e Municípios ajustem não só suas le-
gislações como também seus procedimentos internos 
de fiscalização e arrecadação. E o que se depreende 
da inteligência dos §§ 1º e 3º do artigo 77 do PLC nº 
100/2006, in verbis:

“§ 1º O Ministério do Trabalho e Empre-
go, a Secretaria da Receita Federal, o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios deverão 
editar, em um ano, as leis e demais atos ne-
cessários para assegurar o pronto e imediato 
tratamento jurídico diferenciado, simplificado e 
favorecido às microempresas e às empresas 
de pequeno porte.”

“§ 3º Até o término do prazo previsto no 
§ 1º, ficam vigentes as atuais leis estaduais 
e municipais em favor da microempresa e da 
empresa de pequeno porte.”

Ora, pelo art. 77, o regime (e não a lei) entra em 
vigor após o prazo de um ano da promulgação da lei. 
Por força do art. 94 do ADCT, acima reproduzido, os 
regimes especiais de tributação cessarão a partir da 
entrada em vigor do regime, ou seja, após transcorrido 
um ano da promulgação da lei. Infere-se, portanto, que 
o art. 77 não fere o art. 94 do ADCT, ao mesmo tempo 
em que confere um prazo razoável para que os órgãos 
envolvidos possam se adaptar à nova legislação.

Por outro lado, o art. 87, da forma como foi apro-
vado, colide com o art. 77, tendo em vista afirmar que 
a lei produzirá efeitos, quanto ao tratamento diferencia-
do, a partir de 1º-1-2007. Se isso ocorrer, os regimes 
especiais ficam revogados a partir de 1º-1-2007 sem 
que o Comitê Gestor tenha expedido qualquer instrução 
ou que a União, os Estados e os Municípios tenham 
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editado leis ou atos necessários ao pronto atendimento 
da lei complementar. Questões afloram de pronto: se 
o recolhimento dos tributos se dará pela matriz, como 
ocorrerá a transferência do ISS para o Município da 
filial que prestou o serviço, se não há qualquer instru-
ção a respeito? Como visto, o comando do art. 87 não 
faz qualquer sentido, por isso a necessidade premente 
de alteração. Na mesma linha, faz-se necessária, tam-
bém, a alteração do artigo 88.

Sala das Sessões,  – Senador Arthur Virgílio, 
Líder do PSDB – Senador José Agripino, Líder do 
PFL.

EMENDA Nº 49 – PLEN

Suprima-se o art. 83 do Projeto de Lei Comple-
mentar nº 100, de 2006.

Justificação

O art. 83 modifica o art. 94, § 2º da Lei nº 8.213, 
de 1991, que cuida da contagem recíproca de tempo 
de contribuição e de serviço na administração pública 
e na atividade privada com compensação financeira.

O Projeto, modificando o atual sistema, determina 
que não serão computados como tempo de contribui-
ção o período em que os segurados empresário, fa-
cultativo, trabalhador autônomo e equiparado tenham 
realizado com alíquota menor.

O PLC atinge os servidores públicos que con-
tribuíram por alíquota reduzida, sem levar em conta 
que a atual 1egislação (art. 94, caput, da Lei nº 8.213) 
prevê que o trabalhador servidor pode contar com o 
tempo e com as contribuições do período que esteve 
na iniciativa privada. Estes servidores, quando forem 
aposentar-se por idade terão direito apenas a uma 
proporcionalidade relativa ao tempo de contribuição 
como servidores e não do tempo como autônomos 
ou facultativos.

O trabalhador contribuinte que optar pela me-
nor contribuição não poderá contar com o período em 
que contribuir com a alíquota menor para o cômputo 
da aposentadoria por tempo de contribuição. Para 
que isto ocorra deverá complementar a contribuição 
mensal mediante recolhimento de mais 9% mensais, 
acrescidos de juros moratórios.

O Projeto, ao estabelecer critérios diferenciados 
e em flagrante prejuízo ao trabalhador, porém disfar-
çada de melhoria, frontalmente desrespeita o art. 201, 
V, § 1º da Constituição Federal, que determina que é 
vedada a adoção de critérios diferenciados para con-
cessão de aposentadoria aos beneficiários do regime 
geral, ressalvados apenas os casos de atividades in-
salubres, perigosas ou penosas.

Diante da flagrante inconstitucionalidade e de 
que trata-se de medida que em nada beneficiará o 
trabalhador, pois que deverá complementar no futuro 
o suposto beneficio para que se aposente, propõe-se 
a supressão do mencionado art. 83.

Brasília-DF, 10 de outubro de 2006. – Senadora 
Heloísa Helena.

EMENDA Nº 50 – PLEN

Suprima-se o art. 82 do Projeto de Lei Comple-
mentar nº 100, de 2006.

Justificação

O art. 82 modifica os artigos 9º, §1º, art. 18, I, c, 
e § 3º e art. 55, § 4º, todos da Lei nº 8.213, de 1991, 
que cuidam da aposentadoria por tempo de contribui-
ção dos segurados empresário, facultativo, trabalhador 
autônomo e equiparado.

O trabalhador contribuinte que optar pela me-
nor contribuição não poderá contar com o período em 
que contribuir com a alíquota menor para o cômputo 
da aposentadoria por tempo de contribuição. Para 
que isto ocorra deverá complementar a contribuição 
mensal mediante recolhimento de mais 9% mensais, 
acrescidos de juros moratórios.

O Projeto, ao estabelecer critérios diferenciados 
e em flagrante prejuízo ao trabalhador, porém disfar-
çada de melhoria, frontalmente desrespeita o art. 201, 
V, §1º da Constituição Federal, que determina que é 
vedada a adoção de critérios diferenciados para con-
cessão de aposentadoria aos beneficiários do regime 
geral, ressalvados apenas os casos de atividades in-
salubres, perigosas ou penosas.

Diante da flagrante inconstitucionalidade e de 
que trata-se de medida que em nada beneficiará o 
trabalhador, pois que deverá complementar no futuro 
o suposto benefício para que se aposente, propõe-se 
a supressão do mencionado art. 82.

Sala das Sessões, – Senadora Heloísa Hele-
na.

EMENDA Nº 51 – PLEN

Suprima-se o art. 8º do Projeto de Lei Comple-
mentar nº 100, de 2006.

Justificação

O art. 8º modifica o art. 21, da Lei 8.212, de 2001, 
que cuida da alíquota de contribuição dos segurados 
empresário, facultativo, trabalhador autônomo e equi-
parado que, pela proposta, passariam a ter direito a 
um regime especial de contribuição,que seria de 11% 
sobre o salário-contribuição, que atualmente é de 20%. 
Ocorre que o trabalhador contribuinte que optar pela 
menor contribuição não poderá contar com o período 
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em que contribuir com a alíquota menor para o côm-
puto da aposentadoria por tempo de contribuição. Para 
que isto ocorra deverá complementar a contribuição 
mensal mediante recolhimento de mais 9% mensais, 
acrescidos de juros moratórios.

O Projeto, ao estabelecer critérios diferenciados 
e em flagrante prejuízo ao trabalhador, porém disfar-
çada de melhoria, frontalmente desrespeita o art. 201, 
V, § 1º da Constituição Federal, que determina que é 
vedada a adoção de critérios diferenciados para con-
cessão de aposentadoria aos beneficiários do regime 
geral, ressalvados apenas os casos de atividades in-
salubres, perigosas ou penosas.

Diante da flagrante inconstitucionalidade e de 
que trata-se de medida que em nada beneficiará o 
trabalhador, pois que deverá complementar no futuro 
o suposto benefício para que se aposente, propõe-se 
a supressão do mencionado art. 8º

Sala das Sessões, – Senadora Heloísa Helena.

 
EMENDA Nº 52 – PLEN

O Art. 56º parágrafo 2º passa a vigorar com a 
seguinte redação:

§ 1º  .......................................................
 ..............................................................
§ 2º Ressalvadas as hipóteses previstas 

no § 1º caso seja constatada alguma irregu-
laridade na primeira visita do agente público, 
o mesmo formalizará Notificação de Orienta-
ção para Cumprimento de Dispositivo Legal, 
conforme regulamentação, devendo sempre 
conter a respectiva orientação para o res-
ponsável pela microempresa ou empresa de 
pequeno porte.

Justificação

Entende-se que a parte retirada do artigo acima 
transcrito é dúbia, e por isso mesmo pode trazer in-
terpretação diversa por parte do empresariado, uma 
vez que a fiscalização do trabalho não terá como, 
ao mesmo tempo, fiscalizar e estabelecer plano de 
negociação, sendo incoerente com os princípios da 
administração pública, dentre eles a moralidade e 
impessoalidade, conforme já manifestado, inclusi-
ve, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em nota 
técnica, em anexo, da Secretaria de inspeção do 
Trabalho.

Sala da Comissão, – Senador Flexa Ribeiro.

EMENDA Nº 53 – PLEN

Suprima-se o art. 55 do Projeto de Lei Comple-
mentar nº 100, de 2006.

Justificação

Sob o argumento de simplificação das relações, 
diminuição dos encargos sociais e trabalhistas e au-
mento do emprego com a diminuição da informalidade 
o projeto suprimiu direitos, fragilizou a relação traba-
lhista, feriu princípios inalienáveis e incidiu em sérias 
inconstitucionalidades.

Na atuação fiscalizadora o agente deve verificar 
quem são os empregados, se estão trabalhando em 
horário diverso do estipulado (circunstância que faz 
incidir horas-extras e adicionais, redução de jornada, 
compensação de horários e outros), se trabalham 
quando deveriam estar de férias (ocasionando multa 
e outras penalidades), se as férias são corretamente 
pagas, se o empregador foi antes inspecionado, autu-
ado, se é reincidente, quais foram as recomendações 
do fiscal para sanar as irregularidades e se estas reco-
mendações foram cumpridas. É certo que a pretendida 
flexibilização tem implicações diretas em todas as ver-
bas trabalhistas não cumpridas, vez que são reflexas 
do horário e das condições de trabalho com incidência 
direta no salário e direitos pago.

A denominada dupla visita para ensejar a autua-
ção é medida inexistente no ordenamento e que desres-
peita a elementar atuação fiscalizatória do Estado.

Entendemos que o Estado deve orientar o em-
presariado, contudo não se pode retirar do poder es-
tatal a fiscalização com força efetiva de coação e cer-
ceamento imediato, liminar de ilegalidades, de abu-
sos aos trabalhadores e seus direitos, a cessação de 
atividades em grau elevado de insalubridade, perigo 
ou penosa, evitando, assim, dano irreparáveis ou de 
difícil reparação.

Deste modo cerceando o direito fiscalizador do 
Estado, o artigo se traduz em estímulo ao descumpri-
mento das regras laborais atinentes ao pagamento e 
concessão das férias, aos demais direitos trabalhistas 
dos empregados e à regularidade laboral das ativida-
des empresariais.

Sala das Sessões, – Senadora Heloísa Helena.

 
EMENDA Nº 54 – PLEN

Suprima-se o art. 53 do Projeto de Lei Comple-
mentar nº 100, de 2006.

Justificação

A Lei nº 8.212, de 1991, lei orgânica da seguri-
dade social, estipula que o contribuinte individual deve 
contribuir com 20% do salário contribuição. O atual pro-
jeto diminui para 11% a contribuição do empresário e 
dos sócios de micro e pequena empresa.

    397ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2006 



Novembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 34023 

O art. 8º, que está a acrescentar o § 2º no art. 
21 da Lei nº 8.212, prevê que o segurado contribuinte 
individual, que trabalhe por conta própria, sem relação 
de trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado 
facultativo, contribuirão com 11% do salário-contribui-
ção à Segurídade Social.

A inclusão à formalidade, segundo o governo, de 
mais de lo milhões de empresas vem com a diminuição 
da capacidade contributiva das empresas em 9%.

Desvirtuando característica da Seguridade So-
cial, que deve distribuir justiça social pela da Saúde, 
Previdência e Assistência, o projeto retira a isonomia 
ou eqüidade na forma de participação no custeio. 
Apesar da diversa capacidade contributiva, o empre-
sário vai contribuir o mesmo que o terceirizado que 
ele contratar.

Para que os terceirizados recolham apenas os 
11%, devem optar pela exclusão do direito ao benefício 
de aposentadoria por tempo de contribuição.

Trata-se exclusão discriminatória de direito do 
trabalhador. Dar um direito exigindo a renúncia à outro 
direito, fundamental como a aposentadoria por contri-
buição, absolutamente não se coaduna com o atual 
ordenamento, te possui como corolário o princípio da 
irrenunciabilidade.

Os artigos 8º a 83 do projeto estipulam que o 
segurado que tenha contribuído com 11% e pretenda 
contar o tempo de contribuição correspondente para 
fins de obtenção da aposentadoria por tempo de con-
tribuição ou da contagem recíproca do tempo de con-
tribuição, deverá complementar a contribuição men-
sal mediante o recolhimento de mais nove por cento, 
acrescido dos juros moratórios.

A flexibilização das regras trabalhistas certamen-
te fará aumentar as terceirizações ou os contratos de 
prestação de serviço sem vínculo empregatício. A atu-
al mudança é um incentivo à mais para que não haja 
a contratação com carteira assinada, amparadas e 
protegidas por inúmeras regras (a CF, art. 7º e a CLT, 
principalmente), mas haja um aumento significativo 
(se é que teremos cadeiras assinadas nas pequenas 
e micro empresas após a aprovação do estatuto) na 
contratação de prestadores de serviço sem nenhum 
tipo de vínculo empregatício.

É certo que art. 7º, XXXIV da CF estabelece a 
igualdade de direitos entre os trabalhadores com vin-
culo e os sem vínculo empregatício.

Os incisos II, III e IV prevêem o não pagamento 
de tributos previstos na Constituição Federal.

A Constituição prevê e assegura no art. 8º, IV, 
o direito dos sindicatos de cobrar as contribuições 
confederativa e sindical. São direitos dos sindicatos 
e, conseqüentemente, dos próprios trabalhadores. A 

primeira contribuição é devida pelos filiados e a se-
gunda é devida por todos os trabalhadores. Portanto, 
mais do que a previsão na CLT, a contribuição sindical 
é assegurada na Constituição Federal.

O imposto sindical, para o caso das micro e peque-
nas empresas, está sendo tratado de modo não isonô-
mico, vez que o projeto estabelece isenção para elas.

A Constituição estabelece o imposto e a lei cria 
a isenção para as pequenas e micro empresas o que 
deve ocasionar questionamentos judiciais pleiteando 
a isonomia, tudo em prejuízo ao sistema sindical, di-
reito fundamental.

Porém a hipótese do inciso IV é mais severa, 
porque a Constituição Federal estabelece o salário-
educação no art. 212, § 5º. O parágrafo manda que as 
empresas, sem distinção, recolham o salário-educação, 
na forma da lei, como fonte adicional de financiamento 
da Educação.

O projeto isenta as micro e pequenas empresas 
desta contribuição, criando exceção ou isenção tributá-
ria não pretendida pela Constituição, que ordenou que 
a lei apenas estabeleça o modo em que será recolhido 
o tributo. O único instrumento capaz de estabelecer 
isenção de tributo criado na Constituição a emenda 
constitucional e, nunca, por lei complementar.

A Constituição criou uma contribuição para as 
empresas, sejam elas de que natureza, e o projeto 
pretende limitar o dispositivo constitucional ao fixar 
exceção não pretendida.

Então temos a inconstitucionalidade flagrante 
pelo desrespeito ao art. 212, § 5º e também pelo des-
respeito ao princípio de hierarquia das normas.

Igualmente é o caso das contribuições dos em-
pregadores sobre a folha de salários, destinadas às 
entidades privadas de serviço social e de formação 
profissional ligadas ao sistema sindical.

É um tributo previsto na Constituição e que o 
projeto estipula dispensa (isenção). 

Sala das Sessões, – Senadora Heloísa Helena.

EMENDA Nº 55 – PLEN

Acrescente-se ao art. 52 do Projeto de Lei Com-
plementar nº 100, de 2006, o seguinte parágrafo:

“§ 2º A reincidência no não atendimento 
de normas trabalhistas implica na exclusão da 
microem presa e empresa de pequeno porte 
dos benefícios desta lei”.

Justificação

A não velada tentativa de flexibilização das regras 
trabalhistas, principalmente intentando inibir o poder 
fiscalizador e de polícia do Estado, exige que se rea-
firme obrigações trabalhistas consolidadas.
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Daí a necessidade de acrescentar penalização 
às entidades empresariais que não cumprirem o dis-
posto no art. 52 e seus incisos.

Sala das Sessões, – Senadora Heloísa Helena.

EMENDA Nº 56 – PLEN

Suprima-se os artigos 51 do Projeto de Lei Com-
plementar nº 100, de 2006.

Justificação

O artigo estabelece severas inconstitucionalida-
des contra os direitos dos trabalhadores.

O documentos quadro de trabalho, a anotação 
de férias e o livro de inspeção do trabalho são docu-
mentos essenciais para a verificação de regularidade 
no cumprimento das obrigações trabalhistas pelos 
empresários.

Pelo quadro de trabalho se reconhecem quais são 
os empregados, seus horários de trabalho, funções e 
outros. Além de obrigatório, o quadro é elemento impor-
tante a uma boa e correta averiguação do cumprimento 
de direitos trabalhistas pelo fiscal, padicularmente, e 
pelo poder público de modo geral.

Na atuação fiscalizadora o agente deve verificar 
quem são os empregados, se estão trabalhando em 
horário diverso do estipulado (circunstância que faz 
incidir horas-extras e adicionais, redução de jornada, 
compensação de horários e outros), se trabalham 
quando deveriam estar de férias (ocasionando multa 
e outras penalidades), se as férias são corretamente 
pagas, se o empregador foi antes inspecionado, autu-
ado, se é reincidente, quais foram as recomendações 
do fiscal para sanar as irregularidades e se estas reco-
mendações foram cumpridas. É certo que a pretendida 
flexibilização tem implicações diretas em todas as ver-
bas trabalhistas não cumpridas, vez que são reflexas 
do horário e das condições de trabalho com incidência 
direta no salário e direitos pago.

Todas estas e outras informações devem estar 
constantes dos documentos que deixam de ser obri-
gatórios à micro e pequena empresa.

Deste modo cerceando o direito fiscalizador do 
Estado, os incisos acima se traduzem em estímulo ao 
descumprimento das regras laborais atinentes ao pa-
gamento e concessão das férias, aos demais direitos 
trabalhistas dos empregados e à regularidade laboral 
das atividades empresariais.

Quanto ao inciso III é flagrante a burla ao siste-
ma legal que instituiu a aprendizagem. O art. 424 e 
seguintes da CLT, a Lei nº 10.097, de 2000 (que alte-
ra a CLT e estipula percentual obrigatório de aprendi-
zes nas empresas) e a Lei nº 10.748, de 2003 (lei do 

primeiro emprego) estão sendo tácita e parcialmente 
revogados.

Não obstante as nobres justificativas que en-
sejaram o mencionado emprego dos aprendizes, de 
melhor qualificar os jovens e aumentar o número de 
trabalhadores empregados, o projeto exclui as peque-
nas e micro empresas da obrigação de empregar nú-
mero o percentual mínimo de 5% de aprendizes em 
seus estabelecimentos.

É disposição que fere o art. 227 da CF, pois ex-
pressamente retira de grande parcela do segmento 
empresarial o dever à todos imposto de assegurar ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito ao trabalho 
e à profissionalização.

Por fim, necessário realçar que o art. 51 do pro-
jeto fere o art. 7º caput da CF na exata medida que 
altera direitos trabalhistas em prejuízo do trabalhador. 
Segundo disposição do caput do art. 7º, somente po-
dem vir a ser direitos trabalhistas aqueles “que visem 
à melhoria da condição social” do trabalhador. Como 
direito individual do trabalhador, o direito a somente ter 
modificado seus direitos quando significar melhora na 
sua condição social, é cláusula pétrea, portanto inalie-
nável e inalterável, ex vi do art. 60, § 4º, IV da CF.

Ao Estado cabe a complementação ou suplemen-
tação de direitos trabalhistas, nunca a sua extinção.

Sala das Sessões, – Senadora Heloísa Helena.

EMENDA Nº 57 – PLEN

Suprima-se o art. 50 do Projeto de Lei Comple-
mentar nº 100, de 2006.

Justificação

Este artigo ameniza, ou melhor, flexibiliza as 
obrigações para as empresas advindas do Capítulo V 
da CLT e legislação atinentes, especificamente a dos 
artigos 157,  158 e 162 e seguintes.

A segurança e a medicina do trabalho compreen-
dem o oferecimento de condições de proteção à saúde 
do empregado no local onde exerce o trabalho, assim 
como compreende medidas que visem sua recupera-
ção quando doente ou sem condições do exercício do 
trabalho. Os objetos, então, são a prevenção de doen-
ças e de acidentes.

O projeto não especifica com clareza o que com-
preende o fornecimento gratuito de serviços pelo Poder 
Público, quanto mais porque são atualmente as em-
presas que possuem a obrigação de manter serviços 
especializados em segurança e medicina do trabalho 
(CLT, art. 162).

Retirando das empresas a responsabilidade, te-
mos duas hipóteses: ou o Estado assumirá o dever de 
fornecer e manter os serviços de mais de 15 milhões 
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de empresas um custo não estimado ou haverá uma 
queda na já combalida qualidade da segurança e me-
dicina do trabalho no Brasil.

O mais provável é que nas micro e pequenas, 
dada a deficitária estrutura fiscalizatória dos órgãos 
de trabalho, assistamos uma gradual negligência ou 
esquecimento das regras e serviços de segurança e 
medicina do trabalho.

O projeto não retira o dever com a segurança e 
medicina do trabalho. Todavia, na medida em que retira 
das empresas deveres e os atribui ao Estado ou a um 
consórcio, de algum modo está amenizando a eficácia 
e eficiência das normas de segurança.

Seria melhor que os consórcios fossem estabe-
lecidos para o fornecimento de serviços e não apenas 
para o acesso.

Sala das Sessões, – Senadora Heloísa Helena.

 
EMENDA Nº 58-PLEN

Introduza-se o artigo 23 ao PLC nº 100/2006, re-
numerando-se os demais, com a seguinte redação:

“Art. 23. Os Estados e o Distrito Federal 
terão direito a ressarcimento de eventuais per-
das na arrecadação do ICMS decorrentes da 
aplicação desta Lei Complementar.

§ 1º O montante a ser ressarcido resul-
tará da diferença entre a média do valor de 
ICMS arrecadado pelas empresas optantes 
do Simples Nacional nos últimos três anos, 
atualizados com base em índice a ser fixado 
pelo Comitê Gestor, e a quantia destinada ao 
ICMS na forma do Simples Nacional.

§ 2º O montante a ser ressarcido pela 
União aos Estados e ao Distrito Federal será 
calculado pelo Comitê Gestor.

§ 3º O ressarcimento por parte da União 
deverá ocorrer num prazo máximo de sessen-
ta dias após o envio dos cálculos pelo Comitê 
Gestor.

§ 4º O ressarcimento de que trata este ar-
tigo não poderá, salvo consentimento expresso 
da unidade federativa credora, ser bloqueado 
ou compensado pela União.”

Justificação

É notório que a situação das finanças dos Estados 
é dramática. Em virtude do desequilibrio tributário que 
vem favorecendo a União, com grande concentração de 
recursos no Governo Central, sobretudo por força do 
incremento das contribuições federais em detrimento 
dos impostos compartilhados, é justo que eventuais 

perdas decorrentes da implementação do Simples Na-
cional sejam por ela indenizadas.

Levantamentos quantitativos elaborados pelo 
Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ 
apresentam perdas de receita do principal imposto dos 
Estados e do Distrito Federal, o ICMS, o que certamen-
te comprometerá as já combalidas finanças públicas, 
principalmente, a dos Estados menos desenvolvidos.

É importante ressaltar que estudos realizados 
pela Fundação Getúlio Vargas, sob a encomenda do 
Sebrae, ao contrário do que expressa os cálculos do 
Confaz, indicam a inexistência de perda de receita 
para os Estados. Assim sendo, o disposto no artigo 
introduzido por esta emenda possui caráter apenas 
preventivo.

Nesse sentido, o objetivo da presente emenda é 
preservar o equilíbrio financeiro destas Unidades Fede-
radas, respeitando o pacto federativo, assegurando que, 
caso o Simples Nacional resulte em perda de receita 
para Estados, a União ressarci-los-ia de acordo com a 
média do ICMS arrecadado pelas empresas optantes 
nos últimos três anos, cujo montante seria calculado 
segundo regras definidas pelo Comitê Gestor.

Vale registrar que esta é uma emenda de consen-
so do Fórum de Secretários de Fazenda e Finanças 
dos Estados e do Distrito Federal.

Sala das Sessões,  – Senador Edison Lobão.

EMENDA Nº 59-PLEN

Suprima-se o § 1º do artigo 21 do PLC nº 
100/2006.

Justificação

A presente emenda supressiva tem por objetivo 
flexibilizar o local do recolhimento dos tributos do Sim-
ples Nacional, permitindo que a filial possa fazê-lo. Tal 
flexibilização na forma de recolhimento é particular-
mente importante no caso de prestação de serviços, 
na medida em que o local do estabelecimento presta-
dor define, legalmente, o local em que será devido o 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. 
Assim, se o serviço é prestado pelo estabelecimento 
da filial, o ISS é devido para o Município onde ela (fi-
lial) estiver estabelecida.

Considerando-se que o documento de arrecada-
ção do Simples Nacional será único, segundo o que dis-
põe o artigo 21 do PLC nº 100/2006, o repasse do ISS 
para os Municípios onde os serviços são efetivamente 
prestados apresenta-se extremamente dificultoso.

Além disso, o recolhimento dos tributos efetuado 
exclusivamente pela matriz dificulta a fiscalização do 
ISS pelos Municípios onde estão localizados os esta-
belecimentos prestadores.
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Cabe ressaltar, também, a dificuldade que tal 
sistemática trará para a apuração do valor adicionado 
do ICMS, na medida em que o cômputo deste valor 
deverá recair para o Município onde ocorreu o fato 
gerador deste imposto – que não necessariamente é 
o Município da localização da matriz.

Assim, a supressão do § 1º do artigo 21 do PLC 
nº 100/2006 implica remeter a questão do recolhimento 
dos tributos para o Comitê Gestor de Tributação por 
tratar-se da instância responsável pelos assuntos de 
ordem tributária.

Sala das Sessões,  outubro de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB – Senador José Agri-
pino, Líder do PFL.

EMENDA Nº 60 – PLEN

Acrescente-se o inciso XVI ao artigo 17 do PLC 
nº  100/2006:

“XVI – que possua estabelecimentos em 
mais de um Estado ou no Distrito Federal e 
em outro Estado;”

Justificação

A definição de microempresa e empresa de pe-
queno porte, para fins de enquadramento, se refere à 
receita bruta da pessoa jurídica, ou seja, o somatório 
de todos os estabelecimentos no âmbito nacional, 
independente de estarem situados em diferentes uni-
dades federadas.

No que se refere ao recolhimento dos tributos, o 
projeto prevê que este se dará por intermédio da matriz. 
Dessa forma, estariam sendo prejudicadas as unidades 
federadas onde estivessem localizadas as filiais.

O estabelecimento de regras de repartição das 
receitas tributárias dos estabelecimentos abrangidos 
pelo “CNPJ raiz”, que garantiriam a correta partilha dos 
recursos para Estados e Municípios de sua localização 
seria bastante complexo e não está previsto no texto.

Dessa forma, a presente emenda visa vedar o 
ingresso no sistema de empresas que possuam esta-
belecimento em mais de uma unidade federada.

Vale registrar que esta é uma emenda de consen-
so do Fórum de Secretários de Fazenda e Finanças 
dos Estados e do Distrito Federal.

Sala das Sessões,  – Senador Edison Lobão.

EMENDA Nº 61 – PLEN

Dê-se ao inciso V do § 4º do art. 18 do PLC nº 
100, de 2006-Complementar, a seguinte redação, e 
por conseqüência, acrescente-se inciso III ao § 14 do 
mesmo artigo:

“Art. 18.  ................................................
 ..............................................................

§ 4º  .......................................................
 ..............................................................
V – as receitas decorrentes:
a) da exportação de mercadorias para 

o exterior, inclusive as vendas realizadas por 
meio de comercial exportadora ou do consór-
cio prevista nesta Lei Complementar;

b) das atividades de comercialização, 
industrialização e prestação de serviços re-
lativas a livros, jornais, periódicos e o papel 
destinado à sua impressão alcançadas pela 
imunidade de impostos.

 ..............................................................
§ 14.  .....................................................
 ..............................................................  
III – no caso de revenda de prestação 

de serviços:
a) ao percentual que incidiria sobre o 

montante total de receita, caso não houves-
se nenhuma redução, previsto no Anexo III, 
relativo à Cofins, aplicado sobre a respectiva 
parcela de receita referida nos incisos IV ou 
V do § 4º, conforme o caso;

b) ao percentual que incidiria sobre o 
montante total de receita, caso não houvesse 
nenhuma redução, previsto no Anexo III, re-
lativo à Contribuição para o PIS/Pasep, apli-
cado sobre a respectiva parcela de receita 
referida nos incisos IV ou V do § 4º, conforme 
o caso;

c) ao percentual que incidiria sobre o 
montante total de receita, caso não houvesse 
nenhuma redução, previsto no Anexo III, relati-
vo ao ISS, aplicado sobre a respectiva parcela 
de receita referida nos incisos IV ou V do § 4º, 
conforme o caso.”

 
Justificação

A proposta do Simples Nacional não ficará com-
pleta sem que seja preservada a imunidade constitucio-
nal prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal 
para os livros, periódicos e jornais.

Na forma atual, gráficas, livrarias, bancas e dis-
tribuidoras de jornais e revistas, que muito têm a be-
neficiar-se do Estatuto, deixarão de usufruir direito 
garantido constitucionalmente, que visa ao fomento 
da educação e da cultura.

Não podemos ficar inertes diante da omissão na 
lei em relação a um segmento tão importante e funda-
mental para o desenvolvimento nacional. Diante disso, 
peço aos meus Pares o apoio à presente emenda.

Sala das Sessões, – Senador Sérgio Zambiasi.

    401ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2006 



Novembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 34027 

EMENDA Nº 62 – PLEN

Dê-se ao § 3º do art. 18 do PLC nº 100/06, a se-
guinte redação:

“§ 3º Sobre a receita bruta auferida no 
mês incidirá a alíquota determinada na forma 
do caput e dos §§ 1º e 2º

Justificação

O PLC nº 100/06 prevê que, à opção do contri-
buinte, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, 
para fins de cálculo do valor devido mensalmente, pos-
sa ser utilizada como base cálculo a receita recebida 
no mês, em substituição a receita auferida.

Mesmo estando condicionado a regulamentação 
do comitê gestor, esta previsão permite que os tributos 
somente incidam sobre as receitas efetivamente ingres-
sadas no caixa da empresa, ou seja, o ônus da inadim-
plência estaria sendo dividido com as administrações 
fazendárias, que teriam perda de receita em função da 
falta de tributação sobre a receita não recebida.

Dessa forma, a presente emenda visa excluir a 
possibilidade de utilizar a receita recebida como base 
de cálculo do valor devido mensalmente.

Vale registrar que esta é uma emenda de consen-
so do Fórum de Secretários de Fazenda e Finanças 
dos Estados e do Distrito Federal.

Sala das Sessões, – Senador Edison Lobão.

EMENDA Nº 63 – PLEN

Dê-se ao § 3º do art. 17 do Projeto de Lei do 
Senado nº 100, de 2006 – Complementar a seguinte 
redação:

Art. 17.  ..................................................
 ..............................................................  
§ 3º O disposto no inciso XI do caput 

não se aplica no caso de produção de fogos 
de artifício, charutos e cigarrilhas.

Justificação

Trata o Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 2006 
– Complementar do Estatuto Nacional da Microempre-
sa e da Empresa de Pequeno Porte.

O Capítulo II conceitua microempresa e empresa 
de pequeno porte, para efeitos da nova Lei. Em seu 
art. 17, contém a relação de pessoas jurídicas impe-
didas de usufruir do regime diferenciado e favorecido 
para qualquer efeito legal, entre elas, as que exerçam 
atividade de produção ou venda de cigarros.

No Brasil, o tabaco é cultivado, principalmente por 
pequenos produtores rurais. Na Bahia, são 36 municí-
pios produtores (principalmente no Recôncavo Sul) e 
cerca de sete mil produtores rurais, que se dedicam à 

produção de fumos escuros, utilizados especialmente 
para a fabricação de charutos e cigarrilhas, além do 
chamado “fumo de corda”, utilizado na confecção de 
ciganos de palha. Esses são produtos diferentes do 
“cigano comum”.

O mercado brasileiro de charutos é modesto, com 
a comercialização de aproximadamente 14 milhões de 
unidades ao ano em 2000. A Bahia atende cerca de 
70% desse mercado.

A presente emenda visa a possibilitar aos peque-
nos proprietários da indústria de charutos e cigarrilhas 
a opção pelo Simples, conforme previsto no § 3º do 
art. 17 do Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 2006 
– Complementar, que permite aos fabricantes de fogos 
de artifício a opção pelo Simples Nacional.

Mantida a proibição para os pequenos proprietá-
rios da indústria de charutos e cigarrilhas pela opção 
ao Simples, trará como conseqüência o fechamento 
dessas pequenas e micro empresas e o desemprego 
de centenas de trabalhadores do setor.

Assim, contamos com o apoio dos ilustres pares 
para a aprovação desta modificação ao texto do PLC 
nº 100, de 2006 – Complementar.

Sala das Sessões, – César Borges.

EMENDA Nº 64

Dê-se ao inciso VI do art. 17 do PLC nº 100/06, 
a seguinte redação:

“VI – que preste serviço de transporte 
intermunicipal e interestadual;”

Justificação

O texto atual do projeto não veda o ingresso no 
Simples Nacional de empresas prestadoras de serviço 
de transporte de cargas, apenas vedando aquelas pres-
tadoras de serviço de transporte de passageiros.

A partilha dos valores arrecadados por empresas 
prestadoras de serviços nos termos do projeto apre-
sentado não contempla a participação dos Estados, 
em relação às prestações de serviço.

Portanto, relativamente a empresas de servi-
ço de transporte de cargas que venham a ingressar 
no sistema, os Estados e o DF perderiam não ape-
nas arrecadação, mas principalmente, a competência 
constitucional para tributar tais serviços, que estaria 
transferida para outro ente federado.

Ou seja, nestes casos, os Estados e o Distrito 
Federal não arrecadarão nenhum recurso à título de 
ICMS, deixando, inclusive, de ser repassado a res-
pectiva quota-parte do imposto aos municípios (25% 
da receita).

Dessa forma, a presente emenda visa ampliar 
a vedação ao ingresso no sistema a todas as empre-
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sas prestadoras de serviço de transporte, corrigindo 
o vício constatado.

Vale registrar que esta é uma emenda de consen-
so do Fórum de Secretários de Fazenda e Finanças 
dos Estados e do Distrito Federal.

Sala das Sessões, – Senador Edison Lobão.

EMENDA Nº 65 – PLEN

Suprimam-se o inciso XXVI do § 1º do art. 17 e 
o § 22 do art. 18 do PLC nº 100/2006.

Justificação

A presente emenda supressiva visa excluir do 
Simples Nacional a atividade relacionada aos serviços 
contábeis, tendo em vista os privilégios concedidos, 
em detrimento de outras atividades com características 
equivalentes. As empresas contábeis poderão usufruir 
de todos os benefícios advindos do Simples Nacional 
e ainda recolherão o ISS em valor fixo. Os escritórios 
de advocacia, de características semelhantes, estão 
expressamente excluídos do Simples Nacional.

As discriminações tributárias, salvo justificativas 
bem fundamentadas, em sólidas bases fáticas e jurí-
dicas, não devem ser adotadas pelo legislador. Salvo 
melhor juízo, não parece haver nada que justifique 
privilegiar as empresas contábeis em detrimento de 
outros prestadores de serviços.

É previsível, portanto, que as empresas que de-
senvolvem atividades excluídas do Simples Nacional, 
deverão buscar acesso ao regime tributário beneficiado 
por meio das mais diversas medidas judiciais, sob o 
fundamento de que há inconstitucionalidade do regime 
por violação dos princípios de igualdade, de impesso-
alidade e de isonomia tributária.

Sala das Sessões, – Senador Arthur Virgílio, 
Líder do PSDB. – Senador José Agripino, líder do 
PFL.

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 66 – PLEN

Acrescente-se novo parágrafo ao art. 13 do PLC 
nº 100/2006, com a seguinte redação:

“§ 4º A partir da entrada em vigor do 
regime instituído por esta Lei a alíquota pre-
vista no artigo 15 da Lei nº 9.424, de 24 de 
dezembro de 1996 passa a ser de 3,5 % (três 
e meio por cento).”

Justificação

A presente emenda se justifica tendo em vista 
que a disposição contida no § 3º do artigo 13 reduz 
importante receita que é a cota-parte do salário-edu-
cação, aviltando a autonomia financeira dos entes da 
Republica Federativa do Brasil.

Nunca é demais lembrar que o salário-educação, 
como fonte de financiamento do ensino fundamental, 
é preceito constitucional:

 “C.F., Art. 212. (...) § 5º O ensino funda-
mental público terá como fonte adicional de 
financiamento a contribuição social do salá-
rio-educação, recolhida pelas empresas, na 
forma da lei.”

A desoneração do pagamento do salário-edu-
cação em benefício das micro e pequenas empresas 
optantes do Simples Nacional irá representar perdas 
no repasse da cota-parte para Estados e Municípios 
(Lei 9.766/98 e 10.832/03) estimadas em R$1,7 bilhão 
(60% Estados; 40% Municípios).

A medida tem conseqüências importantes no 
financiamento da educação nacional, especialmente 
no âmbito de Estados e Municípios, destinatários de 
2/3 da arrecadação, mas que tem nessas verbas (ca-
rimbadas) destinação específica.

A educação, sustentáculo para o desenvolvimento 
deste e de qualquer outro país, não pode sofrer qual-
quer abalo na estrutura de seu financiamento, sob o 
argumento da simplificação ou do tratamento diferen-
ciado e favorecido a ser dispensado às empresas.

Isto posto, propõe-se a alteração de 2,5% para 
3,5% a alíquota utilizada para o cálculo da contribuição 
social do salário-educação de forma a compensar as 
perdas decorrentes da implantação do novo regime de 
tributação das micro e pequenas empresas.

Sala das Sessões, – Senador Arthur Virgílio, 
Líder do PSDB. – Senador José Agripino, Líder do 
PFL.

EMENDA Nº 67 – PLEN

Acrescente-se novo inciso IX ao artigo 13 e dê-
se nova redação ao § 3º do artigo 13, ao inciso III do 
artigo 22, ao inciso III do artigo 53 e aos anexos do 
PLC nº 100/2006, conforme se segue:

Art. 13. ...................................................
 ..............................................................
IX – contribuição para as entidades pri-

vadas de serviço social e de formação pro-
fissional vinculadas ao sistema sindical, de 
que trata o art. 240 da Constituição Federal e 
demais entidades de serviço social autônomo 
(Sistema S).

 ..............................................................
§ 3º As microempresas e empresas de 

pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 
ficam dispensadas do pagamento das demais 
contribuições instituídas pela União, exceto a 
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contribuição sindical patronal instituída pelo De-
creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

 ..............................................................
Art. 22. ...................................................
 ..............................................................
III – Instituto Nacional do Seguro Social, 

o valor correspondente à contribuição para a 
manutenção da seguridade social e a contri-
buição para as entidades privadas de serviço 
social e de formação profissional vinculadas 

ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da 
Constituição Federal e demais entidades de 
serviço social autônomo, para posterior repas-
se a essas entidades.

 ..............................................................
Art. 53. ...................................................
III – dispensa do pagamento da con-

tribuição social do salário – educação pre-
vista na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1966.
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ANEXO V

1) Será apurada a relação (r) conforme abaixo:

(r) = Folha de Salários incluídos encargos (em 12 meses)

Receita Bruta (em 12 meses)

2) Na hipótese em que (r) seja maior ou igual a 

0,40, as alíquotas do Simples Nacional relativas ao 

IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e Contribuição para o 

Sistema S corresponderão ao seguinte:

3) Na hipótese em que (r) seja maior ou igual a 
0,35 e menor que 0,40, a alíquota do Simples Nacional 
relativa ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e Contribui-
ção para o Sistema S para todas as faixas de receita 
bruta será igual a 14,00%.

4) Na hipótese em que (r) seja maior ou igual a 
0,30 e menor que 0,35, a alíquota do Simples Nacional 
relativa ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL e Cofins e Contribui-
ção para o Sistema S para todas as faixas de receita 
bruta será igual a 14,50%.

5) Na hipótese em que (r) seja menor que 0,30, 
a alíquota do Simples Nacional relativa ao IRPJ, PIS/

Pasep, CSLL, CofIns e Contribuição para o Sistema 
S para todas as faixas de receita bruta será igual a 
15,00%.

6) Somar-se-á a aliquota do Simples Nacional re-
lativa ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e Contribuição 
para o Sistema S apurada na forma acima a parcela 
correspondente ao ISS prevista no Anexo IV.

7) A partilha das receitas relativas ao IRPJ, PIS/
Pasep, CSLL, Cofins e Contribuição para o Sistema S 
arrecadada na forma deste Anexo será realizada com 
base nos seguintes percentuais:
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Justificação

As entidades privadas de serviço social e de 
formação profissional – como o Senai, Sesi, Senac, 
Sesc, Senat , Sest, Sebrae e Senar – prestam rele-
vantes serviços de educação, saúde e qualificação de 
trabalhadores.

Ao dispensar as empresas optantes pelo Sim-
ples Nacional do recolhimento das contribuições para 
essas entidades, o projeto retira recursos importantes 
de programas que se revertem em saúde, qualidade 
de vida e aprimoramento profissional de empregados 
das próprias micro e pequenas empresas.

A excelência do ensino profissionalizante mi-
nistrado pelo Sistema S é amplamente reconhecida 
pelo mercado, que busca mão-de-obra cada vez mais 
qualificada. Essa mão-de-obra diferenciada é também 
de fundamental importância para o êxito de pequenos 
empreendimentos.

Portanto, o não-recolhimento para o Sistema S 
enseja prejuízos aos empregados e às próprias em-
presas, seja pela perda de benefícios importantes 
para os empregados, seja pelo acesso dificultado a 
mão-de-obra qualificada e atualizada quanto a mo-
dernas técnicas.

O espírito da Nova Lei Geral das Micro e Pe-
quenas Empresas é reduzir a carga tributária – mas 
esse objetivo não pode ser alcançado com o compro-
metimento de recursos destinados ao Sistema S, so-
bretudo porque as micro e pequenas empresas são, 
justamente, as maiores beneficiárias dos serviços so-
ciais autônomos.

Atendendo a essa meta, a emenda não aumenta 
contribuição devida ao Simples, alterando apenas o me-
canismo de partilha da arrecadação para o sistema.

A presente emenda busca apenas incluir no 
rol de tributos abrangidos pelo recolhimento para o 
Simples Nacional a contribuição para as entidades 
privadas de serviço social e de formação profissio-
nal vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 
240 da Constituição, e demais entidades de serviço 
social autônomo.

Sala das Sessões, – Senador Marcos Guerra.

EMENDA Nº 68 – PLEN

Adicione-se o § 13 ao artigo 3º do PLC nº 100, 
de 2006 – Complementar, Estatuto Nacional da Micro-
empresa e da Empresa de Pequeno Porte, na forma 
que segue:

Art. 3º  ...................................................

§ 13. Para os efeitos desta lei, equipara-
se ao empresário a firma individual simples, ins-
crita no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

Justificação

Fica claro que existe uma faixa significativa de 
pessoas que não se enquadram como empresários, 
mas que não por isso devem ser excluídos dos bene-
fícios legais, justamente por serem os que mais pre-
cisam de apoio.

O fato de o Código Civil ter sido omisso cria difi-
culdades, mas que tem sido contornáveis. Persistir na 
omissão, principalmente em leis que buscam direta-
mente trazer benefícios é um total absurdo.

De fato, conforme o Código Civil, empresário é 
quem reúne três condições: exerce profissionalmente 
(com constância, estabilidade), atividade econômica 
(com o intuito de obter lucro) através de uma organi-
zação.

Se buscarmos dar uma maior abrangência ao 
conceito do que é ser empresário, precisaremos, pri-
meiro, identificar a menor organização possível para 
não contrariar o dispositivo legal.

Por uma visão leiga, vamos chegar a seguinte 
conclusão: ao retirar o máximo possível, restará o 
próprio indivíduo, ou seja, seu corpo, que já consiste 
em uma das mais complexas organizações existentes, 
bastando para tanto, que este sujeito esteja definido 
psiquicamente a obter lucro a partir do exercício per-
manente de um ofício.

Atualmente, a única razão para o registro da 
firma individual simples é o benefício fiscal, por ser 
equiparada a pessoa jurídica pelo regulamento do 
imposto de renda.

O presente estatuto precisa abraçar a realidade 
que se impõe. Conto com o bom senso dos colegas 
parlamentares para admitir a presente equiparação da 
firma individual simples ao empresário.

Sala das Sessões, Senador Sérgio Zambiasi.

EMENDA Nº 69 – PLEN

Dê-se ao artigo 2º do PLC nº 100/06, a seguinte 
redação:

“Art. 2º O tratamento diferenciado é fa-
vorecido a ser dispensado às microempresas 
e empresas de Pequeno Porte de que trata 
o art.1º desta lei complementar será gerido 
pelo Comitê Gestor das Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte, composto por dois 
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representantes do Poder Executivo da União, 
dois dos Estados e do Distrito Federal e dois 
dos Municípios.

§ 1º O Comitê de que trata o caput será 
presidido e coordenado por um dos represen-
tantes do Poder Executivo da União.

§ 2º Os representantes dos Estados e do 
Distrito Federal no Comitê referido no caput 
serão indicados pelo Conselho Nacional de 
Política Fazendária (CONFAZ) e os dos mu-
nicípios serão indicados, um pela entidade re-
presentativa das Secretarias de Finanças das 
Capitais e outro pelas entidades de represen-
tação nacional dos Municípios Brasileiros.

§ 3º  O Comitê Gestor elaborará seu re-
gimento interno mediante resolução.

§ 4º Fórum Permanente das Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte, com a 
participação dos órgãos e entidades previstos 
pelo Comitê Gestor, deverá ser constituído para 
orientar e assessorar a formulação de políticas 
nacionais de desenvolvimento das microem-
presas e empresas de Pequeno Porte”

 
Justificação

O PLC nº 100/06 definiu que a gestão e regula-
mentação do Simples Nacional dar-se-iam da seguin-
te forma: a) para os aspectos tributários, a proposta 
atribuiu competência ao Comitê Gestor composto por 
quatro representantes da União, dois dos Estados e do 
Distrito Federal e dois dos Municípios; b) para outros 
aspectos, atribuiu competência a Fórum Permanente 
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
com participação da União e das entidades vincula-
das ao setor.

Acontece que, o Simples Nacional engloba ou-
tras áreas (não só tributárias) que são diretamente 
afetas aos Estados e Municípios, como: “licitações 
públicas”, “operações creditícias”, “programas de 
investimento em inovação tecnológica”; razão pela 
qual a participação desses entes federados na sua 
gestão e regulamentação não deve estar restrita aos 
aspectos tributários.

Além disso, a participação dos Entes Federados 
no Comitê Gestor apresenta desequilíbrio, contemplan-
do representatividade maior para a União em relação 
aos Estados e Municípios.

Por essa razão, a presente emenda objetiva:

a) estabelecer representatividade paritá-
ria no Comitê Gestor, ou seja, mesma quan-
tidade de membros da União, dos Estados e 
dos Municípios;

b) seja atribuído ao Comitê Gestor a com-
petência para gerir e regulamentar o Estatuto 
Nacional da Microempresa e Empresa de Pe-
queno Porte em todos os seus aspectos.

Vale registrar que esta é uma emenda de consen-
so do Fórum de Secretários de Fazenda e Finanças 
dos Estados e do Distrito Federal.

Sala das Sessões, – Senador Edison Lobão.

 
EMENDA Nº 70 – PLEN

Acrescente-se o inciso XVI ao parágrafo 1º do 
artigo 13 do PLC nº 100, de 2006:

“XVI – As contribuições para as entida-
des privadas de serviço social e de formação 
profissional, vinculadas ao sistema sindical, 
de que trata o artigo 240 da Constituição Fe-
deral e demais entidades de serviço social 
autônoma.”

O parágrafo 3º, do art. 13 do PLC nº 100, de 2006, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13. .................................................
 ..............................................................

§ 3º As microempresas e empresas de peque-
no porte optantes pelo Simples Nacional ficam dis-
pensadas do pagamento das demais contribuições 
instituídas pela União, exceto a contribuição sindical 
patronal instituída pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, e, proporcionalmente, as contribuições 
para as entidades privadas de serviço social e de for-
mação profissional vinculadas ao sistema sindical, de 
que trata o art. 240 da Constituição Federal e demais 
entidades de serviço social autônomo.”

Dê-se aos anexos I, II, III e IV do PLC nº 100, de 
2006, as seguintes redações:
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Justificação

Esta emenda visa restabelecer a versão original 
que tramitou na Câmara dos Deputados, no PLP nº 
123/2004 (PLC nº 100/2006), de modo a manutenção da 
Justiça com a preservação da arrecadação das contri-
buições para os serviços sociais autônomos instituidos 
pelo artigo 240 da Constituição Federal, cujas micro e 
pequenas empresas são potenciais usuárias.

Cumpre ressaltar, ilustres Senadores, que no 
Substitutivo inicial apresentado pelo nobre Deputado 
Luiz Carlos Hauly, estava contemplado um percentu-
al para os serviços sociais autônomos do Comércio, 
Industria, Sebrae, Sescoop e Agricultura e uma ínfi-
ma participação percentual na partilha do produto da 
arrecadação, que foi vetado pela Secretaria da Re-
ceita Federal. Eis a razão da presente emenda. Isto 
porque o texto original apresentado pelo Deputado 
Hauly, que utilizou o projeto elaborado pelo Sebrae, 
foi fruto de um consenso da Frente Empresarial pela 
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas integrada 
pelas Confederações do Comércio (CNC), Agricultu-
ra (CNA), Instituições Financeiras (CNF) e Transpor-
tes (CNT), Associações Comerciais e Empresariais 
do Brasil (CACB), de Jovens Empresários (CONAJE) 
e das Entidades de Micro e Pequenas Empresas do 
Comércio e Serviços (CONEMPEC), cabendo ao Se-
brae a elaboração do anteprojeto da lei sistematizando 
propostas de empresários e entidades representativas 
do segmento.

No anteprojeto elaborado pelo Sebrae, foram 
ouvidos mais de 6 mil empresários e líderes do seg-
mento, além de especialistas, tendo sido entregue em 
ato solene ao Parlamento.

A IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS  
SOCIAIS AUTÔNOMOS

A dimensão social do trabalho desenvolvido pe-
los serviços sociais autônomos não pode ser reduzida 
a números. Estes, ao proporcionarem aos segmentos 
menos favorecidos da população direitos assegurados 
na Constituição, como educação, saúde, nutrição, lazer 
e cultura e estão contribuindo não só para o desenvol-
vimento econômico do País, como para a construção 
de uma sociedade democrática.

Afinal, tanto a capacitação profissional como a 
promoção social, o acesso à cultura e o lazer são di-
reitos do cidadão. Ao garantir ampla participação nos 
cursos de formação profissional, contribuem para que 
se alcance uma meta fundamental para todos os cida-
dãos: o direito ao trabalho.

Não menos importante é o papel social e educa-
tivo daqueles serviços ao oferecem em saúde, educa-
ção, nutrição e inúmeras opções culturais e de lazer 

aos trabalhadores do comércio, indústria, transporte 
e agricultura.

A importância do trabalho realizado por essas 
entidades também fica evidente nas ações em termos 
de saúde pública e educação ambiental. O conheci-
mento acumulado por estas instituições nessas áreas 
tem sido levado às comunidades carentes por meio 
de parcerias com prefeituras e da colaboração com 
iniciativas do Governo Federal.

Os serviços sociais autônomos, também cha-
mados de “Sistema ‘S”, são reconhecidos internacio-
nalmente como um dos melhores, senão o melhor 
sistema social desenvolvido junto com o Poder Pú-
blico e pela iniciativa privada na área de valorização 
do trabalhador no âmbito sociolaboral, representando 
um projeto nacional muito bem sucedido na área de 
cultura e lazer dos empregados brasileiros, servindo 
de paradigma universal na área de assistência social 
e formação profissional.

A manutenção dos serviços sociais autônomos, 
no processo de elaboração da Constituição Federal, 
nos idos de 1988, teve origem em uma emenda popular 
com 1 milhão e 700 mil assinaturas – número inédito 
na história do País –, garantindo a permanência de 
contribuições sociais indispensáveis ao custeio das 
relevantes finalidades dessas instituições.

Hoje, os resultados de mais de 60 anos de perma-
nente evolução se traduzem não só no enorme número 
de pessoas atendidas pelas entidades do Sistema “S” a 
cada ano, mas principalmente na qualidade dos cursos 
e serviços oferecidos. Em todo o País, tais entidades 
se transformam em sinônimo de formação profissional 
e bem-estar do trabalhador e seus familiares.

Cabe destacar que o Sistema “S” é formado por 
um conjunto de instituições, sem fins lucrativos, man-
tido integralmente pela classe empresarial brasileira, 
sem ônus para os empregados ou para os cofres pú-
blicos.

Assim, os serviços sociais autônomos oferecem 
ao trabalhador o acesso à capacitação profissional, la-
zer, saúde e educação, sendo necessário dizer ainda 
que suas unidades estão distribuídas de Norte a Sul 
do País, atingindo todos os estados da federação.

Da mesma forma, é o Sebrae, que ao invés de ca-
pacitar o trabalhador na sua formação profissional, ca-
pacita o empreendedor, fomentado a livre iniciativa.

Em conjunto, as micro e pequenas empresas 
responderam, em 2003, por 99,2% do número total de 
empresas formais e por 52,9% dos empregos totais. 
No caso das empresas de comércio e serviços estima-
se que 4.992.768 são consideradas micro e peque-
nas empresas, com cerca de 8.100.000 empregados 
(RAIS-MTE/2003). Com a opção pelo Simples essas 
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empresas não recolhem contribuições às Entidades 
do chamado Sistema “S”, o que diminui a massa de 
contribuintes e vulnerabiliza a existência e expansão 
dos serviços prestados por essas entidades.

Assim, não é justo que os serviços sociais au-
tônomos fiquem fora da partilha, inclusive porque são 
os microempresários e seus trabalhadores os maiores 
usuários destes serviços.

Para contornar a situação e restaurar o PL origi-
nal apresentamos a emenda acima. Cumpre lembrar 
que existia uma participação para estes importantes 
serviços sociais no substitutivo inicial do Deputado 
Hauly. A operação de eliminação da partilha se deu 
com alterações na partilha existente nos anexos do 
art. 15º do PL na 2º versão do substitutivo, principal-
mente com aumento dos percentuais vertidos para 
CSLL (contribuição sobre o lucro líquido) por parte do 
Governo. Esta Emenda propõe restabelecer a proposta 
original de 1% de contribuição para os serviços sociais 
autônomos, garantindo fontes de custeio para entida-
des que, embora privadas, se dedicam a atividades de 
interesse geral para a sociedade.

Pelo todo exposto, o Projeto de Lei em questão 
deve ser emendado, substituindo-se sua redação na 
forma acima com o que se contribuirá para o desen-
volvimento social e econômico da Nação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Na forma do art. 179 do Regimento Interno, 
prorrogo a sessão até o esgotamento da Ordem do 
Dia, combinada com os Líderes partidários.

Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio, para 
proferir parecer sobre as emendas.

PARECER Nº 1.194, DE 2006–PLEN

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para emitir 
parecer.) – Sr. Presidente, para acelerar a votação do 
projeto, foi feito um acordo entre as Lideranças desta 
Casa, em seu gabinete, com a presença de V. Exª, do 
Ministro da Fazenda, do Líder do Governo e de todos 
os Líderes, no sentido de que as emendas fossem 
rejeitadas.

Rejeito todas as emendas apresentadas, confor-
me o acordo firmado entre os Líderes da Maioria, da 
Minoria, de todos os Partidos desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – O parecer é favorável à rejeição das emendas.

Discussão do projeto e das emendas, em turno 
único.

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, 
Senador Arthur Virgílio. Em seguida, falará o Senador 
Eduardo Suplicy, o Senador Marcos Guerra e a Sena-
dora Heloísa Helena.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só queria 
perguntar a V. Exª se, neste momento, é possível abrir 
o painel, para que possamos proceder à votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vamos abrir o painel, com a aquiescência do 
Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sem 
dúvida, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Mas vamos realizar hoje pelo menos três vo-
tações nominais. A abertura do painel não significa 
que não haja a necessidade das mesmas presenças 
na segunda votação e na terceira votação.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Então, 
só para que eu entenda, V. Exª está abrindo as inscri-
ções já para o debate do mérito da matéria?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Do mérito da matéria, para a primeira votação 
da matéria.

Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, aproveito para precisamente discor-
rer sobre o mérito da matéria, fazendo uma tentativa 
de análise.

Antes de mais nada, registro que, neste momen-
to, no dia de hoje, contamos com a presença, Senador 
Gilberto Mestrinho, de 21 Estados. As federações re-
presentativas das microempresas e das pequenas em-
presas de 21 Estados estão presentes nesta Casa por 
meio de suas lideranças mais acreditadas. E registro, 
com enorme júbilo, com enorme alegria, a presença 
do Presidente da Confederação Nacional das Entida-
des de Micro e Pequenas Empresas do Comércio e 
Serviços (Conempec), Sr. José Tarcísio da Silva, que 
tem nossa conterrânea Ivanilde Sampaio como sua 
Secretária-Geral. Isso demonstra a importância para 
a opinião pública brasileira dessa votação que ora se 
fere no Senado, de modo tão responsável.

Mas, Sr. Presidente, o PLC nº 100, de 2006, que 
estamos discutindo neste momento, trata do Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte, popularmente conhecido, Senadora Lúcia Vânia, 
como Super Simples ou Simples Nacional.

Para se ter uma idéia da importância dessa maté-
ria, as estatísticas mais recentes do IBGE dão conta de 
que o conjunto das micro e pequenas empresas chega 
a 99,2% do total de empresas em atividade no Brasil, 
alcançando 57,2% dos empregos formais e cerca de 
20% do Produto Interno Bruto brasileiro.

Com a proposta, cerca de 200 mil empresas te-
rão uma redução significativa da carga tributária, pois 
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a nova lei permitirá que 21 novos segmentos econômi-
cos, principalmente prestadores de serviços, passem 
a aderir ao Simples Nacional.

Aproveito – o Senador Luiz Otávio lembra-me 
bem – para recomendar à Bancada do PSDB o voto 
“Sim” a uma matéria tão importante para a geração de 
empregos neste País.

Com essa adesão, deverá elevar-se o universo 
do regime para algo em torno de 2,2 milhões de em-
presas. Serão ampliados os limites de enquadramen-
to, considerando-se como microempresa a empresa 
com receita bruta anual igual ou inferior a R$240 mil 
e empresa de pequeno porte a empresa com receita 
bruta anual superior a R$240 mil e igual ou inferior a 
R$2,4 milhões.

As empresas passarão a calcular apenas um im-
posto sobre o faturamento, fazendo um só recolhimento 
mensal. O Simples Nacional irá englobar contribuições, 
taxas e impostos federais, como o Imposto de Renda 
da Pessoa Jurídica, o PIS, a Cofins, o IPI e a Contri-
buição sobre o Lucro Líquido das Empresas, além dos 
impostos estaduais e municipais, como ICMS e ISS.

Ainda de acordo com a proposta, as alíquotas 
de cobrança serão modificadas, uma vez que a tabela 
básica do Simples, que hoje vai de 3% a 12,6%, pas-
sará a variar de 4% a 11,61% na taxação do comércio; 
de 4,5% a 12,1%, na taxação da indústria; e de 6% a 
17,42%, na taxação dos serviços.

Destaco também que, com a nova lei, as em-
presas terão apenas um cadastro, com procedimen-
tos simplificados tanto para a abertura como para o 
fechamento. Como resultado, o prazo de inscrição e 
baixa da empresa será bastante abreviado. Além dis-
so, as empresas que quiserem aderir ao Simples Na-
cional poderão refinanciar seus débitos tributários em 
até 120 parcelas mensais, para que possam manter 
sua atividade econômica e, conseqüentemente, os 
empregos gerados.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Perdoe-
me, nobre Senador.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Com 
muita honra, Senador Ney Suassuna.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Apenas 
desejo fazer uma indagação à Mesa, pois abriram o 
painel, e há Senadores votando. Quem vota a favor do 
Relator vota “Sim”?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Quem 
vota a favor vota “Sim”. E o Sr. Presidente alerta que não 
é aquele tipo vote and fly, ou seja, não é votar e voar. 
É votar e ficar, porque são três votações nominais.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Muito obri-
gado. Desculpe-me ter interrompido o discurso de V. 
Exª.

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

Repito: destaco também que, com a nova lei, as 
empresas terão apenas um cadastro, com procedi-
mentos simplificados tanto para a abertura como para 
o fechamento. Como resultado, o prazo de inscrição 
e baixa da empresa será bastante abreviado. Além 
disso, as empresas que quiserem aderir ao Simples 
Nacional poderão refinanciar seus débitos tributários 
em até 120 parcelas mensais, para que possam man-
ter sua atividade econômica e, conseqüentemente, os 
empregos gerados.

Será criado ainda, conforme estabelece o art. 
60 da proposta, um sistema nacional de garantia de 
crédito, visando a facilitar os empréstimos produtivos 
e de capital de giro para o segmento.

Merece registro, também, o estímulo à inovação, 
estabelecido na proposta em seu art. 65: a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios e as respec-
tivas agências de fomento, as Instituições Científicas e 
Tecnológicas, os núcleos de inovação tecnológica e as 
instituições de apoio terão por meta a aplicação de no 
mínimo 20% dos recursos destinados à inovação para 
o desenvolvimento de tal atividade nas microempresas 
ou nas empresas de pequeno porte.

Destaco, finalmente, que, de acordo com o art. 75 
da proposta, as microempresas e empresas de peque-
no porte serão estimuladas a utilizar os institutos de 
conciliação prévia, de mediação e de arbitragem para 
a solução dos seus conflitos, visando à agilização e 
à redução de custos na solução de controvérsias das 
quais façam parte.

Enfim, os maiores avanços da nova lei estão na 
busca da simplificação e da desburocratização para os 
micro e pequenos empresários, para que estes possam 
desempenhar um papel cada vez mais importante no 
desenvolvimento do País, por meio da redução da in-
formalidade e do crescimento na geração de trabalho, 
de emprego e de melhor distribuição de renda.

Vamos votar hoje, portanto. Essa é uma con-
quista.

Atrasar a votação seria uma forma diferente de 
querer justificar uma renúncia fiscal da ordem de R$3 
bilhões para um importante segmento econômico na 
geração de emprego e renda. Além disso, Sr. Presiden-
te, justifica-se a necessidade de se aprovar a propos-
ta agora, tendo em vista que o Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, durante sua campanha, manifestou-se 
favorável à sua aprovação, razão pela qual não se jus-
tifica qualquer atraso, inclusive quanto à implementa-
ção da proposta.

Para ficar bem claro, Senadora Lúcia Vânia, pelo 
PSDB, a vigência seria a partir de 1º de janeiro. Apro-
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varíamos a matéria tal qual veio da Câmara e não a 
mandaríamos de volta para aquela Casa, sujeitando-a 
às intempéries que um Governo cheio de crises provo-
ca. Faríamos aqui a decisão definitiva. Ou seja, parece 
que não havia tanta pressa assim.

E parece que não entendem – a Receita talvez 
não entenda – que não significa essa renúncia fiscal 
um gasto de R$3 bilhões, mas, sim, um investimento 
de R$3 bilhões no emprego. E, se se fala tão obses-
sivamente em emprego nas campanhas, não sei por 
que não se pratica obsessivamente a luta pelo emprego 
quando se está no Governo. Essa, para mim, é uma 
questão fulcral, fundamental.

Além disso, o Presidente Lula, durante a eleição, 
assumiu com tanta força a paternidade dessa iniciati-
va tão relevante para as pequenas e microempresas 
e, portanto, pelo emprego, que, mesmo sem teste de 
DNA, qualquer juiz daria pensão à Lei Geral. Se a Lei 
Geral fosse um menino, requereria pensão, dizendo 
que Lula era o pai, porque assumiu com muita força 
tal paternidade. Vou revelar o DNA dessa Lei Geral: a 
iniciativa foi do Deputado Jutahy Magalhães Júnior, 
Líder do meu Partido na Câmara; o Relator dessa ma-
téria na Câmara foi o Deputado Luiz Carlos Hauly, do 
meu Partido; o Presidente da Comissão na Câmara 
foi o Deputado e ex-Ministro Carlos Melles, do PFL; 
aqui, o Relator foi o Senador Luiz Otávio, do PMDB. 
Houve a participação relevante das Senadoras Helo-
ísa Helena e Lúcia Vânia e de muitas figuras que se 
importaram para valer com a idéia de simplificarmos 
a perspectiva do emprego para gerá-lo e não para ex-
terminá-lo do País.

Entretanto, na hora de vermos – para ser bastante 
popular – quem tinha café no bule, estávamos prontos 
para votar a vigência imediata, inclusive entendendo 
que havia imperfeições e emendas – assinei emen-
das – que deveriam servir para o aperfeiçoamento da 
matéria. Todavia, levando em conta que tínhamos de 
escolher, escolhemos a idéia de se aprovar o quanto 
antes, pensando no emprego e na perspectiva da evo-
lução tecnológica das pequenas e microempresas. As 
pequenas empresas, nos Estados Unidos, são altamen-
te exportadoras e altamente geradoras de emprego.

O que mais prejudica o emprego e a tecnologia 
neste País, talvez, eja forçarmos as pequenas e micro-
empresas a ficarem funcionando no fundo do quintal 
ilegalmente. Com isso, perde um pouquinho o Fisco, 
mas com isso perde, Sr. Presidente, e muito, a pers-
pectiva de haver empresas “aggiornadas”, empresas 

atualizadas, tecnologicamente avançadas, evoluídas, 
que aspirem a de micro virarem pequenas, de peque-
nas virarem médias, e de médias virarem grandes 
empresas.

Mas prossigo, Sr. Presidente, para concluir.
Estamos vendo o atraso da plena vigência da lei, 

em função de uma preocupação da Receita com os tais 
R$3 bilhões. Não havia tanta pressa assim. Eu era a 
favor de investirmos essa renúncia fiscal no emprego. 
Ou seja, estamos demonstrando mais pressa do que 
aqueles que, durante a campanha, conseguiram com-
provar ou provar ou fazer acreditar que tinham pres-
sa. Não tinham tanta pressa assim! Era uma pressa 
a passos de tartaruga. Não era uma pressa de lebre. 
Era uma pressa a passos de tartaruga.

Além disso, Sr. Presidente, eu gostaria de fina-
lizar, dizendo que a proposta, então, é de interesse 
nacional, o que não justifica, eu repito, ações prote-
latórias. Na linha do discurso que fiz, logo após o se-
gundo turno das eleições, essa matéria é daquelas de 
interesse nacional, de interesse do País, e deve estar 
acima do litígio normal e democrático entre Governo 
e Oposição.

E meu Partido, então, não poderia negar-se a 
prestar essa contribuição às gerações futuras. E olhe 
que quero rever aqui o DNA: a iniciativa foi do Líder 
do meu Partido na Câmara, Deputado Jutahy Júnior; 
o Relator foi o Deputado Luiz Carlos Hauly, na Câma-
ra; o PFL contribuiu com o Presidente da Comissão, 
Deputado Carlos Melles. Aqui, já nominei as pessoas 
todas que colaboraram de maneira fundamental para 
esse projeto virasse o que hoje começa a virar: uma 
realidade a favor da pequena empresa, da microem-
presa, a favor do emprego para valer, sem nenhuma 
conversa para boi dormir e sem paternidades falsas, 
porque estamos agora dando nomes aos bois.

Finalizando, Senadora Lúcia Vânia, quero enal-
tecer a contribuição de V. Exª, que representou a li-
derança, no Senado Federal, do seu Partido e o meu 
Partido em todas as negociações havidas com o Mi-
nistro Guido Mantega e com figuras relevantes do em-
presariado nacional. V. Exª se saiu como sempre se 
sai em suas missões, ou seja, de maneira airosa. Em 
nome do PSDB e em nome do País, agradeço a V. Exª 
pela aplicação e pelo talento de sempre.

Na mesma linha, louvo a iniciativa do Relator na 
Câmara dos Deputados, o Deputado tucano Luiz Carlos 
Hauly. Repito o aplauso ao Deputado Jutahy Magalhães 
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Júnior, bem como ao Presidente da Comissão Especial 
naquela Casa, Deputado Carlos Melles, do PFL.

Por ora, Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su-
plicy. Em seguida, vamos encerrar a discussão. Darei a 
palavra aos Senadores Marcos Guerra, Heloísa Helena 
e Lúcia Vânia para encaminhar a votação.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, quero saudar o entendimento para 
a votação consensual desse projeto, a fim de facilitar 
a vida das micro e pequenas empresas, simplificando, 
sobremodo, a demonstração junto à Receita Federal, 
englobando impostos federais, estaduais e municipais, 
como o ICMS e o ISS, o que, obviamente, simplificará 
a formalização da economia brasileira, estimulando 
os pequenos e microempresários a se organizarem 
melhor e a terem a disposição de contribuir para o 
Fisco. Obviamente, há um estímulo nessa direção na 
medida em que há uma redução dos impostos, pas-
sando de 4% para 11%, dependendo do volume de 
arrecadação.

O Senador Luiz Otávio, como Relator, mencionou 
o empenho de meu principal oponente na eleição em 
São Paulo, Guilherme Afif Domingos, do PFL. Reco-
nheço aqui que, nesse ponto, Guilherme Afif Domingos 
foi uma das pessoas que defenderam a simplificação 
e a redução de impostos e teve uma votação muito 
significativa.

Quero registrar também, Senador Romeu Tuma, 
que é do PFL, que, neste momento, o que podemos 
perceber é que, quando o interesse maior do Brasil, 
o interesse público está sendo levado em considera-
ção, chegamos a um bom entendimento entre todos 
os Partidos.

Registro que V. Exª, Senador Romeu Tuma, ob-
servou essa questão em plenário, ainda ontem e hoje, 
uma vez que, na segunda-feira, na Fiesp, por convite 
do Presidente Paulo Skaf, estávamos todos os Depu-
tados Federais eleitos e Senadores, e nos foi feito um 
apelo para que essa matéria fosse objeto de votação 
o quanto antes. E, aqui, no Senado Federal, pluripar-
tidariamente, todos os Partidos chegam a um enten-
dimento para votar essa matéria, e, por isso, também 
registro meu voto favorável.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Juvêncio da Fonseca, tem V. Exª a 
palavra.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ofereci uma emenda ao projeto, 
para que o Sistema S participasse da distribuição dos 
recolhimentos das microempresas e pequenas empre-
sas. Já vi que foi rejeitada a emenda. O primeiro argu-
mento foi o de que o projeto não deveria voltar para a 
Câmara, mas o projeto já vai voltar para a Câmara. O 
outro argumento seria a inconstitucionalidade.

Sr. Presidente, é importante deixar bem registra-
do aqui que há uma luzinha vermelha acesa no Con-
gresso Nacional que diz que o Sistema S pode ser, 
mais cedo ou mais tarde, largamente prejudicado por 
iniciativas legislativas dessa natureza. Nós temos de 
estar alerta. O Sistema S é importantíssimo no País, 
tem sua significação técnica de preparação dos nos-
sos jovens para a profissão, e também há o trabalho 
social que presta o Sistema S.

Portanto, não posso deixar de passar este ins-
tante sem dizer que este alerta tem de estar presente 
sempre no Congresso Nacional, ou seja, o da defesa 
intransigente do Sistema S brasileiro.

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

– AL) – Senador Efraim Morais, tem V. Exª a palavra.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço um ape-
lo para que as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores 
permaneçam em plenário, porque há três votações 
nominais. Estamos com 44 votantes e precisamos ter 
uma margem de segurança. Então, gostaria de solici-
tar a V. Exª que convoque as Srªs Senadoras e o Srs. 
Senadores a virem ao plenário.

Pergunto também a V. Exª se vamos dar continui-
dade à pauta, logo após essa votação, Sr. Presidente, 
Senador Renan Calheiros. No Item nº 3, há o Projeto 
de Lei nº 262, de minha autoria, que inclui, entre os 
benefícios do Programa Bolsa-Família, o benefício na-
talino equivalente ao 13º salário, contra o qual, lamen-
tavelmente, de acordo com o que li hoje no Jornal do 
Brasil, o PMDB encaminharia. É o que está escrito. 
Não vi posição alguma de Líderes do PMDB.

Faço apelo aos Srs. Senadores que permane-
çam em plenário, para que possamos também votar 
essa matéria que vai beneficiar milhões de brasileiros 
em todo o País.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra à Senadora Heloísa He-
lena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, agradeço a visita 
e a delicadeza da Evanilde, da Confederação Nacio-
nal das Entidades de Micro e Pequenas Empresas do 
Comércio e Serviços, ao Sr. José Tarcísio da Silva, à 
Regina Célia e à Avani Rodrigues, pessoas extrema-
mente delicadas.

Agradeço ainda a delicadeza democrática, por 
assim dizer, dos Senadores Luiz Otávio e Romero 
Jucá, que – reconheço – se empenharam no sentido 
de promover algumas alterações em relação a dúvi-
das que temos naqueles setores que identificamos 
com severas inconstitucionalidades e um, digamos 
assim, contrabando para flexibilização da legislação 
trabalhista.

É claro que, até o momento, o que foi discutido 
está relacionado à questão tributária. Do ponto de vis-
ta da reforma tributária, Senador Luiz Otávio, algum 
Senador pode ter defendido tanto quanto eu a reforma 
tributária, mas nenhum defendeu mais do que eu. Por 
isso, digo sempre que o Governo não tem autoridade 
moral para publicamente ficar nessa cantilena de falar 
em R$3 bilhões de renúncia fiscal. Não vou nem falar 
da roubalheira, mas é evidente que um governo que 
joga R$180 bilhões para juros e serviços da dívida 
de meia dúzia de especuladores, e um governo que 
edita uma medida provisória para que não contribua 
com CPMF e Imposto de Renda o capital financeiro... 
Os grandes especuladores internacionais e nacionais 
não pagam CPMF, não pagam Imposto de Renda, não 
pagam absolutamente nada.

Então, o meu debate nada tem a ver com a ques-
tão tributária. A questão tributária está absolutamente 
correta. Ainda há pouco, bem lembrou o Senador Arthur 
Virgílio que a nossa posição é de que fosse a partir de 
1º de janeiro, e eu até disse ao Senador Luiz Otávio 
que mecanismos para reduzir a carga tributária dos 
pobres e favelados, da classe média assalariada e do 
setor produtivo terão sempre o meu apoio.

Entretanto, algumas questões que entraram nes-
se projeto de lei complementar me trazem realmente 
muitas e muitas preocupações. Sei que toda vez que 
se fala em reforma trabalhista muita gente a defende. 
Às vezes, o pobre desempregado começa a achar que, 
talvez, seja melhor o trabalho precário – sem décimo 

terceiro, negociar décimo terceiro parcelado, cancelar 
a multa em relação ao FGTS por demissão imotivada, 
negociar salário maternidade e férias. Aliás, o próprio 
Presidente da República disse que se pode negociar 
tudo, menos as férias. Então, muitos trabalhadores po-
bres começam a ser influenciados em relação a isso.

Senador Romeu Tuma, há uma alteração aqui 
extremamente grave, e qualquer trabalhador – e, cer-
tamente, a maioria dos trabalhadores das micro e pe-
quenas empresas –, se consultado, dirá que é melhor 
que seja aprovada, que está relacionada à contribuição 
previdenciária. Como haverá, em algumas questões, 
uma redução da contribuição previdenciária, a curto 
prazo, no salário imediato, isso significa um ganho a 
mais no seu salário, embora ele venha a ser penalizado, 
tendo que, depois, quando quiser se aposentar, con-
tribuir retroativamente com mais de 99% para compor 
a sua possibilidade de aposentadoria. 

Então, não é uma coisa qualquer. É um debate 
que está sendo feito de forma farsante nos meios de 
comunicação, porque o Governo diz que tem déficit na 
Previdência, o que é a maior mentira, a maior farsa téc-
nica, a maior demagogia política, porque a seguridade 
social é superavitária em mais de R$58 bilhões. Mas 
os aprendizes de Goebbels – publicitário de estimação 
de Hitler, que dizia que mentira repetida muitas vezes 
vira verdade – passam a tratar isso como se fosse a 
verdade absoluta.

Então, é muito grave o debate que se inicia, por-
que existe uma discussão que está sendo feita pelo 
Governo e na sociedade, para que a aposentadoria 
seja por idade, o que é uma coisa gravíssima, Sena-
dora Lúcia Vânia. O seu filho e o meu filho não podem 
estar submetidos à mesma legislação que os filhos da 
pobreza! Quem entra mais cedo no mercado de traba-
lho, quem começa a trabalhar com 12 anos, com 14 
anos, mesmo quando seja registrado como aprendiz, 
será submetido às mesmas regras que o meu filho, que 
posso optar quando começará a trabalhar. Trata-se do 
maior escândalo, é de uma insensibilidade inaceitável 
o debate que o Governo está fazendo em relação à 
idade e não em relação ao tempo de serviço e às con-
tribuições que são feitas.

Reconheço o esforço feito pelo Senador Romero 
Jucá e pelo Senador Luiz Otávio. Agradeço a V. Exª por 
ter incorporado minha emenda. Sei que, se quisésse-
mos, levaríamos esta sessão até meia-noite, com 12 
votações em separado de cada uma das emendas, 
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mas sabemos exatamente quando há correlação de 
forças para ganhar ou para perder. 

O Senador Paulo Paim, que aqui não pôde estar, 
tem a mesma compreensão minha, tem as mesmas 
preocupações em relação à flexibilização da legislação 
trabalhista, à ausência de obrigatoriedade de que os 
documentos sejam afixados no quadro de trabalho. A 
anotação de férias e o livro de inspeção de trabalho 
são documentos essenciais e estão sendo flexibiliza-
dos. As questões relacionadas à medicina e à segu-
rança do trabalho, até por serem da minha área, são 
também uma grande preocupação minha.

Deixo claro que sou absolutamente favorável ao 
que o projeto estabelece sobre carga tributária. Repito: 
o Governo não tem autoridade moral de falar que R$3 
bilhões de renúncia fiscal é muito; é insignificante para 
um Governo que tem uma política econômica de irres-
ponsabilidade fiscal, social, orçamentária, financeira, 
contábil, além da roubalheira. Então, reforma tributária 
não é o problema. 

Mas quero que fique registrado em ata que sou 
absolutamente contra todos os mecanismos de flexibi-
lização da legislação trabalhista, de flexibilização das 
questões relacionadas à medicina e à segurança do 
trabalho e em relação ao papel do Ministério do Tra-
balho nessa flexibilização. 

Portanto, entendo que a emenda que V. Exª incor-
porou como Relator de alguma forma pode minimizar o 
dano. Mas, para deixar registrado: em relação à questão 
tributária, sou absolutamente favorável; em relação à fle-
xibilização da legislação trabalhista, sou absolutamente 
contrária, porque é inaceitável que o Governo promova 
isso de uma forma indireta como está fazendo. 

Durante o discurso da Sra. Heloísa He-
lena, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelos Srs. Luiz Otávio e Renan Calheiros, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agra-
deço a oportunidade de saudar os representantes do 
setor da micro e da pequena empresa do nosso País 
na pessoa do Dr. Cassiano Marques, aqui presente, 
do Sebrae do nosso Estado do Acre. 

Sr. Presidente, por tudo que já foi dito, quero dizer 
que, quando interesses tão nobres como esses se jun-
tam, é claro que tem de sair um bom trabalho, ter um bom 
resultado. Em primeiro lugar, há a vontade do setor a ser 
beneficiado; em segundo lugar, a boa vontade do Gover-
no Federal; e, por fim, a boa vontade deste Congresso 

Nacional. É claro que precisava convencer o conjunto da 
sociedade: governadores, prefeitos etc. Confio absoluta-
mente que, tão logo essa lei entre em vigor, acomodará 
novamente tão importante setor da nossa economia. 

Lembro-me de meu primeiro emprego, em no-
vembro de 1969. Éramos 12 pessoas trabalhando em 
uma pequena empresa de comércio em Teresina, no 
Piauí, mas apenas um era registrado, tinha a carteira 
assinada. Isso porque nosso patrão, o dono do em-
preendimento, via-se impossibilitado de arcar com o 
conjunto de tributação que existia, especialmente tra-
balhista. Segundo ele, se todos fossem registrados, 
seria impossível manter a empresa. Trabalhei sete anos 
nessa pequena empresa e não tive a carteira assinada 
por mais do que um ano e sete meses. 

Acredito que, havendo o entendimento da flexibili-
zação como está no projeto, a formalização da oportu-
nidade de trabalho fará com que cresça muito o número 
de carteiras assinadas no mercado de trabalho.

Sr. Presidente, até fico emocionado com os da-
dos que o Sebrae nos apresenta – acredito que são 
verdadeiros – sobre a importância da micro e da pe-
quena empresa brasileira no conjunto da construção 
das riquezas do País, da geração de oportunidades de 
trabalho e até mesmo da contribuição da arrecadação 
tributária do Brasil. Isso é muito forte.

Devemos agradecer ao esforço do Relator, Se-
nador Luiz Otávio, e ao entendimento das Lideranças. 
Que o dia de hoje seja marcado pelo entendimento e 
pela participação do Senado Federal na construção 
de um novo momento para este tão importante setor 
da economia brasileira, que é o setor da micro e da 
pequena empresa.

Sr. Presidente, fica o entendimento de uma pes-
soa que, ao longo da vida, sempre trabalhou mais li-
gada a essa finalidade, embora tivesse uma presença 
mais agrária que urbana. Fica um marco para a história 
do Brasil: revitalizar um dos mais importantes elos da 
nossa economia.

Volto a dizer: a grande empresa brasileira, pela 
sua modernidade, pela sua alta tecnologia, deixou de 
ter tanta importância no impacto da geração de opor-
tunidades de trabalho. Esse é o setor que, de fato, gera 
oportunidades de trabalho para uma massa de pessoas 
que está cada vez mais crescente. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria que V. Exª 
desse como lido um pequeno texto que escrevi com 
alguns dados para colaborar com os números.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SIBÁ MACHADO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art.210, inciso I 
e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Defiro o pedido de V. Exª na forma do Regi-
mento.

Concedo a palavra à nobre Senadora Lúcia Vâ-
nia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, serei bem rápida, porque sei da importân-
cia das votações que teremos agora, mas gostaria de 
aproveitar esta oportunidade para agradecer ao Líder 
do meu Partido, que já expressou a posição do PSDB 
diante desse projeto. 

Trata-se de um projeto pelo qual nos sentimos 
responsáveis. A autoria dele, em primeiro lugar, foi 
do Deputado Jutahy Magalhães, que teve a iniciativa 
de levar essa proposta para a reforma tributária que 
votamos aqui. Ao mesmo tempo, tivemos a Relatoria 
do Deputado Federal Luiz Carlos Hauly, que não me-
diu esforços para aprimorar o projeto na Câmara dos 
Deputados. Portanto, gostaria de dizer que o PSDB 
se sente, sim, intimamente ligado à discussão desse 
projeto e a sua autoria.

Cumprimento V. Exª, Senador Luiz Otávio, que 
neste momento dirige os trabalhos da Casa, pelo seu 
trabalho, pela sua paciência e pela sua determinação.

Devo confessar que eu gostaria que esse projeto 
tivesse sido aprovado hoje aqui. Acho que o Governo 
teve tempo suficiente para estudar a operacionalização 
do projeto, para, enfim, preparar tudo para que ele pu-
desse estar em vigor no dia 1º de janeiro. Esse era o 
nosso pensamento, esse era o nosso desejo e esse é 
o desejo de todos que estão aqui hoje representando 
a pequena e a microempresa nos diversos Estados 
da Federação. Infelizmente, nem tudo que queremos 
pode se realizar.

Embora esse Governo tenha tomado para si a 
paternidade do projeto e dito na campanha que uma 
das prioridades dele seria implementar a Lei da Pe-
quena e da Microempresa, é com muita desconfiança 
que vemos hoje essa proposta de fazer a sua imple-
mentação a partir do dia 1º de julho.

Receio que, se esse projeto voltar para a Câma-
ra dos Deputados, a pressão natural de Municípios, 
Estados e outras entidades possa fazer com que o 
projeto fique lá por mais tempo. Mas quero crer que 
a palavra empenhada hoje pelo Ministro Guido Man-
tega, de que o projeto passará a viger a partir do dia 
1º de julho, seja cumprida e que tenhamos a posição 
firme do nosso Presidente da Casa, Senador Renan 
Calheiros, que presidiu a reunião e assistiu às nego-
ciações. Por isso, confiamos que o decidido ali será 
efetivamente cumprido.

Agradeço também ao Dr. Bruno Quick, do Sebrae, 
que nos acompanhou durante esses dois anos, partici-
pando de cada detalhe da discussão do projeto. Acredito 
que ele seja, juntamente com o nosso Partido, o PSDB 
– talvez ele mais do que nós –, o pai dessa lei.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Lúcia Vânia, 
o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelos Srs. 
Luiz Otávio e Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senadora Lúcia Vânia, destaco o papel funda-
mental que V. Exª exerceu, representando o seu Partido 
nesse processo de negociação.

Concedo a palavra ao Senador Marcos Guerra. 
O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs Senadores, representantes das entidades, como 
o Sr. José Tarcísio da Silva, da Confederação Nacio-
nal das Entidades de Micro e Pequenas Empresas de 
Comércio e Serviço, e o Sr. Stéfano, representante da 
Fampes – Federação das Associações de Micro e Pe-
quenas Empresas do Estado do Espírito Santo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, acompa-
nhei esse projeto de lei na Câmara dos Deputados 
durante dois anos. Ninguém mais do que eu estava 
otimista com a construção dessa ferramenta em prol 
do micro e pequeno empresário. Foram dois anos na 
Câmara Federal. Agora, o projeto chega a esta Casa 
com votação em regime de urgência. O Senado perde 
a oportunidade de melhorar essa ferramenta.

Acredito que melhorias em prol da micro e pe-
quena empresa não podem ser dadas de forma ho-
meopáticas. Tem de se construir uma ferramenta que 
realmente incentive o micro e pequeno empresário a 
sair da informalidade.

Ouvi o Senador Osmar Dias dizer que o Minis-
tro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que a União 
perde em torno de R$5 bilhões com a nova lei. Cha-
mo a atenção dos nobres Senadores para o fato de 
que, quando o País se preocupa em cobrar imposto 
de forma justa, aumenta a arrecadação. Não há renún-
cia, não. Quando há oportunidade para que o micro e 
pequeno empresário saia da informalidade, logo ele 
passa a pagar mais imposto, e a arrecadação aumen-
ta de forma justa. 

Convenhamos que a nossa carga tributária é mui-
to alta se comparada à dos demais países! Então, se 
a Nação tivesse que tirar R$5 bilhões como renúncia 
tributária, acho que não faria nada mais do que sua 
obrigação, principalmente se for para incentivar o micro 
e pequeno empresário.
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A Lei Geral é boa, pois simplifica a parte burocrá-
tica das micro e pequenas empresas, tornando mais 
célere a sua vida. O micro e o pequeno empresário 
vão pagar um pouco menos de imposto, sim, mas po-
deríamos melhorar, porque há setores da economia 
nacional que foram discriminados. Quando se faz um 
projeto de lei, não se pode discriminar nenhum setor, 
porque aí se passa a forçar setores a continuarem na 
informalidade. 

Tenho aqui um relatório – infelizmente, meu tempo 
é exíguo – mostrando os pontos positivos e negativos 
dessa lei. Evidentemente, vou votar favoravelmente ao 
projeto, porque é uma ajuda, mas a matéria poderia 
ser melhorada. 

Chamo a atenção, Sr. Presidente, para três pon-
tos dessa lei: primeiro, a discriminação feita aos Esta-
dos do Norte e Nordeste, e o Espírito Santo, em rela-
ção aos demais Estados do País. Lá, o teto máximo é 
R$1,8 milhão, e não R$2,4 milhões. Mais uma vez, a 
Receita Federal discrimina parte do País. Isso é injus-
to, pois o salário mínimo, de norte a sul, é o mesmo; a 
inflação é a mesma. Imaginem Estados vizinhos com 
Municípios vizinhos que apresentam valores de faixas 
diferenciadas. Alguém vai sair prejudicado. 

Outro ponto dessa lei poderia permitir a corre-
ção das faixas anualmente. Foi criado um comitê a ser 
regulamentado, que vai participar da correção das fai-
xas. Torço, Sr. Presidente, para não ser igual à Lei nº 
9.317, que ficou praticamente nove anos sem receber 
correção alguma. 

Por isso, reitero que a Casa perde a oportunidade 
de melhorar essa ferramenta. Aqui estão as emendas 
que apresentei e que estão sendo votadas pela rejeição. 
Foram dias e dias de trabalho, ouvindo as principais 
entidades nacionais, a fim de melhorar essa lei.

Quando as emendas foram colocadas em vota-
ção, pela rejeição, houve aplauso da platéia. Quero 
dizer que, há dezoito anos, participo em prol do asso-
ciativismo, de sindicatos patronais, de federações da 
indústria e de confederações nacionais de indústria. 
Então, eu conheço as dificuldades das micro e peque-
nas empresas. Por isso apresentei essas emendas. É 
uma pena. 

Logo mais, lá na frente, com certeza, vão apare-
cer projetos de emenda à Lei Geral da Microempresa. 
Então por que não fazê-lo agora, se estamos criando 
uma ferramenta tão importante em prol da micro e 
pequena empresa e, por conseqüência, a geração de 
emprego? 

Então, Sr. Presidente, é essa a minha posição 
em prol da micro e da pequena empresa.

Recentemente, ouvi o Senador Sibá Machado 
dizer, desta tribuna, que, no passado, ele desconfiava 
de tudo que os empresários falavam, muitas vezes até 
da alma do empresário, porque ele era um militante 

da parte trabalhadora. Hoje, o Senador Sibá conhece 
– pelo menos, acredito que deva conhecer bem – as 
dificuldades do micro e do pequeno empresário. Se 
este Brasil não prestar atenção a esses segmentos, 
com certeza, continuaremos a ser um País pobre, um 
País dependente de Programas como Bolsa Família. 
Não que o Programa Bolsa Família não seja bom, mas 
podemos acabar com ele, fazendo o País crescer e ge-
rando emprego. Essa lei vai contribuir em parte com a 
geração de emprego.

Sr. Presidente, mais uma vez, agradeço a oportu-
nidade de usar a tribuna. Durante as votações, voltarei 
a usar da palavra mais vezes em prol da microempresa 
e da pequena empresa.

Muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Marcos Guerra.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador Heráclito Fortes, V. Exª tem a pala-
vra pela ordem.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pau-
to minha vida parlamentar por não ter compromisso 
com o erro. 

Eu cometi um erro e quero pedir desculpas ao 
Paulo Okamotto. Eu tinha estranhado a ausência dele 
aqui e cobrei sua presença. Considerei que era funda-
mental a presença dele como Presidente do Sebrae e 
eis que ele está na galeria. Quero felicitá-lo por estar 
aqui discutindo e dizer que discuta com o Senado Fe-
deral esse assunto. Esse é um assunto republicano. 
Seria bom que tivéssemos a oportunidade de sempre 
tratar assuntos dessa natureza.

Portanto, retiro o que disse sobre a ausência do 
Paulo Okamotto aqui e quero registrar a sua presen-
ça nesta Casa.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 

AL) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei 
rápido para que possamos encerrar a votação, pois 
ainda temos mais duas votações. 

Quero apenas registrar a importância deste mo-
mento, o trabalho que foi feito por todas as Lideranças 
e o entendimento coordenado por V. Exª, Sr. Presiden-
te, para que pudéssemos votar no dia de hoje essa 
matéria tão importante para milhões de brasileiros e 
para a economia do País. 

Registro também que, além deste passo que da-
mos hoje, é importante que a Câmara dos Deputados 
vote matéria referente à reforma tributária, que apro-
vamos há mais de dois anos no Senado e que aguar-
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da votação da Câmara dos Deputados. É importante 
diminuir a carga tributária, é importante simplificar os 
impostos. 

Quero registrar a mobilização que houve em torno 
desta matéria em todo o País. Recebemos os Sebraes, 
os sindicatos, as representações de microempresários 
do Brasil todo e procuramos dialogar no sentido de 
aprimorar uma proposta que vai ajudar, sem dúvida 
nenhuma, a fortalecer a nossa economia. 

Portanto, a Liderança do Governo fica feliz por 
poder encaminhar favoravelmente nesse momento e 
registrar o avanço que esta matéria traz para o País. 

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

– AL) – Senador Arthur Virgílio, concedo a palavra a 
V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, durante 
a discussão da matéria, mencionei algumas figuras 
essenciais para que chegássemos a este ponto tão 
positivo de agora. Referi-me, por exemplo, ao Senador 
Marcos Guerra, que nos tem prestado enormes ensina-
mentos sobre micro e pequenas empresas. Referi-me 
à Senadora Lúcia Vânia, que representou a Liderança 
do PSDB ao longo de todo o processo de discussão. 
Não me referi – e isso foi uma injustiça que cometi – ao 
Senador Demóstenes Torres, que, pelo PFL, se houve 
com brilho no desempenho da missão de Líder interi-
no desse grande Partido. Referi-me ao fato de que há, 
hoje, nesta Casa, 21 Estados representados, temos a 
Confederação das Micro e Pequenas Empresas Pres-
tadoras de Serviços pelos seus dirigentes maiores. 

E gostaria de reprisar o peso, o aconselhamento, 
o estudo, a competência revelada pela Senadora He-
loisa Helena ao longo de todo esse processo.

A Senadora, que tinha – e tem – emendas apre-
sentadas ao projeto, aderiu, depois de muita matu-
ração, à idéia de que deveríamos lutar inclusive pela 
aprovação da matéria, com a imediata entrada em 
vigor, e não apenas em julho, dos efeitos fiscais. A 
Senadora Heloísa Helena, de certa forma, nos orien-
tou, e muito, na formatação da nossa compreensão 
de Senadores, para hoje virmos aqui opinar com a 
segurança presente. 

Em outras palavras, eu gostaria muito de ressaltar 
o orgulho que temos, nesta Casa, de ver uma figura 
do porte nacional da Senadora Heloísa Helena, que 
mostrou a sua solidariedade com o emprego, a sua 
solidariedade com a micro e com a pequena empre-
sa, e a sua enorme capacidade de compreender os 
problemas nacionais. Não foi à toa que seu nascente 
Partido fez dela candidata a Presidenta da República, 
tendo obtido a votação consagradora que obteve.

Não importam as diferenças ideológicas que me 
separam da Senadora, quero apenas dizer que chega-

mos a este ponto em grande medida porque a Sena-
dora colaborou o tempo inteiro para que pudéssemos 
avançar. E avançamos. 

Nesse momento a Senadora mostrou que era 
muito diferente ser sectário – e ela não é sectária – de 
ser radical – e ela é radical. É radical, porque vai à 
raiz buscar a solução dos problemas pela base. Não 
é sectária, tanto que concordou com a votação, tan-
to que aceitou que apressássemos o tom do passo e 
nos instou a apressarmos o passo, e tanto que a Se-
nadora Heloísa Helena insistiu inclusive na vigência 
imediata da matéria, da lei. Sabendo, por outro lado, 
que não dava para ser assim, aceitou o acordo de se 
levar para julho, revelando compreensão, e de novo, 
fazendo a diferença – e chamo a atenção da Casa para 
ela – entre o sectário, aquele que não chega a acordo 
com ninguém, e o radical.

E alguém tem direito de ser radical, no sentido 
mais próprio da palavra, de se ir à raiz dos problemas, 
de se revirar o problema no fundo e se buscar solução. 
Se as soluções que ela propõe, a partir da sua visão 
de mundo, nem sempre são as que proponho, isso não 
me impede de dizer que gosto imensamente e respeito 
imensamente a atuação pública de S. Exª.

Portanto, é uma homenagem que faço questão de 
aqui registrar, em nome da Liderança do meu Partido 
e em meu nome pessoal, com muito afeto.

Obrigado, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Arthur Virgílio, a 
intervenção.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Flexa Ribeiro, concedo a palavra a 
V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan 
Calheiros, eu não poderia, em hipótese nenhuma, 
deixar de me pronunciar agora, no momento em que 
o Senado Federal aprova a Lei Geral das Micro e Pe-
quenas Empresas.

Esse é, sem sombra de dúvida, um ato da maior 
importância, que V. Exª, na Presidência, leva a efeito 
para o desenvolvimento do nosso País. 

Luto, há bastante tempo, para apoiar o segmento 
das micro e pequenas empresas, desde quando, como 
Presidente da Federação das Indústrias do Pará, pre-
sidi o Conselho do Sebrae do nosso Estado. 

Dou, então, o testemunho da importância do 
apoio que deve ser dado a esse segmento produtivo 
nacional. Pela Confederação Nacional da Indústria, 
pelo Sebrae nacional, pelas Associações das Micro e 
Pequenas Empresas do Estado do Pará, pela Fede-
ração dos Empreendedores do Estado do Pará, por 
todos os Estados brasileiros, é um ato de justiça que 
o Senado Federal pratica hoje. 
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Sr. Presidente Renan Calheiros, estamos apoian-
do mais de 90% do universo das empresas brasileiras, 
que geram mais de 60% dos postos de trabalho e con-
tribuem com 20% do Produto Interno Bruto. 

Portanto, trata-se de um segmento da maior im-
portância para a Nação brasileira, e esse é, sem som-
bra de dúvida, um segmento apoiado por todos os pa-
íses do Primeiro Mundo. Os Estados Unidos têm uma 
legislação própria de incentivo às micro e pequenas 
empresas. 

Lamento que essa legislação não passe a vigorar 
a partir de 1º de janeiro de 2007, como queria o PSDB, 
como queríamos todos nós, mas respeito o acordo que 
foi feito, já sacramentado, para que ela passe a viger a 
partir de 1º de julho de 2007. Mas é um passo impor-
tante o que estamos dando hoje aqui.

Quero parabenizar todos aqueles que contribu-
íram com o seu esforço, que contribuíram com a sua 
inteligência, que contribuíram com a sua ação política 
no sentido de dar ao segmento das micro e pequenas 
empresas a possibilidade de poderem sobreviver com 
essa taxa de tributos desumana, cuja lei, lamentavel-
mente, ainda hoje está vigendo.

Quero aqui, Senador Renan Calheiros, parabe-
nizar o Senado Federal, parabenizar todos os nossos 
Pares, porque aprovaremos hoje, sim, a nova Lei Geral 
das Micro e Pequenas Empresas, para que ela passe 
a favorecer esse grande segmento nacional de empre-
endedores a partir de julho de 2007. 

Parabéns ao Senado Federal e ao Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 

AL) – Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou ser rápi-
do, porque o Senador Paulo Octávio tem razão ao dizer 
que, se não encerrarmos logo, V. Exª terá dificuldade 
para a segunda votação.

Quero apenas cumprimentar V. Exª, porque acon-
tecem algumas coisas tão bonitas neste Plenário do Se-
nado que nos encanta muito! Apesar de estar aqui há 
praticamente 12 anos, encontramos com este projeto a 
abertura para sua discussão. Quantos projetos são vo-
tados sem tomarmos conhecimento real de toda a sua 
essência, sem buscarmos informações a respeito? 

Tivemos aqui a certeza de que o Sebrae contribuiu 
fortemente para que todos os acordos fossem feitos pe-
las Lideranças dos Partidos e líderes empresariais. 

Quando falamos em micro, Senador Flexa Ribeiro, 
lembro-me de São Paulo, do engraxate, do marretei-
ro, daqueles que fogem do rapa da Prefeitura; daque-
les não podem se registrar, criar uma empresa, uma 
microempresa com as grandes dificuldades que são 
oferecidas pelo Município ou pelo Estado. 

Hoje, li o projeto e verifiquei que ele entra em 
todos os meandros para facilitar, orientar e diferen-

ciar a atividade da pequena e da microempresa com 
o grande empresário.

Então, eu gostaria de cumprimentar V. Exª, to-
dos do Sebrae e dos outros órgãos dos empresários, 
como os da Associação Comercial, da Federação das 
Indústrias, do Comércio, que abriram mão de discutir 
o Sistema S, que vai perder um pouco da sua arre-
cadação, para que não voltasse à Câmara e tivesse 
a vigência a partir de 1º de janeiro. Mas, infelizmente, 
com a prorrogação do prazo de vigência para julho, 
esperamos que a Câmara cumpra sua obrigação e 
vote o projeto o mais rapidamente possível.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço muito a V. Exª.

Antes de proclamar o resultado, concedo a palavra 
ao Senador Osmar Dias, último orador inscrito. 

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, já me manifestei antes da discussão da 
matéria, mas devo fazê-lo novamente.

Quero destacar o mérito do Relator na Câmara, 
Deputado Luiz Carlos Hauly, que ainda não foi citado, 
e faço-o não somente porque sou do Paraná, mas por-
que S. Exª realizou muitas reuniões naquele Estado e 
no Brasil inteiro, debatendo com os micro e pequenos 
empresários e com as entidades que os representam. 

Entendo que o Deputado Luiz Carlos Hauly teve 
uma importância fundamental na construção do acordo 
que foi feito no Senado Federal. A lei ficou por quase 
dois anos na Câmara dos Deputados e S. Exª traba-
lhou, durante um ano e meio, na construção do proje-
to que foi aprovado naquela Casa e que veio para cá, 
onde podemos acelerar o processo exatamente pelo 
bom trabalho que fez S. Exª. 

Assim, devemos, em primeiro lugar, reconhecer 
o trabalho do Deputado paranaense Luiz Carlos Hauly, 
que teve importância fundamental na construção da 
lei que estamos votando hoje.

Em segundo lugar, quero destacar que o Sena-
dor Flávio Arns me alertou a respeito de uma hipótese 
que abordei na reunião realizada hoje, com o Ministro 
da Fazenda e o Secretário-Geral da Receita Federal, 
Dr. Rachid.

O Deputado Luiz Carlos Hauly já havia feito ga-
rantias, a mim e ao Senador Flávio Arns, quanto aos 
Estados que têm limites superiores àquele estabeleci-
do na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas que 
estamos votando. Nela, o limite de faturamento anual 
é de 240 mil, mas no Paraná ele é de 300 mil e no Es-
tado de São Paulo, 450 mil. 

Então, a nossa dúvida é: como ficarão os Estados 
em que os limites de faturamento para micro e pequenas 
empresas são diferentes daquele estabelecido nessa 
lei? Ou seja, a isenção no Paraná é para quem fatura 
até 300 mil. Inclusive, na minha proposta de Governo, 
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esse limite foi estabelecido em 450 mil. Fizemos um 
estudo em conjunto com o Deputado Hauly e vimos 
que era possível oferecer esse limite maior.

Reafirmo que votarei, como entendo que todos 
farão, a favor do projeto, mas registro que faço isso com 
a garantia do Ministro da Fazenda, do Secretário-Ge-
ral da Receita Federal e do próprio Relator da matéria 
de que os Estados que têm limites superiores poderão 
continuar com eles. A legislação estadual poderá ser 
adequada à legislação federal que estamos aprovando 
e, dessa forma, serão mantidos esses limites. 

Como fui alertado pelo Senador Flávio Arns, pedi 
a palavra novamente para fazer o registro de que o meu 
voto será dado em função da garantia que obtivemos 
do Ministro da Fazenda de que os Estados que têm 
limites superiores a 240 mil poderão mantê-los.

Antes de encerrar, quero fazer um reparo: não 
entendo por que essa lei não pode entrar em vigor a 
partir do dia 1º de janeiro. Isso seria bom para o Gover-
no, para a sociedade e para a formalização de milhares 
de trabalhadores que, hoje, estão no mercado informal; 
seria ótimo para o desenvolvimento do País, porque as 
micro e pequenas empresas têm o poder de contratar 
mais trabalhadores, de ampliar, enfim, a renda e, dessa 
forma, aumentar a arrecadação do Governo. 

Sei que o Governo, na primeira parte do pro-
grama, vai perder arrecadação, mas poderá duplicar 
os 5,4 bilhões que o Ministro da Fazenda considera 
como renúncia de receita. O Deputado Hauly, que é 
um especialista na matéria, me disse que o Governo 
vai ganhar, como incremento, cerca de 10 bilhões. 
Embora deixe de arrecadar, a princípio, 5,4 bilhões, 
terá um incremento de receita, porque aquecerá o 
mercado consumidor e permitirá que mais trabalha-
dores sejam microempresários. Dessa forma, haverá 
um incremento de receita. 

Portanto, lamento apenas que essa lei não entre 
em vigor no dia 1º de janeiro. Poderia acontecer isso, 
mas vamo-nos satisfazer com o seu ingresso no dia 
1º de julho. 

Sr. Presidente, faço o registro, em meu nome e 
no do Senador Flávio Arns, de que estou votando com 
a convicção de que os Estados poderão, se quiserem, 
estabelecer limites maiores para as microempresas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Demóstenes 
Torres. 

Em seguida, vamos encerrar a votação e procla-
mar o resultado.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, participamos 
da reunião de Líderes, que foi presidida por V. Exª e 
que teve a participação do Ministro Guido Mantega, 

com seu staff; do representante das micro e pequenas 
empresas, Guilherme Afif Domingos; e do Relator na 
Câmara, Deputado Luiz Carlos Hauly.

De início, nossa intenção era de que o projeto 
pudesse ser votado como veio da Câmara, mas o Mi-
nistro ponderou que isso não seria possível, uma vez 
que deveria ser tomada uma série de medidas de re-
gulamentação. O Sr. Guilherme Afif Domingos conside-
rou prudente que agíssemos dessa forma, até porque, 
com a vigência a partir de 1º de janeiro, poderia ser 
travada uma guerra jurídica, uma vez que, segundo o 
próprio Ministro, a Receita Federal não tinha condição 
de fazer essa operacionalização.

Cedemos contra a nossa vontade – é bom que 
se diga –, uma vez que a realidade tinha de prevalecer. 
Se não havia condição de se fazer a arrecadação de 
forma imediata e de se impor a operacionalização a 
partir do dia 1º de janeiro, não tínhamos como ir contra 
a realidade. Então, votamos.

O Conselho Gestor também precisava de alguns 
reparos e foi estabelecida sua vinculação ao Ministé-
rio da Fazenda.

Como bem disse o nosso querido Senador Os-
mar Dias, também ficou bem claro que, no Estado ou 
no Município em que houver um projeto com teto su-
perior, esse teto será mantido.

Assim, votamos na crença de que também as 
grandes empresas, fatalmente, com a reforma tributária, 
terão um tratamento que implique cobrança de carga 
tributária menor. O Brasil somente pode-se desenvolver 
se seguirmos essa trilha, esse caminho, mas é bom 
que se diga que estamos dando o primeiro passo com 
as pequenas e microempresas.

Parabenizo o Deputado Luiz Carlos Hauly, que 
fez o relatório na Câmara dos Deputados. Com a vol-
ta do projeto àquela Casa, S. Exª deverá novamente 
relatá-lo, para fazer esses pequenos ajustes.

Tenho a certeza de que, logo, logo, a Câmara dos 
Deputados fará essa votação e de que, no dia 1º de 
julho do ano vindouro, essa lei estará em plena vigên-
cia. O PFL, o PSDB, o PDT, o próprio Governo, enfim, 
todos nós batalhamos para que essa lei pudesse ser 
aprovada, e tenho a certeza de que, daqui a pouco, 
nós a devolveremos à Câmara dos Deputados, para 
que sejam feitos, finalmente, aqueles ajustes que co-
meçamos a realizar aqui.

A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Per-
mite-me V. Exª um aparte?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 
– Parabéns a V. Exª, Sr. Presidente, que conduziu tão 
brilhantemente esse processo, e a todos aqueles que 
mencionei, os quais, com certeza, estarão dando ao 
Brasil uma nova dimensão a partir de hoje!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra a V. Exª.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, quero apenas fazer o 
registro, para que possamos contabilizar os votos, da 
importância desse projeto, desta votação e deste mo-
mento histórico.

Sei que o projeto voltará para a Câmara dos 
Deputados, e, aqui, está o Relator naquela Casa. Os 
Deputados serão muito ágeis, porque o Brasil inteiro 
aguarda essa regulamentação, que é uma justiça que 
se faz com as micro e pequenas empresas de nosso 
País, as maiores geradoras de emprego.

Esse era o registro que queria fazer. Fico feliz em 
participar deste momento histórico.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Votação do projeto sem prejuízo das emendas.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos ter-
mos do disposto no art. 288 do Regimento Interno, a 
matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável 
da maioria absoluta da composição da Casa, devendo a 
votação ser feita, portanto, pelo processo eletrônico.

Se todos os Srs. Senadores e as Srªs Senado-
ras já votaram, vou encerrar a votação e proclamar o 
resultado.

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 55 Srs. Senadores. Não houve 
votos contrários.

Não houve abstenção.
Total: 55 votos.
Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei nº 100, 

da Câmara dos Deputados, projeto de lei complemen-
tar que aprova o Estatuto Nacional da Microempresa 
e da Empresa de Pequeno Porte.

Votação, em globo, das Emendas de nºs 1 a 34, 
do Relator, de parecer favorável.

As Srªs e os Srs. Líderes que desejarem podem 
orientar suas Bancadas.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já po-
dem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra apenas para orientar a 
Bancada. Com esse parecer favorável do Relator, o 
voto é “sim”.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – O 
PFL também vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, o PSDB vota “sim”.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, o PMDB recomenda o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se todos já votaram, vou proclamar o resulta-
do da votação.

É importante, é preciso, é constitucional que haja 
41 votos “sim”. Haverá esta e mais uma votação nomi-
nal. Portanto, peço aos Srs. Senadores que estão em 
outras dependências da Casa que venham, por favor, 
ao plenário. (Pausa.)

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, a Liderança do Governo encaminha o voto 
“sim”. São as emendas de parecer favorável. Portanto, 
o voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, embora 
haja número suficiente, sugiro a V. Exª que convoque 
os companheiros que estão nos gabinetes, para evitar 
algum erro de digitação que prejudique o projeto. É mui-
to importante que os companheiros que se encontram 
nas dependências da Casa compareçam ao plenário 
para esta relevante votação, pois, caso contrário, jo-
garemos por terra tudo que foi feito no item anterior. 
Permita-me ocupar sua função. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Heráclito Fortes.

Peço aos Srs. Senadores que venham ao plená-
rio, pois a matéria precisa de 41 votos favoráveis para 
ser aprovada.

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O PMDB 

solicita a todos os Senadores da sua Bancada e aos 
demais colegas que venham ao plenário, porque houve 
pouco mais de 50 votos na outra votação. O número 
de votos está aumentando; já são 47 votos, o que é 
mais confortável. De qualquer forma, que venham to-
dos ao plenário!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se todos já votaram, vou encerrar a votação e 
proclamar o resultado.

O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES) – Sr. 
Presidente, esse parecer favorável é pela rejeição das 
emendas?

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 47 votos. Não houve voto con-
trário.

Não houve abstenção.
Total: 47 votos.
Estão, portanto, aprovadas as emendas de pa-

recer favorável.
O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG) – Sr. 

Presidente, queria confirmar meu voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – A Mesa registrará seu voto, e V. Exª terá opor-
tunidade de votar na próxima votação.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES) – Sr. 
Presidente, queria também confirmar meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa registrará o voto de V. Exª.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES) 
– Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votação, em globo, das Emendas nºs 35 a 70, 
de Plenário, de parecer contrário.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, a Liderança do Governo encaminha o voto 
“não”, seguindo a posição do Relator – contrariamen-
te, portanto, às emendas de parecer contrário. O voto 
é “não”.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, o PMDB recomenda o voto “não”, acompa-
nhando o parecer do Relator.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – O 
PFL vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PFL vota “não”.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já po-
dem votar.

O voto “não” acompanha o parecer do Relator 
e, portanto, o acordo realizado pelos Líderes parti-
dários.

Precisamos, portanto, de 41 votos “não”, para 
concluirmos o processo de votação. Em seguida, vo-
taremos as medidas provisórias, também acordadas 
com os Líderes partidários.

(Procede-se à votação.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Arthur Virgílio, ouço V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem.) – O PSDB acompanha o Relator, Sr. Presidente. 
O voto do Partido, portanto, é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Líder do PSDB encaminha o voto “não”, de 
acordo com o Relator.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senadora Ideli Salvatti, pela ordem, ouço V. 
Exª.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, não me inscrevi para fazer a dis-
cussão, até para que houvesse economia processual, 
pois estávamos todos muito preocupados em efetivar 
as três votações necessárias à aprovação da matéria. 
Mas eu não poderia deixar de consignar a importância 
desta votação, o quanto esta matéria é aguardada por 
milhões de pessoas que estão diretamente ligadas a 
setores produtivos que se organizam a partir do em-
preendimento de pequenos, médios e microempreen-
dedores, em todo o território brasileiro.

Portanto, as modificações que estamos aprovan-
do na noite de hoje são absolutamente relevantes e 
vão contribuir, de forma significativa, para diminuir a 
informalidade, para reduzir a carga tributária e a buro-
cracia para esses empreendedores que se espalham 
por todo o território nacional.

Eu não poderia deixar de registrar uma homena-
gem – quero dedicar a eles meu voto – àqueles que 
primeiro organizaram, no território brasileiro, uma asso-
ciação de pequenos e microempresários empresários, 
que é exatamente a Associação de Micro e Pequenos 
Empresários (Ampe), de Blumenau, nossa querida ci-
dade, em Santa Catarina. Portanto, em homenagem 
a eles, que tiveram a coragem de formar a primeira 
organização no território brasileiro – que, a partir daí, 
estendeu-se por todo o Brasil –, é que estamos hoje 
executando e efetivando essa importante votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Vou encerrar a votação e proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votou SIM 1 Sr. Senador, e NÃO, 42.

Houve duas abstenções.
Total: 45 votos.
Portanto, estão rejeitadas as emendas de pare-

cer contrário.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Peço a 

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

a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Tem a palavra, pela ordem, o Senador Efraim 
Morais.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, após encerrada a votação, solicito 
preferência para o Item 3 da pauta, que trata de pro-
jeto de minha autoria.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vou colocar em discussão a redação final.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra, pela ordem, o Senador Mar-
cos Guerra.

O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, eu gostaria de registrar o meu 
voto “sim” ao parecer contrário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa registrará o voto de V. Exª.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, da mesma forma, registro meu 
voto “sim”, pois não consegui votar, acompanhando o 
Senador Marcos Guerra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa registrará o voto de V. Exª, Senador 
Leonel Pavan.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 100, de 2006–Complementar, que passo a ler.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.195, DE 2006 
(Comissão Diretora)

Redação final das Emendas do Sena-
do ao Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 
2006-Complementar (nº 123, de 2004-Com-
plementar, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câma-
ra nº 100, de 2006-Complementar (nº 123, de 2004– 
Complementar, na Casa de origem), que dispõe sobre 
o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte.

Sala de Reuniões da Comissão,8 de novembro 
de 2006.

ANEXO AO PARECER Nº 1.195, DE 2006

Redação final das Emendas do Sena-
do ao Projeto de Lei da Câmara Nº 100, de 
2006-Complementar (nº 123, de 2004-Com-
plementar, na Casa de origem).

Dispõe sobre o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte.

EMENDA Nº 1 
(Corresponde à Emenda nº 1 – Relator)

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 2º 
do Projeto:

“Art. 2º  ..................................................  
I – Comitê Gestor de Tributação das Mi-

croempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
vinculado ao Ministério da Fazenda, composto 
por 2 (dois) representantes da Secretaria da 
Receita Federal e 2 (dois) representantes da 
Secretaria de Receita Previdenciária, como 
representantes da União, 2 (dois) dos Estados 
e do Distrito Federal e 2 (dois) dos municípios, 
para tratar dos aspectos tributários;

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

EMENDA Nº 2 
(Corresponde à Emenda nº 2 – Relator)

No § 3º do art. 2º, substitua-se o termo “em” pela 
expressão “há pelo menos”.
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EMENDA Nº 3 
(Corresponde à Emenda nº 3 – Relator)

No inciso I do art. 3º, insira-se o termo “que” an-
tes do verbo “auferir”.

EMENDA Nº 4 
(Corresponde à Emenda nº 4 – Relator)

Substitua-se, no inciso VII do art. 13 do Projeto, 
a expressão “Imposto sobre a Circulação de Merca-
dorias e Serviços e sobre Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal (ICMS)” pela expres-
são “Imposto sobre Operações Relativas à Circula-
ção de Mercadorias sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS)”.

EMENDA Nº 5 
(Corresponde à Emenda nº 5 – Relator)

Dê-se a seguinte redação ao inciso X do § lº do 
art. 13 do Projeto:

“Art. 13. .................................................
 ..............................................................
§ 1º  .......................................................
 ..............................................................
X – Contribuição para a Seguridade So-

cial, relativa à pessoa do empresário, na qua-
lidade de contribuinte individual;

EMENDA Nº 6 
(Corresponde à Emenda nº 6 – Relator)

Desmembre-se o § 3º do art. 13 do Projeto, nos 
seguintes §§ 3º e 4º:

“Art. 13.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º As microempresas e empresas de 

pequeno porte optantes pelo Simples Nacio-
nal ficam dispensadas do pagamento das 
demais contribuições instituídas pela União, 
inclusive as contribuições para as entidades 
privadas de serviço social e de formação 
profissional vinculadas ao sistema sindical, 
de que trata o art. 240 da Constituição Fe-
deral e demais entidades de serviço social 
autônomo.

§ 4º Excetua-se da dispensa do § 3º a 
contribuição sindical patronal instituída pelo De-
creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.”

EMENDA Nº 7 
(Corresponde à Emenda nº 7 – Relator)

No § 2º do art. 16, corrija-se a grafia da palavra 
“mês”.

EMENDA Nº 8 
(Corresponde à Emenda nº 8 – Relator)

Suprima-se, no inciso XVI do § 1º do art. 17 do 
Projeto, a vírgula após a expressão “escolas livres”.

EMENDA Nº 9 
(Corresponde à Emenda nº 9 – Relator)

Dê-se a seguinte redação ao inciso XIV do § 1º 
do art. 17 do Projeto:

“Art. 17.  ................................................
 ..............................................................
XIV – transporte municipal de passa-

geiros;
 ..............................................................

EMENDA Nº 10

(Corresponde à Emenda nº 10 – Relator)
Inclua-se o seguinte inciso XVI ao art. 17 do Pro-

jeto, renumerando-se os demais:

“Art. 17.  ................................................
 ..............................................................
XVI – que aufira receitas decorrentes de 

locação de bens imóveis;
 ..............................................................

EMENDA Nº 11 
(Corresponde à Emenda nº 11 – Relator)

Dê-se a seguinte redação ao caput e ao § 2º do 
art. 18 do Projeto:

“Art. 18. O valor devido mensalmente 
pela microempresa e empresa de pequeno 
pode, optante do Simples Nacional, será 
determinado mediante aplicação da tabela 
do Anexo I.

 ..............................................................
§ 2º Em caso de início de atividade, os 

valores de receita bruta acumulada constan-
tes das tabelas dos Anexos I a V devem ser 
proporcionalizados ao número de meses de 
atividade no período.

 ..............................................................
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EMENDA Nº 12 
(Corresponde à Emenda nº 12 – Relator)

Acrescente-se o seguinte inciso VI ao § 5º do 
art. 18 do Projeto:

“Art. 18.  ................................................
 ..............................................................
§ 5º  .......................................................
 ..............................................................
VI – as atividades de prestação de ser-

viços de transpodes intermunicipais e interes-
taduais serão tributadas na forma do Anexo 
V, acrescido das alíquotas correspondentes 
ao ICMS previstas no Anexo I, hipótese em 
que não estará incluída no Simples Nacional 
a contribuição prevista no inciso VI do art. 13, 
devendo esta ser recolhida segundo a legis-
lação prevista para os demais contribuintes 
ou responsáveis.

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

EMENDA Nº 13 
(Corresponde à Emenda nº 13 – Relator)

Dê-se a seguinte redação ao § 3º do art. 20 do 
Projeto:

“Art. 20.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º Na hipótese em que o recolhimento 

do ICMS ou do ISS não esteja sendo efetua-
do por meio do Simples Nacional por força do 
disposto neste artigo e no art. 19, as faixas de 
receita do Simples Nacional superiores àquela 
que tenha sido objeto de opção pelos Estados 
ou pelo Distrito Federal sofrerão, para efeito de 
recolhimento do Simples Nacional, redução na 
alíquota equivalente aos percentuais relativos 
a esses impostos constantes dos Anexos I a 
V, conforme o caso.

 ............................................................. “

EMENDA Nº 14 
(Corresponde à Emenda nº 14 – Relator)

Dê-se a seguinte redação aos §§ 1º e 5º do art. 
21 do Projeto:

“Art. 21.  ................................................
 ..............................................................
§ 1º Na hipótese de a microempresa ou 

a empresa de pequeno pode possuir filiais, o 
recolhimento do Simples Nacional dar-se-á por 

intermédio da matriz, ressalvado o disposto 
no § 5º deste artigo.

 ..............................................................
§ 5º O Comitê Gestor regulará:
I – o modo pelo qual será solicitado o 

pedido de restituição ou compensação dos 
valores do Simples Nacional recolhidos in-
devidamente ou em montante superior que 
o devido;

II – os critérios para o enquadramento e 
a distribuição de receitas correspondentes:

a) ao ICMS, nos casos de empresas com 
estabelecimentos em mais de uma unidade 
da Federação;

b) ao ISS, nos casos de empresas com 
estabelecimentos em mais de um Município.”

EMENDA Nº 15 
(Corresponde à Emenda nº 15 – Relator)

Dê-se ao art. 22 do Projeto a seguinte redação, 
passando o atual § 2º a constituir-se art. 87, renome-
ando-se o atual § 1º do art. 22, para parágrafo único, 
e renumerando-se os arts. 87 e 88 para 88 e 89:

“Art. 22. O Comitê Gestor definirá o siste-
ma de repasses do total arrecadado, inclusive 
encargos legais, para o:

I – Município ou Distrito Federal, o valor 
correspondente ao ISS;

II – Estado ou Distrito Federal, o valor 
correspondente ao ICMS;

III – Instituto Nacional do Seguro Social, 
o valor correspondente à Contribuição para 
manutenção da Seguridade Social.

Parágrafo único. Enquanto o Comitê Ges-
tor não regulamentar o prazo para o repasse 
previsto no inciso II do caput, este será efetu-
ado nos prazos estabelecidos nos convênios 
celebrados no âmbito do colegiado a que se 
refere a Constituição Federal, no art. 155, § 
2º, XII, g.”

“Art. 87. O § 1º do art. 3º da Lei Comple-
mentar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
§ 1º O valor adicionado corresponderá, 

para cada Município:
I – ao valor das mercadorias saídas, 

acrescido do valor das prestações de servi-
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ços, no seu território, deduzido o valor das 
mercadorias entradas, em cada ano civil;

II – nas hipóteses de tributação simplifi-
cada a que se refere o parágrafo único do art. 
146 da Constituição Federal, e, em outras situ-
ações, em que se dispensem os controles de 
entrada, considerar-se-á como valor adicionado 
o percentual de 32% (trinta e dois por cento) 
da receita bruta.

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

EMENDA Nº 16 
(Corresponde à Emenda nº 16 – Relator)

No § 1º do art. 26, corrija-se a grafia da palavra 
“empreendedores”.

EMENDA Nº 17 
(Corresponde à Emenda nº 17 – Relator)

No inciso III do art. 30, retire-se a palavra “e” co-
locada entre a expressão “tributos estaduais”.

EMENDA Nº 18 
(Corresponde à Emenda nº 18 – Relator)

Suprima-se o termo “ao” no inciso II do § 1º do 
art. 30 do Projeto.

EMENDA Nº 19 
(Corresponde à Emenda nº 19 – Relator)

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do caput 
do art. 31 e inclua-se § 4º ao mesmo adigo:

“Art. 31.  ................................................
I – na hipótese do inciso I do art. 30, 

a partir de 1º de janeiro do ano-calendário 
subseqüente, ressalvado o disposto no § 4º 
deste artigo;

 ..............................................................
§ 4º No caso de a microempresa ou a 

empresa de pequeno pode ser excluída do 
Simples Nacional no mês de janeiro, na hipó-
tese do inciso I do art. 30, os efeitos da exclu-
são dar-se-ão nesse mesmo ano.”

EMENDA Nº 20 
(Corresponde à Emenda nº 20 – Relator)

No § 2º do art. 32, insira-se a palavra “do” entre 
os termos “recolhimento” e “imposto”.

EMENDA Nº 21 
(Corresponde à Emenda nº 21 – Relator)

No § 3º do art. 33, suprima-se o termo “pela”, 
duplicado.

EMENDA Nº 22 
(Corresponde à Emenda nº 22 – Relator)

Dê-se ao art. 44 do Projeto a seguinte redação:

“Art. 44.  ................................................
§ 1º Entende-se por empate aquelas si-

tuações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta melhor classificada.

 ............................................................. “

EMENDA Nº 23 
(Corresponde à Emenda nº 23 – Relator)

Dê-se ao art. 45 do Projeto a seguinte redação:

“Art. 45.  ................................................
I – a microempresa ou empresa de pe-

queno porte melhor ciassincada poderá apre-
sentar proposta de preço inferior àquela con-
siderada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado;

II – não ocorrendo a contratação da mi-
croempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do inciso I, serão convocadas as re-
manescentes que porventura se enquadrem 
na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44, na or-
dem classificatória, para o exercício do mes-
mo direito;

 ..............................................................
§ 1º Na hipótese da não-contratação nos 

termos previstos no caput, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame.

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

EMENDA Nº 24 
(Corresponde à Emenda nº 24 – Relator)

Acrescente-se o seguinte § 2º ao art. 52 do Pro-
jeto, renomeando-se o parágrafo único para § 1º:

“Art. 52.  ................................................
 ..............................................................
§ 1º  .......................................................
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§ 2º A reincidência no não-atendimento 
de normas trabalhistas implica a exclusão da 
microempresa ou empresa de pequeno porte 
dos benefícios desta Lei Complementar.”

EMENDA Nº 25 
(Corresponde à Emenda nº 25 – Relator)

No final do § 2º do art. 55, substitua-se a expres-
são “em presa” pelo termo “empresa”.

EMENDA Nº 26 
(Corresponde à Emenda nº 26 – Relator)

No final do art. 60, corrija-se a grafia do termo 
“instituições”.

EMENDA Nº 27 
(Corresponde à Emenda nº 27 – Relator)

No inciso V do art. 73. corrija-se a grafia do ter-
mo “suspensos”.

EMENDA Nº 28 
(Corresponde à Emenda nº 28 – Relator)

Substitua-se, no § 1º do art. 77 do Projeto, a ex-
pressão “Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)” pela 
expressão “Secretaria da Receita Previdenciária”.

EMENDA Nº 29 
(Corresponde à Emenda nº 29 – Relator)

No final do § 3º do art. 78, corrija-se a grafia do 
termo “periodo”.

EMENDA Nº 30 
(Corresponde à Emenda nº 30 – Relator)

Suprima-se a expressão “art. 58”, duplicada no 
“caput” do art. 84 do Projeto.

EMENDA Nº 31 
(Corresponde à Emenda nº 31 – Relator)

Dê-se a seguinte redação ao art. 87 do Projeto:

“Art. 87. Esta Lei Complementar entra em 
vigor na data de sua publicação, ressalvado 
o regime de tributação das microempresas e 
empresas de pequeno porte, que entra em 
vigor em 1º de julho de 2007.”

EMENDA Nº 32 
(Corresponde à Emenda nº 32 – Relator)

Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 88 
do Projeto:

“Art. 88. Ficam revogadas a partir de 
1º de julho de 2007 a Lei nº 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996, e a Lei nº 9.841, de 5 de 
outubro de 1999.

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

EMENDA Nº 33 
(Corresponde à Emenda nº 33 – Relator)

Suprima-se o parágrafo único do art. 88 do Projeto.

EMENDA Nº 34 
(Corresponde à Emenda nº 34 – Relator)

No Anexo I ao Projeto de Lei da Câmara nº 100, 
de 2006 – Complementar, na interseção das colunas 
intituladas “CSLL”, “Cofins” e “ICMS” com a linha ini-
ciada por “Até 120.000”, substituam-se os percentu-
ais “0,26%”, “0,79%” e “1,34%” por “0,21%”, “0,74%” 
e “1,25%”, respectivamente.

No anexo II, na interseção das colunas intitula-
das “CSLL” “Cofins” e “ICMS” com a linha iniciada por 
“Até 120.000”, substituam-se os percentuais “0,26%”, 
“0,79%” e “1,36%” por “0,21%”, “0,74%” e “1,25%”, 
respectivamente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Aprovado o projeto e estando a matéria em 
regime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Passamos à votação.
Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – 
Aprovar a Lei Geral das Micro e Pequenas Empre-

sas é permitir que o Brasil dê um passo fundamental 
rumo ao crescimento econômico e ao futuro.

É garantir a criação de milhões de empregos. E 
atacar de frente um dos problemas mais sérios de nos-
so país: a informalidade, alimentada pela burocracia e 
pela carga tributária elevada, que penaliza, de forma 
brutal, nossas pequenas e micro empresas.

A Lei Geral é uma reivindicação antiga de um 
segmento chave de nossa economia. Um segmento 
que representa nada mais, nada menos, que 99% das 
empresas e gera cerca de 67 % de nossos empregos 
formais, de acordo com o Sebrae.
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A proposta que veio da Câmara unifica seis tri-
butos federais com o ISS e ICMS. É o Supersimples, 
um alívio financeiro sem precedentes para empresas 
com faturamento de até 2,4 milhões de reais.

Para se ter uma idéia, o novo regime fiscal vai 
representar uma economia de 20 a 40% para as micro 
e pequenas empresas, pelos cálculos do Sebrae.

A expectativa do relator da matéria é de que mais 
de um milhão de microempresas possam ser formali-
zadas com a Lei Geral.

Além de um regime fiscal diferenciado para o se-
tor, ampliado para 29 segmentos do ramo de serviços, a 
Lei também incorporou uma série de medidas que vão 
facilitar a vida dos micro e pequenos empresários.

Merecem destaque o tratamento preferencial em 
licitações e a maior facilidade para a abertura e fecha-
mento das empresas.

A criação da Pré-Empresa permitirá a formali-
zação de atividades com faturamento de até 36 mil 
reais por ano. Com isso, milhões de brasileiros que 
hoje trabalham como autônomos vão ser beneficiados, 
recolhendo menos para a Previdência.

A criação do cadastro único eletrônico das mi-
croempresas é outro avanço inquestionável. Ele vai 
reduzir de 150 para 15 dias o tempo médio de aber-
tura de uma firma.

Não podemos mais admitir que a burocracia con-
tinue sendo um entrave para a formalização de nossas 
empresas, que ela continue freando os investimentos 
e o crescimento econômico.

Este é um setor fundamental de nossa economia 
e, com a Lei Geral aprovada hoje estaremos dando um 
passo certo e firme na direção do desenvolvimento, da 
geração de empregos e renda e de criação de novos 
negócios no País.

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

– AL) – Sobre a mesa, ofício do Presidente da Câmara 
dos Deputados, que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
Of. nº 1.667/2006/SGM/P

Brasília, 28 de setembro de 2006 

Assunto: envio de MPV para apreciação

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

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 310/2006, do Poder Executivo, 
aprovada na Sessão Plenária do dia 4-9-2006, que 

“Abre crédito extraordinário ao Orçamento de Investi-
mento para 2006, em favor da Empresa Brasileira de 
Hemoderivados e Biotecnologia – HEMOBRÁS, no 
valor total de R$14.875.000,00 (quatorze milhões, oi-
tocentos e setenta e cinco mil reais), para os fins que 
especifica”, conforme o disposto no art. 62 da Cons-
tituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001.

2. Encaminho, em anexo, o processado da re-
ferida Medida Provisória e os autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa. – Atenciosamente, Aldo Rebe-
lo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O ofício lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com referência à Medida Provisória nº 310, de 
2006, que acaba de ser lida, a Presidência comuncia 
ao Plenário que o prazo de 45 dias para apreciação da 
matéria pelo Congresso Nacional encontra-se esgota-
do, e o de vigência foi prorrogado por Atos da Mesa do 
Congresso Nacional por mais sessenta dias, cofnorme 
prevê o § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 
2001, esgotando-se no próximo dia 10 de novembro.

Uma vez recebida formalmente pelo Senado Fe-
deral, nesta data, a matéria passa a sobrestar imedia-
tamente todas as demais deliberações legislativas da 
Casa até que se ultime sua votação.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia de hoje.

É a seguinte a matéria recebida:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 310, DE 2006

Abre crédito extraordinário ao Orça-
mento de Investimento para 2006, em favor 
da Empresa Brasileira de Hemoderivado e 
Biotecnologia – HEMOBRÁS, no valor total 
de R$14.875.000,00 (quatorze milhões, oi-
tocentos e setenta e cinco mil reais), para 
os fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário ao Orça-

mento de Investimento (Lei nº 11.306, de 16 de maio 
de 2006), em favor da Empresa Brasileira de Hemode-
rivados e Biotecnologia – HEMOBRÁS, no valor total 
de R$14. 875.000,00 (quatorze milhões, oitocentos e 
setenta e cinco mil reais), para atender à programação 
constante do Anexo desta lei. 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. – Aldo Rebelo, Presidente.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL  
Nº 310, DE 2006

Abre crédito extraordinário ao Orça-
mento de Investimento para 2006, em favor 
da Empresa Brasileira de Hemoderivados 
e Biotecnologia – HEMOBRÁS, no valor 
total de R$14.875.000,00, para os fins que 
especifica.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 

167 da Constituição, adota a seguinte Medida Provi-
sória, com força de Lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário ao Orça-
mento de Investimento (Lei nº 11.306, de 16 de maio 
de 2006), em favor da Empresa Brasileira de Hemode-
rivados e Biotecnologia – HEMOBRÁS, no valor total 
de R$14.875.000,00 (quatorze milhões, oitocentos e 
setenta e cinco mil reais), para atender à programação 
constante do Anexo a esta Medida Provisória.

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

Brasília, 13 de julho de 2006; 185º da Independên-
cia e 118º da República. – Luiz Inácio Lula da Silva.
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MENSAGEM Nº 548

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

meto à elevada deliberação de Vossas Excelências o 
texto da Medida Provisória nº 310, de 13 de julho de 
2006, que “Abre crédito extraordinário ao Orçamen-
to de Investimento para 2006, em favor da Empresa 
Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – HE-
MOBRÁS, no valor total de R$14.875.000,00, para os 
fins que especifica”.

Brasília, 13 de julho de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 121/2006/MP

Brasília, 7 de julho de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à consideração de Vossa Excelência, 

em conformidade com o prescrito no art. 62, combi-
nado com o § 3º do art. 167, da Constituição, o anexo 
Projeto de Medida Provisória, que abre crédito extraor-
dinário ao Orçamento de Investimento para 2006 (Lei 
nº 11.306, de 16 de maio de 2006), no valor total de 
R$14.875.000,00 (quatorze milhões e oitocentos e se-
tenta e cinco mil reais), em favor da Empresa Brasileira 
de Hemoderivados e Biotecnologia – HEMOBRÁS, para 
atendimento de pleito do Ministério da Saúde.

2. A HEMOBRÁS teve sua criação autorizada 
pela Lei nº 10.972, de 2 de dezembro de 2004, e seu 
Estatuto Social foi aprovado pelo Decreto nº 5.402, 
de 28 de março de 2005. A empresa tem por objetivo 
primordial a fabricação de fatores de coagulação para 
abastecimento do Sistema Único de Saúde – SUS, em 
benefício de toda a comunidade hemofílica do País, a 
um custo infinitamente menor que aquele que se gasta 
atualmente na aquisição desses produtos. Sua diretoria 
foi nomeada em 31 de agosto de 2005, com a publica-
ção dos respectivos atos no Diário Oficial da União 
de 1º de setembro do mesmo ano e a posse do dire-
tor-presidente ocorreu em 6 de setembro de 2005. Por 
essa razão, não foi possivel à diretoria da HEMOBRÁS 
enviar a este Ministério sua proposta orçamentária para 
o corrente ano, de modo a constar do Projeto da Lei 
Orçamentária para 2006, encaminhado à consideração 
do Congresso Nacional no dia 31 de agosto de 2005, 
conforme determina a Constituição.

3. O crédito ora solicitado tem por objetivo, além 
de dotar a empresa uma estrutura adequada para o 
seu funcionamento, incluída aí a aquisição de móveis, 
máquinas, equipamentos e ativos de informática, em 
especial, a instalação de laboratório para fraciona-
mento do plasma fresco congelado excedente do uso 
transfusional, bem como a aquisição de tecnologia no 

âmbito da produção de hemoderivados, hemocompo-
nentes e biotecnologia.

4. A seguir, a destinação do referido crédito, por 
projetos/atividades:

a) investimentos das empresas estatais 
em infra-estrutura de apoio – R$1.875.000,00, 
sendo:

• manutenção e adequação de bens mó-
veis, veículos, máquinas e equipamentos – 
R$75.000,00– em nível nacional;

• manutenção e adequação de ativos de 
informática, informação e teleprocessamento 
– R$1.300.000,00 – em nível nacional; e

•instalação de bens imóveis – 
R$500.000,00 – Em nível nacional.

b) segurança transfusional e qualidade 
do sangue – R$13.000.000,00, sendo:

• implantação do laboratório para produ-
ção de Hemoderivados, Hemocomponentes 
e Biotecnologia – R$4.500.000,00 – Em nível 
nacional; e

• aquisição de tecnologia no âmbito da 
produção de Hemoderivados, Hemocompo-
nentes e Biotecnologia – R$8.500.000,00 – Em 
nível nacional.

5. Os recursos necessários à abertura do referido 
crédito são próprios da empresa.

6. A urgência na abertura do referido crédito, 
segundo o Ministério da Saúde, justifica-se pela imi-
nência de paralisação de uma importante etapa na 
estruturação da unidade de produção dos medicamen-
tos destinados ao SUS, colocando em risco a vida de 
pacientes, uma vez que a ausência de orçamento de 
investimento obstará a continuidade dessas ações, 
resultando em rompimento de compromissos, des-
mobilização de equipes e interrupção de processos 
de produção, com conseqüente aumento de custos e 
desperdício de recursos.

7. Acrescenta-se, ainda, que a cada dia aumen-
tam as dificuldades para aquisição no mercado mun-
dial de alguns dos produtos que serão produzidos pela 
HEMOBRÁS, como tem ocorrido ultimamente com a 
diminuição do número de empresas multinacionais 
nos pregões do Ministério da Saúde, bem como pelo 
gradual e consistente aumento dos preços.

8. Nessas condições, tendo em vista a urgência e 
relevância na implantação dos referidos projetos para o 
País, bem como o interesse social de que se reveste a 
medida, submeto à consideração de Vossa Excelência 
a presente proposta de Medida Provisória, para efetivar 
a abertura do referido crédito extraordinário.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.
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Of. nº 1.667/06/SGM/P

Brasília, 28 de setembro de 2006

Assunto: Envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser 

submetida à consideração do Senado Federal, a inclu-
sa Medida Provísória nº 310/06, do Poder Executivo, 
aprovada na Sessão Plenária do dia 4-9-06, que “Abre 
crédito extraordinário ao Orçamento de Investimento 
para 2006, em favor da Empresa Brasileira de Hemo-

derivados e Biotecnologia – HEMOBRÁS, no valor total 
de R$14.875.000,00 (quatorze milhões, oitocentos e 
setenta e cinco mil reais), para os fins que especifica.”, 
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Fede-
ral, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001.

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

Atenciosamente, – Aldo Rebelo, Presidente.
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NOTA TÉCNICA Nº , DE 2006

Assunto: Medida Provisória nº 310/2006, que abre 
crédito extraordinário ao Orçamento de Investimento 
para 2006, em favor da Empresa Brasileira de Hemo-
derivados e Biotecnologia – HEMOBRÁS, no valor total 
de R$14.875.000,00.

Interessada: Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.

I – Relatório

Nos termos do art. 62, combinado com o art. 
167, § 3º, da Constituição Federal, o Presidente da 
República adotou e submete ao Congresso Nacional 
a Medida Provisória nº 310, de 13 de julho de 2006, 
que “abre crédito extraordinário ao Orçamento de In-
vestimento para 2006 (Lei nº 11.306, de 16 de maio de 
2006), em favor da Empresa Brasileira de Hemoderi-
vados e Biotecnologia – HEMOBRÁS, no valor total de 
R$14.875.000,00, para os fins que especifica”, tendo 
em vista o atendimento da programação de trabalho 
constante do quadro a ela anexo.

A edição desta medida provisória, segundo ale-
ga o Poder Executivo na Exposição de Motivos nº 
00121/2006/MP, de 7 de julho de 2006, “tem por ob-
jetivo, além de dotar a Hemobrás de uma estrutura 
adequada para seu funcionamento, incluída aí a aqui-
sição de móveis, máquinas, equipamentos e ativos de 
informática, em especial, a instalação de laboratório 
para fracionamento do plasma fresco congelado exce-
dente do uso transfuncional, bem como a aquisição de 
tecnologia no âmbito da produção de hemoderivados 
hemocomponentes e biotecnologia. Os recursos ne-
cessários à abertura do referido crédito são próprios 
da empresa, oriundos da Fonte 495”.

A seguir, a destinação do referido crédito, por 
projetos/atividades, todas no âmbito Nacional:

a) Investimentos das Empresas Estatais 
em Infra-Estrutura de Apoio – R$1.875.000,00, 
sendo:

• Manutenção e Adequação de Bens 
Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos 
– R$75.000,00;

• Manutenção e Adequação de Ativos de 
Informática, Informação e Teleprocessamento 
– R$1.300.000,00; e

• Instalação de Bens Imóveis – 
R$500.000,00.

b) Segurança Transfusional e Qualidade 
do Sangue – R$13.000.000,00, sendo:

• Implantação do Laboratório para Produ-
ção de Hemoderivados, Hemocomponentes e 
Biotecnologia – R$4.500.000,00; e

• Aquisição de Tecnologia no Âmbito da 
Produção de Hemoderivados, Hemocompo-
nentes e Biotecnologia – R$8.500.000,00.

Informa o Poder Executivo que “a urgência na 
abertura do referido crédito, segundo o Ministério da 
Saúde, justifica-se pela iminência de paralisação de 
uma importante etapa na estruturação da unidade de 
produção dos medicamentos destinados ao SUS, co-
locando em risco a vida de pacientes, uma vez que 
sua ausência no orçamento de investimento obstará 
a continuidade dessas ações, resultando em rompi-
mento de compromissos, desmobilização de equipes 
e interrupção de processos de produção, com conse-
qüente aumento de custos e desperdício de recursos. 
Acrescenta, ainda, que a cada dia aumentam as dificul-
dades para aquisição no mercado mundial, de alguns 
dos produtos que serão produzidos pela HEMOBRÁS, 
como tem ocorrido ultimamente, com a diminuição do 
número de empresas multinacionais nos pregões do 
Ministério da Saúde, bem como pelo gradual e con-
sistente aumento dos preços”.

II – Análise

Por força do disposto no art. 5º da Resolução 
nº 1, de 2002–CN, que “dispõe sobre a apreciação, 
pelo Congresso Nacional, das Medidas Provisórias a 
que se refere o art. 62 da Constituição Federal, e dá 
outras providências”, ao Congresso Nacional cabe 
manifestar-se sobre a constitucionalidade, o mérito e 
a adequação orçamentária e financeira da matéria. O 
exame da compatibilidade e adequação financeira e 
orçamentária abrange, consoante o disposto no art. 
5º, § 1º, da citada Resolução, a análise da repercus-
são sobre a receita ou a despesa pública da União 
e da implicação quanto ao atendimento das normas 
orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a 
conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000, com a Lei do Plano Plurianual, com 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a lei orça-
mentária da União.

A presente Nota Técnica atende à determina-
ção constante do art. 19 da Resolução nº 1, de 2002 
– CN, que estabelece que “o órgão de consultoria e 
assessoramento orçamentário da Casa a que perten-
cer o Relator de Medida Provisória encaminhará aos 
Relatores e à Comissão, no prazo de 5 (cinco) dias 
de sua publicação, nota técnica com subsídios acerca 
da adequação financeira e orçamentária de Medida 
Provisória”.

II.1 – Constitucionalidade
Em primeiro lugar, cabe registrar que a Consti-

tuição veda o tratamento, por intermédio de medida 
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provisória, de matéria relativa a “planos plurianuais, 
diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adi-
cionais e suplementares (...)”. Estão ressalvadas, no 
caso particular de tais matérias, apenas as hipóteses 
em que se tratar da “abertura de crédito extraordinário 
(....) para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, 
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública (....)“. É a exceção que eclode da 
combinação do art. 62 ao § 3º do art. 167, ambos da 
Constituição. Esta é a regra quando os temas orça-
mentários têm caráter meramente ordinário: o veículo 
apropriado é o projeto de lei, projeto esse submetido 
ao rito legislativo comum, conforme previsto na Cons-
tituição, especialmente nos artigos 165 a 168, e nas 
normas regimentais do Congresso Nacional.

O problema reside em saber se, no caso verten-
te, foram observados os pressupostos necessários à 
abertura do crédito. Trata-se de crédito aberto por me-
dida provisória e, portanto, da adoção de expediente 
que, em proveito da celeridade, implica contornar o 
curso normal do processo legislativo–orçamentário. 
Esse curso, por suas características, tem a finalidade 
de permitir sejam sopesadas as questões de fundo, 
garantindo que as propostas se mantenham em equi-
líbrio e harmonia, tanto com outras demandas sociais 
de igual modo importantes e prementes, quanto com 
restrições orçamentárias ditadas pela capacidade eco-
nômica do Estado, sempre insuficiente, de empenhar-
se com a realização de novas despesas ou com a as-
sunção de mais obrigações, nomeadamente com as 
obrigações de pagar.

Quando presentes os pressupostos constitucio-
nais de urgência e imprevisibilidade, as demais neces-
sidades públicas e as restrições orçamentárias não 
deixam de existir. Porém, cedem espaço à realização 
das novas despesas, porque imprevisíveis e urgentes, 
a exemplo das decorrentes de guerra, comoção interna 
ou calamidade pública, fazendo-o com a finalidade de 
evitar que a ação pública demore e, com a demora, 
sejam as instituições estatais, o patrimônio público ou 
privado ou as vidas de cidadãos expostos a perigos.

O exame da programação de trabalho contem-
plada pela MP nº 310/06 (basicamente a aquisição de 
móveis, máquinas, equipamentos, ativos de informática, 
a instalação de laboratório e aquisição de tecnologia) 
conduz a esta conclusão indubitável: não se tratam de 
despesas imprevisíveis e urgentes, como as que de-
correriam de guerra, comoção interna ou calamidade 
pública. Sob a ótica dos pressupostos constitucionais, 
de urgência e imprevisibilidade, sem falar na gravidade 
dos fatos que deveriam dar ensejo à reação do Poder 
Público, a MP em apreço não reúne as condições ne-
cessárias à sua admissibilidade. A única característica 

que mantém em comum com o gênero “medida pro-
visória” é a de propiciar o mais célere dos meios para 
a conversão de matéria orçamentária comum em ato 
com força legal.

Portanto, o crédito conflita com as disposições 
constitucionais do art. 167, § 3º. De igual forma, conflita 
com as disposições do art. 41, inciso I, da Lei nº 4.320, 
de 17 de março de 1964, segundo o qual a modalida-
de de crédito para reforçar despesas insuficientemen-
te dotadas é o suplementar, que tem características 
completamente distintas do extraordinário.

II.2 – Adequação Financeira e Orçamentária
Esse exame está previsto no § 1º do art. 5º da Re-

solução nº 1, de 2002–CN. Textualmente, ele “abrange 
a análise da repercussão [da medida provisória] sobre a 
receita ou a despesa pública da União e da implicação 
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e 
financeiras vigentes, em especial a conformidade com 
a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 
lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias 
e a lei orçamentária da União”.

De fato, esse é um exame que se aplica, como 
“luva”, à maior parte dos temas veiculáveis por medida 
provisória. Embora assim seja, sua específica aplicação 
às medidas provisórias, de sede orçamentária, exige a 
adoção de linha de argumentação tortuosa, para não 
dizer de quase impossível sustentação. É que, como já 
se disse aqui, as medidas provisórias, para a abertura 
de créditos extraordinários, findam-se na eclosão de 
fatos geradores gravíssimos, a exemplo da guerra, da 
comoção interna ou da calamidade pública. Por isso 
mesmo, presentes fatos geradores como esses, afas-
tam-se quaisquer ordens de precedência existentes, 
pressupostos de austeridade fiscal ou ritos ordiná-
rios de apreciação, no plano das decisões tomadas 
no âmbito do Poder Legislativo, a bem de garantir-se 
a incolumidade da vida, dos bens ou das instituições 
no País. Tanto assim é que a Constituição Federal, ao 
determinar vedações no campo orçamentário, proíbe 
a abertura de crédito suplementar ou especial sem 
prévia autorização legislativa e sem a indicação dos 
recursos correspondentes. Embora o faça quanto aos 
créditos suplementares e especiais, não o faz em re-
lação aos extraordinários. Esta última categoria, livre 
da vedação quanto à indicação dos recursos corres-
pondentes, ainda se beneficia da abertura de créditos 
prévia à autorização legislativa, vez que a abertura 
acontece com a adoção e a publicação da medida pro-
visória respectiva, sendo ela, posteriormente, apenas 
confirmada, caso a medida logre aprovação no âmbito 
do Poder Legislativo.

Anda bem a norma constitucional. Não seria crí-
vel, até em atenção ao princípio da razoabilidade, que 
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a reação pública a fatos mais graves fosse exposta 
a perigos resultantes de eventual demora. Mas essa 
celeridade se aplica apenas aos casos em que se 
esteja diante da eclosão de fatos graves e, portanto, 
de medida provisória que atenda aos pressupostos 
constitucionais. Como já se viu, esse não é o caso da 
MP nº310/2006.

II. 3 – Mérito
Quanto ao mérito, não se pode olvidar que de-

cisões em matéria orçamentária implicam fundamen-
talmente na alocação de recursos escassos entre um 
grande número de necessidades e usos alternativos. 
Às necessidades da Hemobrás se somam várias ou-
tras demandas igualmente ou até mais prementes, 
cuja ponderação resta prejudicada pelo uso indevido 
do instrumento da medida provisória.

III – Conclusão

Em vista dos comentários feitos, é nossa conclu-
são de que a matéria de que se trata não atende aos 
requisitos necessários à sua veiculação por intermédio 
de medida provisória. Não há imprevisibilidade e urgên-
cia na matéria, sendo difícil, para não dizer impossível, 
estabelecer-lhe o paralelismo com as ocorrências que, 
na dicção constitucional, poderiam dar ensejo a uma 
medida desse gênero, quais sejam: a guerra, a como-
ção interna ou a calamidade pública. Assim sendo, re-
comendamos a rejeição da Medida Provisória nº 310, 
de 2006. – Luiz Gonçalves de Lima Filho, Consultor 
de Orçamentos, Fiscalização e Controle.

PARECER Á MEDIDA PROVISÓRIA Nº 310,  
DE 2006, PROFERIDO NO PLENÁRIO DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO  
À COMISSÃO MISTA DE PLANOS,  

ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM. 
Para emitir parecer. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, a Medida Provisória nº 310, de 13 de julho de 
2006, abre crédito extraordinário ao Orçamento de In-
vestimento para 2006, em favor da Empresa Brasileira 
de Hemoderivados e Biotecnologia – HEMOBRÁS, no 
valor total de 14 milhões, 875 mil reais.

Na exposição de motivos apresentada pelo Mi-
nistro do Planejamento, Orçamento e Gestão, há in-
formação de que a Hemobrás foi criada pela Lei nº 
10.972, de 2 de dezembro de 2004, e teve sua diretoria 
nomeada em 31 de agosto de 2005, entretanto com 
a publicação no Diário Oficial do dia 10 de setembro 

de 2005, razão pela qual não foi possível enviar em 
tempo hábil a proposta orçamentária para o corrente 
ano de modo a constar do projeto de lei orçamentária 
para 2006, encaminhado à consideração do Congres-
so Nacional no dia 31 de agosto de 2005, conforme 
determinação da própria Constituição.

O objetivo primordial da Hemobrás é fabricar fa-
tores de coagulação para o Sistema Único de Saúde 
a um custo infinitamente menor do que aquele que se 
gasta anualmente na aquisição desses mesmos pro-
dutos e insumos.

Decorrido o prazo regimental, não se registrou 
a apresentação de emendas à medida provisória em 
pauta.

É o relatório.
Voto.
No que diz respeito ao exame do aspecto cons-

titucional, pressupostos de relevância e urgência, é 
alegada na exposição de motivos urgência na abertu-
ra do referido crédito. Segundo o Ministro da Saúde, 
a justificação se dá pela iminência da paralisação de 
importante etapa na estruturação da unidade de pro-
dução de medicamentos destinados ao Sistema Úni-
co de Saúde.

Assim, é nosso entendimento que, quanto aos 
pressupostos de urgência e relevância, nada há a obs-
tar à edição da medida provisória em apreço.

Diante do exposto, manifestamo-nos pelo atendi-
mento aos pressupostos constitucionais para utilização 
da modalidade de crédito adotada.

Quanto ao exame da adequação financeira e or-
çamentária, o crédito extraordinário não contraria os 
dispositivos constitucionais ou os preceitos legais per-
tinentes, como o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual de 2006 e 
a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Somos, portanto, pela adequação orçamentária 
e financeira da medida provisória.

Quanto ao exame do mérito, tendo em vista os 
argumentos apresentados na exposição de motivos, 
somos pela aprovação da Medida Provisória nº 310.

Ante o exposto, considerando que o crédito extra-
ordinário atende às disposições constitucionais quanto 
aos pressupostos de relevância e urgência, apresenta 
adequação financeira e orçamentária e não colide com 
os dispositivos legais e infralegais relativos à alocação 
de recursos públicos, somos pela aprovação da Medi-
da Provisória nº 310, de 2006.

É o parecer.
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LEGISLACÃO CITADA

LEI Nº 11.306, DE 16 DE MAIO DE 2006

Estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 2006.

....................................................................................
LEI Nº 10.972, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
empresa pública denominada Empresa Bra-
sileira de Hemoderivados e Biotecnología 
– HEMOBRÁS e dá outras providências.

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

DECRETO Nº 5.402 DE 28 DE MARÇO DE 2005

Aprova o Estatuto da Empresa Bra-
sileira de Hemoderivados e Biotecnologia 
– HEMOBRÁS

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extrapauta: 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 310, de 2006 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 310, de 2006, que abre crédito 
extraordinário ao Orçamento de Investimento 
para 2006, em favor da Empresa Brasileira de 
Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás, 
no valor total de quatorze milhões, oitocentos 
e setenta e cinco reais, para os fins que es-
pecifica.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Presi-
dente, há um pedido de preferência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Efraim Morais, lamentavelmente, in-
formo a V. Exª que fizemos, ontem e hoje, um acordo 
com os líderes partidários para votarmos esta matéria 
da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e votar-
mos, em seguida, as três medidas provisórias.

Em seguida, discutiremos a proposição de V. Exª 
e veremos com os líderes partidários o que poderemos 
fazer para que ela seja apreciada com a celeridade 
que V. Exª deseja.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Eu só 
quero a garantia de V. Exª, pois estamos saindo da 
pauta. O nosso projeto garante... A votação... Penso 
que é uma matéria que não é polêmica. Não sei se há 
alguém contra o auxílio natalino para os beneficiários 

do Bolsa-Família. Trata-se de uma matéria que pode 
ser votada até por unanimidade da Casa. 

Não vejo dificuldade nenhuma em haver essa 
preferência, Sr. Presidente.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Heráclito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria inclusive de comunicar à Casa que, aprovado 
do projeto do Senador Efraim Morais, entrarei com um 
garantindo aposentadoria aos beneficiários do Bolsa-
Família. Temos que dar aquilo que o Presidente Lula 
prometeu ao povo em palanque, e a aposentadoria a 
esses pobres desassistidos se faz necessária. Tenho 
certeza de que o PT não nos faltará numa hora como 
essa.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente...

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, temos 
medidas provisórias que fizeram parte do acordo...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Já está 
colocando...

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Eu 
sei. Inclusive há um consenso de todos os Líderes 
para que elas sejam votadas, até porque elas perdem 
a validade. Duas perdem a validade na sexta-feira e a 
terceira perde a validade na semana que vem. 

Portanto, Sr. Presidente, a leitura das medidas 
provisórias já tranca automaticamente a pauta; espe-
ro que tenhamos a capacidade de cumprir o acordo 
estabelecido na reunião de Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Eu queria ponderar com o Senador Efraim 
Morais...

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Eu queria 
só o entendimento. Não vejo ninguém contra o proje-
to. Se não houver entendimento em relação à votação 
desse projeto, vamos pedir verificação. E a Oposição 
vai se posicionar, vai se retirar do plenário e não vai 
permitir a votação das medidas provisórias.

Então, eu solicitaria o bom senso do Governo 
para que pudéssemos aprovar o nosso projeto. Não 
vejo nada contra, não vejo ninguém contra; milhões de 
brasileiros serão beneficiados com o auxílio natalino. 
Não vejo ninguém contra. Por isso, é questão de bom 
senso, para que possamos votar aqui tranqüilamente 
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todas as matérias. É um apelo que eu faço. Que se 
discuta lá na Câmara dos Deputados o meu projeto.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Romero.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fizemos um 
acordo; as medidas provisórias seguiriam a votação 
da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. V. Exª já 
começou a pautar, já leu a primeira medida provisória. 
Portanto, a pauta fica trancada. Já temos a condição 
de votar. Foi feito esse entendimento. Pretendo discutir 
no momento correto o projeto do Senador Efraim Mo-
rais, porque vejo alguns vícios de inconstitucionalidade. 
Então, queremos discutir essa questão.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – O proje-
to... Senador!

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Então, 
não é o momento de se discutir.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Faço um apelo ao Senador Efraim e aos Líde-
res da Oposição, para que possamos....

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Permita-
me, Senador Romero Jucá. O projeto foi apresentado, 
teve prazo para discussão, teve prazo para emendas; 
não foram apresentadas emendas. Tem um parecer 
favorável do Senador Cristovam. Pedimos a urgência; a 
matéria foi aprovada em plenário. Então, é uma ques-
tão de bom senso. Há ainda a Câmara dos Deputados 
para discutir.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não. Va-
mos discutir no Senado.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Pois, então, 
vou pedir verificação nas medidas provisórias.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, gostaria de consultar a Liderança 
do Governo para saber se foi atendida naquele pleito 
a V. Exª de abrir o painel mais cedo para possibilitar 
aos Senadores que vão viajar na quarta-feira, se foi 
atendida, se todos votaram! Porque, como vamos ter 
outras votações, é preciso saber se foram atendidos, 
para sabermos, na realidade, com quantos Senadores 
contamos aqui.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Houve acordo, ontem, com os líderes partidá-
rios para votarmos as três medidas provisórias, cujos 
prazos se extinguirão até o dia 10.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Claro! 
Essa discussão é outra, Senador Heráclito.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Gostaria de fazer um apelo à ponderação. 
Comprometo-me com o Senador Efraim de apreciar-

mos a urgência dessa matéria na próxima reunião de 
líderes.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Já foi 
apreciada a urgência, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – De incluirmos em votação na próxima ses-
são, porque a matéria teve a urgência. Se fizermos a 
leitura da matéria e houver pedido de verificação, vai 
trancar a sessão, e deixaremos de votar as medidas 
provisórias.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre-
sidente, é uma matéria sobre a qual não há polêmica. 
Estamos pedindo – vou repetir – para saber se o Lí-
der do Governo e o PT são favoráveis ou não a isso. 
O que diz o meu projeto? Garante o auxílio natalino 
aos beneficiários do Bolsa-Família, projeto que foi evi-
dentemente o grande responsável pelo resultado das 
eleições. O Governo prometeu que vai melhorar. Estou 
querendo melhorar. Só. Não estou querendo mais do 
que isso. Não sei por que essa polêmica. 

Então, votaríamos a matéria, até simbolicamen-
te, e ela seria discutida na outra Casa do Congresso 
Nacional, na Câmara dos Deputados. Não vejo por 
que toda essa polêmica. Não vejo, sinceramente. Não 
há motivo, até porque não se tem mais que discutir 
constitucionalidade.

Não cabe mais a este Plenário discutir a consti-
tucionalidade, porque estamos em caráter de urgên-
cia na matéria. No meu entender, é uma questão de 
bom senso discutir-se a constitucionalidade ou não da 
matéria na Câmara dos Deputados, que, não tenho 
dúvida, é constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Antonio Carlos Magalhães. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, lamento divergir de V. Exª. Sabe V. Exª o apreço 
que lhe tenho, o respeito, mas, na realidade, o Bolsa-
Família foi a grande arma do Partido dos Trabalhadores. 
O Presidente da República, só na Bahia, lançou um 
milhão e quinhentas mil, e eu quero beneficiar esse 
1,5 milhão de famílias! Elas têm direito ao abono na-
talino! Isso é uma crueldade! Isso é uma crueldade 
do Senador Romero Jucá. Não faça isso! Tenha pena 
desses pobres homens do Bolsa-Família! 

Confesso a V. Exª que não me sinto bem não fi-
cando ao lado do Senador Efraim, que não pode per-
mitir que se vote alguma coisa se não votarmos esse 
projeto, que é tão útil aos mais pobres do Brasil. 

Essa medida provisória pode passar para ama-
nhã ou depois, mas esse abono natalino aos pobres 
do Bolsa-Família, aos meus amigos baianos, cerca 
de 1,5 milhão de famílias... Confesso que não posso 
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votar com V. Exª, Sr. Presidente. Desculpe-me, mas 
não posso.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem. Fui citado.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
dizer aqui neste instante que nada mais natural e mais 
justo que se vote essa proposta do Senador Efraim 
Morais. Até voto contrariado, porque é uma conquis-
ta do Presidente Lula; é aquilo que ele defendeu no 
palanque. Não podemos, de maneira alguma, passar 
para seus eleitores a imagem de que ele praticou es-
telionato eleitoral. Tenho certeza de que a Liderança 
do Governo não pode ficar contra um benefício a uma 
população que tão carinhosa foi com o Presidente da 
República. Daí por que, Sr. Presidente, inspirado nes-
sa idéia lógica do Senador Efraim, vou apresentar o 
meu projeto, que concede aposentadoria. Afinal de 
contas, este é o Governo dos desassistidos, e a inclu-
são social tem de ser permanente e não apenas em 
vésperas de eleição. 

Fica parecendo que o Presidente ludibriou mi-
lhões e milhões de brasileiros e, agora, puxa o tapete. 
Tenho certeza de que essa é uma matéria consensual; 
tenho certeza de que essa é uma matéria em relação 
à qual o Governo não tem autoridade moral para ficar 
contra, porque vai jogar por terra tudo o que pregou 
na campanha, ou, então, vai confirmar o que o João 
Santana diz: “O imaginário popular através do uso da 
tecnologia digital”. 

Aí, paciência, Sr. Presidente. Mas confio no bom 
senso e no equilíbrio dos que fazem a Liderança do 
Governo nesta Casa.

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

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá 
e, em seguida, ao Senador Mão Santa.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, são 
duas questões. Primeiro, queria dizer que V. Exª já leu 
a medida provisória e já começou a discuti-la, e qual-
quer matéria, para ser votada, precisa ser votada após 
a medida provisória.

Segunda questão: em momento algum, estamos 
contra o Bolsa-Família. Portanto, refuto aqui as colo-
cações de que eu estaria prejudicando a população 
do País. Isso não é verdade. O que estamos fazendo 
é discutir um projeto que gera despesa para o Execu-
tivo, despesa permanente, que não tem previsão or-
çamentária e que tem vício de origem, pois um projeto 
que gera despesa permanente não pode ser feito pelo 
Legislativo; só pode ser proposto pelo Executivo.

Essa matéria não passou nas Comissões; veio 
direto para o Plenário, onde se fez o regime de urgên-
cia para se discutir a matéria posteriormente. Concor-
damos com isso, para que fosse discutida depois da 
eleição, porque entendíamos que, no período eleitoral, 
realmente seria complicado discutir uma matéria com 
esse tipo de conotação, exatamente por esse tipo de 
encaminhamento que está sendo feito. No entanto, pa-
rece-me que a eleição não acabou. Temos de discutir 
efetivamente se um Parlamentar pode apresentar uma 
proposta gerando despesa para o Governo, despesa 
de custeio permanente, gerando vínculo trabalhista 
com o Bolsa-Família. 

Ninguém pode dizer que o Presidente Lula não 
é a favor do Bolsa-Família, que o Presidente Lula não 
atende à população mais humilde deste País, porque 
os programas sociais cresceram, e cresceram do jeito 
que cresceram no Governo dele. Está aí o resultado, 
está ai aprovação, está aí o reconhecimento da popu-
lação brasileira. 

Agora, temos de fazer as coisas legislativamente 
corretas, e esse projeto é incorreto. A minha obrigação 
aqui, como Líder do Governo, é defender a correção 
dessa ação e levantar essas questões. Se o Senado 
quiser votar esse posicionamento, ótimo; se não qui-
ser votar, vai-se discutir no ambiente propício, porque 
infelizmente não é possível.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sena-
dor Romero Jucá, é apenas um esclarecimento para eu 
formar um juízo. V. Exª acaba de dizer que o programa 
Bolsa-Família cresceu no Governo do Presidente Lula. 
V. Exª acompanhou o projeto anterior no outro Governo, 
em que foi Líder também, e no atual. Quanto cresceu 
na realidade entre um governo e outro?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre-
sidente, como autor do projeto, quero só fazer um es-
clarecimento.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Não, 
mas eu quero saber em quanto onerou o Governo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros – PMDB 
– AL) – Eu vou conceder a palavra a todos.

Senador Heráclito, pela ordem.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Sem revi-

são do orador.) – Senador Romero, eu acho que V. 
Exª comete um erro dizendo que o projeto não foi às 
Comissões. V. Exª não está bem informado em relação 
a isso. O projeto foi lido, foi distribuído para a Comis-
são de Assuntos Sociais. Lá, como era terminativo e 
não foi apresentada emenda, solicitei que viesse para 
o Plenário regimentalmente; veio para o Plenário, fiz 
requerimento solicitando urgência e foi aprovado por 
esse Plenário. Então, V. Exª não pode fazer essa de-
claração. V. Exª não pode, sozinho, dizer que o proje-
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to é incorreto, V. Exª não tem autoridade, sozinho, de 
dizer que é inconstitucional, e não cabe mais, neste 
momento, decisão do Plenário pela constitucionalida-
de ou não do projeto.

Então, vou manter a minha posição: se o nosso 
projeto não for votado agora vamos pedir verificação e 
esperar o tempo, até que se decida como será votado. 
Agora, não vou abrir mão da minha condição de ter o 
projeto em caráter de urgência e não ser votado. Estou 
bem claro com relação a isso. Se tiver o número sufi-
ciente de Parlamentares para me apoiar, vou...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, para uma questão de ordem. Quero falar do 
Regimento. 

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador, deixe-me ouvir o Senador Mão Santa 
e concederei a palavra a V. Exª.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan, V. 
Exª é um iluminado. V. Exª, em poucos anos de vida, 
já passou por muitas dificuldades, muitas fogueiras, e 
está aí na Presidência. Então, quero crer que Deus o 
ungiu com sabedoria, como Davi para vencer Golias. 
Quanto ao Romero, não sei a formação acadêmica 
de S. Exª; não sei se, além de ser Líder de Governo, é 
ligado ao Direito. Senador Antonio Carlos Magalhães, 
primeiro tem que ter o fato, para, depois, vir a lei. Então, 
o fato surgiu agora, na inspiração, na clarividência do 
Presidente da República. Nós ouvimos na História o 
grito: “liberdade, igualdade e fraternidade”. Caiu o rei, 
surgiu a democracia. Mas Lula deu um grito adiante. 
Sua clarividência foi quanto à sobrevivência. “Liber-
dade, igualdade e fraternidade”. Então, isso aqui foi 
o fato. Ele viu que o problema maior da humanidade 
brasileira seria a sobrevivência. Acertou e ganhou as 
eleições. Nós perdemos. Então, queremos aplaudir, 
garantindo o que o Romero está totalmente equivo-
cado: tem que ter o fato para, depois, vir a lei. O fato, 
Lula criou. Lula venceu. Ele escutou a voz rouca das 
ruas e viu que eles queriam era a sobrevivência. E a 
lei? Está aí a boa lei! Esta Casa só tem um sentido: 
fazer leis boas e justas. Estamos aqui orgulhosos da 
inspiração e das bênçãos de Deus ao Senador Efraim 
Morais, possibilitando a nós nos orgulharmos de ser-
mos legisladores do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primei-
ro, quero dizer ao Senador Efraim Morais que posso, 
como Senador, externar a minha opinião. Não sou eu 

quem decide o que é constitucional e o que não é, mas 
tenho a obrigação de tratar a questão com a serieda-
de que merece e colocar os argumentos que entendo 
devam ser colocados.

A outra questão é a seguinte: essa matéria é ter-
minativa, não foi votada na Comissão específica, foi tra-
zida em regime de urgência, ao arrepio do Regimento. 
Quero ler aqui o Capítulo XX, Da Urgência:

Art. 336 (...)
Parágrafo único. As proposições referidas no art. 

91, I e II, reservadas à competência terminativa das 
comissões [que é o caso], não poderão ser apreciadas 
em regime de urgência, salvo se da decisão proferida 
houver recurso interposto por um décimo dos mem-
bros do Senado para discussão e votação da matéria 
pelo Plenário.

Ou seja, essa matéria, que é terminativa, deveria 
ter sido votada na Comissão. Aprovada ou não, haveria 
um recurso interposto por dez parlamentares, viria para 
o Senado e, aí sim, poderia ter sido feito pedido de ur-
gência. Não ocorreu isso. Não levantei isso no momento 
oportuno exatamente porque havíamos combinado de 
discutir essa matéria depois das eleições. Então, todas 
as questões estão sendo colocadas para discutirmos 
mérito. Vamos discutir mérito. Se esta Casa entender 
que qualquer Parlamentar, amanhã, pode apresentar 
projeto para gerar despesa de custeio permanente 
para o Poder Público, que é atribuição específica do 
Executivo, estaremos subvertendo a legislação, mas 
é uma decisão que a Casa vai tomar. Porém, é minha 
obrigação...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Ora, todo dia o Executivo subverte esta Casa, 
e ninguém diz nada, inclusive com as medidas provi-
sórias, a que V. Exª é favorável.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Favorá-
vel não; nós aprovamos na medida provisória a mu-
dança...

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, peça a palavra para uma questão de or-
dem, por favor.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre-
sidente, fui citado e pediria à Mesa... Não vou acres-
centar nada, só queria que a Mesa...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vou garantir a palavra a V. Exª. Antes, vou ou-
vir a questão de ordem levantada pela Senadora Ideli 
Salvatti e vou responder à intervenção feita pelo Se-
nador Romero Jucá.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Eu só 
queria isto: que a Mesa dissesse se houve ou não os 
trâmites legais para que o projeto chegasse aqui. Há 
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uma desinformação do Líder do Governo, que não 
acompanhou o processo.

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

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para 
uma questão de ordem.) – Sr. Presidente, V. Exª já fez 
a leitura e já iniciou o processo de debate da medida 
provisória?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vou responder às questões que foram levanta-
das, primeiro pelo Senador Romero Jucá, em seguida 
pela Senadora Ideli Salvatti, e vou consultar os Líderes 
partidários e a Casa sobre o que vamos fazer.

Em primeiro lugar, o art. 172 do Regimento Inter-
no do Senado Federal, inciso I, diz o seguinte:

Art. 172. A inclusão em Ordem do Dia de propo-
sição em rito normal, que é o caso, sem que esteja 
instruída com pareceres das comissões a que houver 
sido distribuída, só é admissível nas seguintes hipó-
teses:

I – por deliberação do Plenário, se a única ou a 
última comissão a que estiver distribuída não proferir 
o seu parecer no prazo regimental,[ que é o caso]. 

A proposição foi para a Comissão de Assuntos 
Sociais no dia 12 de setembro de 2006. O prazo era, 
portanto, de 15 dias, o que significa dizer que o reque-
rimento é regimental ao aprovar a urgência. Essa é a 
primeira questão.

A segunda questão é que começamos a ler a 
medida provisória, e a medida provisória lida tranca a 
pauta. Para prosseguirmos na sessão, precisamos votar 
essa medida provisória, as outras medidas provisórias, 
para votarmos o projeto de lei. Mas, regimentalmente, 
da forma que aqui foi colocado por esta Presidência.

Não sei se respondi a questão de ordem de V. 
Exª. 

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, tendo sido muito bem respondida a ques-
tão de ordem por V. Exª, não cabe fazer mais qualquer 
discussão de inversão de pauta já a partir do início da 
leitura e apreciação da medida provisória. Portanto, 
todo esse debate está fora da seqüência do trabalho 
regimental já iniciado por V. Exª. 

A outra questão não é mais questão regimen-
tal.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Presi-
dente, vou pedir os Anais.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Quando deu o resultado, o Senador Efraim Mo-
rais, a meu pedido, solicitou a votação do projeto dele. 
Conseqüentemente, não foi lida a medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Preferência. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Perdoe-me V. Exª, com quem não desejo di-
vergir nunca, mas é só pedir as notas à Taquigrafia. 
Nesse caso, terei que requerer à Taquigrafia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – De pronto, defiro o pedido de V. Exª para re-
querer as notas taquigráficas da sessão, para que pos-
samos dirimir dúvidas com relação a isso.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Mas, 
Sr. Presidente, a palavra de V. Exª de que já está em 
debate a medida provisória, a resposta que V. Exª me 
deu, é o que está em vigor.

Sr. Presidente, gostaria ainda de reiterar o se-
guinte aspecto: fizemos uma reunião de Líderes para 
tratar da pauta de votação do dia de hoje. Estavam 
presentes dois representantes do PFL, o Senador De-
móstenes Torres, representando enquanto Vice-Líder, 
e também o Senador Antonio Carlos Magalhães. Em 
nenhum momento, na reunião, foi levantada qualquer 
questão relacionada à inclusão desde projeto na pauta 
e nem sequer antes das medidas provisórias.

Portanto, se nesta Casa, vamos continuar a res-
peitar os acordos firmados pelos Líderes, no mínimo, 
temos de votar as três medidas provisórias.

Terminado o cumprimento do acordo feito, para 
que se continue honrando nesta Casa a palavra dada 
pelos Líderes, poderemos até apreciar a matéria do 
Senador Efraim. 

No entanto, no acordo de Líderes firmado, volto 
a dizer, ninguém levantou essa questão. Isso não foi 
abordado na reunião. E o acordo – o Senador Antonio 
Carlos Magalhães está aqui me admirando e tenho 
certeza de que ele vai confirmar...

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– V. Exª merece ser admirada.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Mui-
to agradecida.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª tem 
mau gosto.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Como 
sempre, a delicadeza impera! 

Mas, Senador Antonio Carlos Magalhães, V. Exª 
é testemunha. O assunto não foi levantado, e o acordo 
que nós firmamos foi votarmos a Lei Geral da Micro e 
da Pequena Empresa e, em seguida, as três medidas 
provisórias.

Estou errada?
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador Efraim Morais, V. Exª tem a palavra.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Reiterando, a Taquigrafia 
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poderá confirmar que a medida provisória não foi lida, 
mas apenas iniciada. Ela não foi conclusiva. Então, 
conseqüentemente não foi lida. Solicito a V. Exª, assim 
que concluir a votação, que peça a preferência para 
o meu projeto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Efraim, quando esta Presidência 
anunciou a medida provisória, V. Exª, em seguida, 
pediu a preferência.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Não. Des-
culpe-me, V. Exª. Então, peço para que vejamos as 
notas taquigráficas. 

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

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, solicito que V. Exª tenha um pouquinho de 
paciência comigo. 

Vamos supor que houvesse realmente aconteci-
do isso. Somente as notas taquigráficas podem dirimir 
toda e qualquer dúvida. Mas o acordo que fizemos foi 
de votar a Lei Geral da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte e, em seguida, votar as três medi-
das provisórias. Portanto, a palavra dos Líderes tem de 
continuar valendo, porque senão, Sr. Presidente, não 
adianta mais fazermos reuniões de Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra o Senador Efraim Morais.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Eu faço 
um acordo. Votamos essa medida provisória, o projeto 
e depois as outras duas, já que não foram lidas.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não. 
Vamos fazer o acordo: votamos as três medidas pro-
visórias e depois votamos esse projeto.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Não. Eu 
não aceito e vou pedir verificação.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Qual é 
a diferença?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Estão 
mostrando que o Governo não quer votar o décimo 
terceiro para o Bolsa Família.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Nós que-
remos votar. Nós vamos discutir.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Não quer 
votar!

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Nós va-
mos discutir. Nós vamos discutir, nós vamos votar!

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – O acordo 
está feito. A proposta para o ...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não 
estou pedindo para não votar; estou pedindo para se 
cumprir o acordo.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Presi-
dente, está feita a proposta.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se não houver acordo para prosseguirmos de 
uma forma ou de outra a sessão, vou encerrá-la.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Está feita 
a proposta de entendimento. A Oposição fica aqui para 
votar. Vota-se a primeira medida provisória, depois se 
vota o meu projeto e votaremos as outras duas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Consulto os Srs. Líderes Partidários se há 
acordo para prosseguirmos a sessão. Se não houver 
acordo, vou encerrar a votação.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mer-
cadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero fazer uma ponderação. O tema Bolsa Família não 
apenas foi relevante nas eleições, pois é socialmente 
expressivo, já que contempla mais de 11 milhões de 
famílias, mas também é um reconhecimento que teve 
um papel importante em termos de inclusão do jovem 
na escola. 

Mas, efetivamente, foi aberto um debate – e estou 
convencido disso – segundo o qual temos que discutir 
com mais profundidade essa concepção de política so-
cial. Por exemplo, qual a porta de saída e como fazer 
inclusão produtiva dessa população? Como avançar 
nas condicionalidades para que a educação não se 
restrinja apenas à freqüência, mas abranja a avaliação 
da qualidade do ensino?

Então, devíamos aprofundar essa questão. Te-
mos tempo. Acabamos de sair das eleições. Entendo 
o sentimento. O Senador lutou por isso já no período 
eleitoral. É uma bandeira. Estamos no final do ano. 
Mas ponderaria que fizéssemos uma discussão mais 
aprofundada.

Seria interessante que V. Exªs pudessem ler no 
jornal – amanhã vou assomar à tribuna para falar sobre 
isto – matéria atinente a gastos correntes. Se não tiver-
mos uma contenção dos gastos correntes neste País, 
para alavancarmos o investimento público, não haverá 
nem crescimento nem emprego. Não será possível ha-
ver crescimento ou emprego. Estamos investindo 0,5% 
do PIB, e os gastos correntes vêm crescendo de forma 
muito acelerada. Portanto, há um debate de fundo que 
precisamos fazer e que também surgiu na campanha, 
inclusive pela intervenção por críticas da Oposição, que 
apresentou temas que merecem reflexão. 

Em síntese, precisamos reconstruir no Senado o 
ambiente que tivemos durante o período em que for-
mulávamos políticas públicas de qualidade, em que 
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apresentávamos grandes soluções para o País, como 
a reforma da Previdência, a reforma tributária, a Lei de 
Falências, biotecnologia, e fazíamos isso na constru-
ção Oposição e Governo. O que nós fizemos na bios-
segurança, na Lei de Falências, não foi uma obra do 
Governo, foi uma obra do Senado Federal. Na reforma 
tributária, foi uma obra do Senado Federal.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Mas V. Exª transigia, e o Senador Romero 
Jucá, não.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Não, mas eu acho que temos de reconstruir essas 
pontes. 

Por isso, Senador Efraim, considerando que es-
tamos retomando o trabalho, e na semana que vem 
dificilmente teremos votação, eu ponderaria de forma 
muito sincera com V. Exª: vamos aprovar as medidas 
provisórias, vamos dar prioridade a essa discussão do 
Bolsa Família entre os grandes temas nacionais de re-
pensar as políticas públicas com profundidade.

E acho que, se nós restabelecermos esse clima no 
Senado que marcou o início da vida legislativa, ganha-
remos todos e, seguramente, V. Exª, que está trazendo 
uma proposta de um programa que tem um grande al-
cance social, que tem um significado importante, e que 
precisa ser discutido com toda a profundidade.

O apelo que eu faço é que pudéssemos aprovar 
as medidas provisórias e assumir um acordo de abrir 
essa discussão do Bolsa Família com prioridade. V. Exª, 
inclusive, poderia coordenar uma Subcomissão para 
não tratarmos apenas desse aspecto. Eu acho que nós 
precisamos ir muito mais a fundo na reconstrução das 
políticas sociais no País.

Essa é a sugestão e a ponderação que faço, para 
que nós abramos esse final de ano em um clima de 
construção legislativa, porque a eleição passou e nós 
precisamos aprimorar as políticas públicas, que segu-
ramente serão muito melhores com a participação dos 
Parlamentares da Oposição no Senado Federal.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão 
adicional.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agrade-
ço a V. Exª. Quero dizer apenas o seguinte: o Senador 
Aloizio Mercadante começa a dar um novo horizonte às 
questões da Casa, propondo um diálogo franco.

É evidente que S. Exª passou um período ausente 
e talvez não saiba de um compromisso que foi assu-
mido aqui com relação à votação das carreiras, de o 
Governo mandar imediatamente uma medida provisó-
ria para resolver o problema das Polícias. Até hoje, ele 

não mandou, Senador Aloizio Mercadante – V. Exª fez 
muito falta aqui como Líder. Talvez seja por isso que 
não tenhamos o conforto de fazer acordo agora para 
receber depois. Falta credibilidade aos acordos, porque 
eles não são cumpridos, Senador Aloizio Mercadante. 
É isso o que está acontecendo.

Mas eu não queria falar sobre isso, Senador. Esta 
Casa vive de história e quero registrar, com a maior 
alegria e emoção, a presença nesta Casa do Senador 
Ignácio Arruda, que, há mais de duas horas, recebe 
conselho de outro colega, esse velho comunista, Se-
nador Leomar Quintanilha. Tenho certeza de que estão 
montando as estratégias e relembrando os tempos do 
passado, da época da ditadura, das guerrilhas – tal-
vez até da Coluna Prestes. O Senador Tasso Jereis-
sati que se cuide! O comunismo de roupagem nova e 
revigorado vai dar muito trabalho nesta Casa. Saúdo 
a sua chegada e lhe dou os parabéns. Ouça sempre 
os bons conselhos dos mais velhos.

Sr. Presidente, acho que o Governo usa os sub-
terfúgios e os argumentos que quer para não atender 
às reivindicações do povo. Nunca na História do Bra-
sil, antes deste Governo, o pobre foi tão bem tratado. 
Nós não podemos abandoná-lo. Nunca, na História do 
Brasil, a pobreza foi tão ouvida e tão assistida. Não po-
demos abandoná-la, logo após empanturrarmos nas 
urnas com os votos dos que acreditaram em promes-
sas que têm de ser cumpridas.

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

– AL) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Primeiramente, quero dizer 
que, como Líder do Governo, enquanto tenho agido 
como Líder, todos os acordos que fiz eu cumpri. Não 
sei se o Senador Heráclito estava se referindo a mim 
ou não, mas os acordos que eu fiz eu cumpri. 

A questão de pessoal está sendo discutida e te-
mos feito diversas reuniões com todos os segmentos, 
que são testemunhas do trabalho que estamos fazen-
do dentro do Governo. Então quero deixar claro, para 
que não paire nenhuma dúvida sobre qualquer acordo 
que eu faço e que deixe de cumprir aqui. Pelo contrá-
rio, temos feito vários acordos que, às vezes, não são 
cumpridos, não por nossa parte.

A segunda questão é que nós não estamos que-
rendo evitar a votação da matéria, apesar de toda essa 
celeuma. Não foi votado prioridade, não foi votada uma 
série de questões. Não estamos querendo isso. Nós 
estamos querendo cumprir o que foi acordado. Vota-
mos as três medidas provisórias e, depois, discute-se 
se votamos esse projeto. Vou continuar com a mes-
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ma posição e o Plenário será soberano para definir o 
que quiser.

Agora, penso que temos de ter a consciência de 
cumprir o acordo que foi feito. Votamos a Lei Geral das 
Microempresas e, agora, votaríamos as três medidas 
provisórias. Depois, votaremos o projeto do Senador 
Efraim Morais.

Não tenho nada, pessoalmente, contra o projeto. 
Acredito que o projeto é equivocado, cria uma outra 
situação, mas vamos discutir no momento da questão 
de mérito.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, eu queria fazer um apelo ao Senador Efraim 
Morais. Nós votaríamos as três medidas provisórias, 
conforme acordo de Líderes, e nós, Líderes, garantirí-
amos que o quarto, hoje, aqui, agora, seria o de S. Exª. 
Dessa forma, limparíamos a pauta das três medidas e 
votaríamos o projeto dele.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Efraim Morais.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Eu quero 
ouvir a palavra do Líder do Governo, do Líder do PT 
e dos demais Líderes nesse compromisso, já que se 
trata de outro acordo para se votar a matéria.

Vou concordar com o acordo que foi feito, desde 
que seja feito outro acordo, porque, se a palavra do 
Líder vale, quero a palavra de V. Exªs de que, em se-
guida, eu não pedirei verificação e que V. Exªs garan-
tam o quórum para que se vote a matéria.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A ma-
téria é simbólica e eu não pedirei verificação. Nós 
vamos votar em seguida. O que nós dissemos aqui, 
nós cumprimos. O que eu tenho falado aqui, eu tenho 
cumprido.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Estou 
perguntando a V. Exª...

Senador Romero!
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A pro-

posta que eu fiz é votar as três medidas provisórias e 
votar sem pedir verificação. Eu não vou pedir verifica-
ção. Estou garantindo isso pela Liderança do Governo. 
Quanto ao PMDB... 

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Eu quero 
a garantia do PT também de que não vai fazer.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Eu não 
falo pelo PT.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senadora Ideli. 

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Se-
nador Efraim, eu não serei obstáculo a que se firme o 
acordo que, estranhamente, está sendo complemen-
tado a um acordo que estava sendo feito...

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Estou 
propondo outro acordo, Senadora. Estou propondo 
outro acordo.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pos-
so falar? Posso falar, Senador Efraim?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Asseguro a palavra a V. Exª. 

Em seguida darei a palavra ao Senador Efraim.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Eu 

não serei obstáculo a um acréscimo a um acordo que 
estava firmado e que, infelizmente, quem firmou tam-
bém não veio aqui defendê-lo. Eu não serei obstáculo. 
Agora, que fique também muito bem consignado: não 
vou pedir verificação de quórum. Entrar em votação 
não significa compromisso de voto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Efraim.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Bom, 
Presidente, quero deixar bem claro, não há verifica-
ção de quórum. O Líder do PMDB, Senador Ney Su-
assuna, garante a presença e voto favorável, foi claro. 
O Governo não pedirá verificação e a Senadora Ideli 
também não fará o pedido de verificação. Então, eu 
acho que está acordado, ou seja, um aditivo ao acor-
do feito: em seguida às medidas provisórias, teremos 
a votação dessa matéria, sem verificação de quórum. 
Porque senão não vamos poder fazer nenhum acordo 
aqui no Senado. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Desde 
o começo, estamos dizendo isso. V. Exª é que não 
está, claro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Romero, consulto os líderes partidá-
rios se prosseguimos na votação.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – O 
quarto item da pauta é o projeto do Senador Efraim. 
Os três que acordamos...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O quarto item da pauta é o projeto, é o acordo 
que a Casa faz. Vamos dar concretude ao acordo.

À medida provisória foram apresentadas emen-
das.

Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma, Relator-Revisor da matéria.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
quanto o Senador Romeu Tuma se dirige à tribuna, 
quero aqui fazer uma retificação, porque acho que 
ofendi moralmente o Senador Romero, e não quero 
dormir hoje com esse remorso.

Em nenhum momento, eu disse que ele não cum-
pria acordo. Eu disse que, se ele está convencido de 
que é governo mesmo, durma-se convencido! Como 
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sei que ele é um líder eventual, Senador Romero, em 
momento algum acusei V. Exª. Muito pelo contrário, já 
fiz acordos aqui com V. Exª, e todos os acordos que V. 
Exª assumiu foram cumpridos e honrados. 

Ocorre que, entre V. Exª e o reino do Céu, há vá-
rios obstáculos. Não leve para casa essa mágoa de 
mim. Jamais faria essa ofensa. Jamais chegaria ao 
ponto de atingi-lo. Agora que o governo não cumpre, 
não cumpre! Ou V. Exª acha que cumpre?

O Governo, não V. Exª, o Governo é impessoal. 
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Com a palavra, V. Exª,
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador 
Romeu Tuma, eu gostaria de discutir as suas emendas, 
daí por que gostaria de ter os seus pareceres.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – O parecer é 
sobre um problema muito importante, por isso que eu 
aceitei. Trata-se do Hemocentro, a grande dificuldade 
no estoque de sangue. Para tanto, deve-se criar uma 
verba para que se possa montar uma infra-estrutura.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Mas eu sou médico e, conseqüentemente, em 
hemocentro tenho interesse. E não sou vampiro.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Eu também 
não sou, Senador Antonio Carlos. Eu apenas...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – V. Exª não é médico, não! Tenha paciência!

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Não, não. Sou 
advogado. Estou lendo os critérios financeiros. 

V. Exª tem mais condições do que eu para dis-
cutir sobre o assunto. Eu gostaria de passar a missão 
de leitura a V. Exª. Seria mais condizente com as qua-
lidades de V. Exª. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – V. Exª é um grande Relator, mas confesso que 
quero ouvir.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Creio que 
tem direito, sim. Achei que estava distribuído, porque 
me entregaram agora o relatório. Aguardo a decisão 
do Presidente sobre a entrega de cópia do relatório 
ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Quero, depois, que V. Exª me dê o relatório, 
porque quero saber.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Senhor?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA) – Quero ouvi-lo.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Pois não, 

com prazer. Então, farei a leitura por inteiro. É isso o 
que V. Exª quer?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Depois eu quero.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Pois não.

PARECER Nº 1.196, DE 2006–PLEN

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para a leitura 
do parecer.) –

I – Relatório.
Nos termos do art. 62, combinado com o art. 

167, § 3º, da Constituição Federal, o Presidente da 
República adotou e submete ao Congresso Nacional 
a Medida Provisória nº 310, de 13 de julho de 2006, 
que “abre crédito extraordinário ao Orçamento de In-
vestimento para 2006 (Lei nº 11.306, de 16 de maio 
de 2006), em favor da Empresa Brasileira de Hemode-
rivados e Biotecnologia – Hemobrás, no valor total de 
R$14.875.000,00, para os fins que especifica”, tendo 
em vista o atendimento da programação de trabalho 
constante a ela anexo. 

A edição desta Medida Provisória, segundo ale-
ga o Poder Executivo na Exposição de Motivos nº 
00121/2006/MP, de 7 de julho de 2006, “tem por ob-
jetivo, além de dotar a Hemobrás de uma estrutura 
adequada para seu funcionamento, incluída aí a aqui-
sição de móveis, máquinas, equipamentos e ativos de 
informática, em especial a instalação de laboratório 
para fracionamento do plasma fresco congelado, ex-
cedente do uso transfuncional, bem como a aquisição 
de tecnologia no âmbito da produção de hemoderiva-
dos, hemocomponentes e biotecnologia”. Os recursos 
necessários à abertura do referido crédito são próprios 
da empresa, oriundos da Fonte 495.

A seguir, a destinação do referido crédito extra-
ordinário, por projetos/ atividades, todas no âmbito 
nacional: 

a) Investimento das Empresas Estatais 
em Infra-Estrutura de Apoio – R$1.875.000,00, 
sendo: 

– Manutenção e Adequação de Bens 
Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos 
– R$75.000,00; 

– Manutenção e Adequação de Ativos de 
Informática, Informação e Teleprocessamento 
– R$1.300.000,00; 

– Instalação de Bens Imóveis – 
R$500.000,00; 

b) Segurança Transfusional e Qualidade 
do Sangue – R$13.000.000,00, sendo: 

– Implantação doe Laboratório para Pro-
dução de Hemoderivados, Hemocomponentes 
e Biotecnologia – R$4.500.000,00; 
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– Aquisição de Tecnologia no Âmbito da 
Produção de Hemoderivados, Hemocompo-
nentes e Biotecnologia – R$8.500.000,00.

Informa o Poder Executivo que “a urgência na 
abertura do referido crédito, segundo o Ministério da 
Saúde, justifica-se pela iminência de paralisação de 
uma importante etapa na estruturação da unidade de 
produção dos medicamentos destinados ao SUS, co-
locando em risco a vida de pacientes, uma vez que 
sua ausência no orçamento de investimento obstará a 
continuidade dessas ações, resultando em rompimento 
de compromissos, desmobilização de equipes e inter-
rupção de processos de produção, com conseqüente 
aumento de custos e desperdício de recursos. Acres-
centa, ainda, que a cada dia aumentam as dificulda-
des para aquisição, no mercado mundial, de alguns 
dos produtos que serão produzidos pela Hemobrás, 
como tem ocorrido ultimamente com a diminuição do 
número de empresas multinacionais nos pregões do 
Ministério da Saúde, bem como pelo gradual e cons-
ciente aumento dos preços”.

II – Análise. 
Por força do disposto no art. 5º da Resolução nº 

01, de 2002–CN, que “dispõe sobre a apreciação, pelo 
Congresso Nacional, das Medidas Provisórias a que 
se refere o art. 62 da Constituição Federal, e dá outras 
providências”, ao Congresso Nacional cabe manifestar-
se sobre a constitucionalidade, o mérito e a adequação 
orçamentária e financeira da matéria.

II.1 – Constitucionalidade. 
Em primeiro lugar, cabe registrar que a Consti-

tuição veda o tratamento, por intermédio de medida 
provisória, de matéria relativa a “planos plurianuais, 
diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adi-
cionais e suplementares (...)”. Estão ressalvadas, no 
caso particular de tais matérias, apenas as hipóteses 
em que se tratar da “abertura de crédito extraordinário 
(...) para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, 
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública (...)”. É a exceção que eclode da 
combinação do art. 62 ao § 3º do art. 167, ambos da 
Constituição. Esta é a regra quando os temas orça-
mentários têm caráter meramente ordinário: o veículo 
apropriado é o projeto de lei, projeto esse submetido 
ao rito legislativo comum, conforme previsto na Cons-
tituição, especialmente nos arts. 165 a 168, e nas nor-
mas regimentais do Congresso Nacional. 

O problema reside em saber se, no caso verten-
te, foram observados os pressupostos necessários à 
abertura de crédito. Trata-se de crédito aberto por me-
dida provisória e, portanto, da adoção de expediente 
que, em proveito da celeridade, implica contornar o 
curso normal do processo legislativo-orçamentário. 

Esse curso, por suas características, tem a finalidade 
de permitir que sejam sopesadas as questões de fun-
do, garantindo que as propostas se mantenham em 
equilíbrio e harmonia tanto com outras demandas so-
ciais de igual modo importantes e prementes quanto 
com restrições orçamentárias ditadas pela capacidade 
econômica do Estado, sempre insuficiente, de empe-
nhar-se com a realização de novas despesas ou com 
a assunção de mais obrigações, nomeadamente com 
as obrigações de pagar. 

Quando presentes os pressupostos constitucio-
nais de urgência e de imprevisibilidade, as demais ne-
cessidades públicas e as restrições orçamentárias não 
deixam de existir. Porém, cedem espaço à realização 
das novas despesas, porque imprevisíveis e urgentes, 
a exemplo das decorrentes de guerra, comoção interna 
ou calamidade pública, fazendo-o com a finalidade de 
evitar que a ação pública demore e, com a demora, 
sejam as instituições estatais o patrimônio público ou 
privado ou as vidas de cidadãos expostos a perigo. 

O exame da programação de trabalho contempla-
da pela MP nº 310/2006 conduz à conclusão de que se 
trata de despesas imprevisíveis e urgentes, ou seja, a 
Medida Provisória em apreço reúne as condições ne-
cessárias à sua admissibilidade. 

II.2 – Adequação Financeira e Orçamentária.
Esse exame está previsto no § 1º do art. 5º da Re-

solução nº 01 de 2002-CN. Textualmente, ele “abrange a 
análise da repercussão [da Medida Provisória] sobre a 
receita ou a despesa pública da União e da implicação 
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e 
financeiras vigentes, em especial a conformidade com 
a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 
Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias e a Lei Orçamentária da União. 

De fato, esse é um exame que se aplica como 
“luva” à maior parte dos temas veiculáveis por medida 
provisória. Embora assim seja, sua específica aplicação 
às medidas provisórias, de sede orçamentária, exige a 
adoção de linha de argumentação tortuosa, para não 
dizer de quase impossível sustentação. É que, como 
já se disse aqui, as medidas provisórias para a aber-
tura de créditos extraordinários fundam-se na eclosão 
de fatos geradores gravíssimos, a exemplo da guerra, 
da comoção interna ou da calamidade pública. Por 
isso mesmo, presentes fatos geradores como esses 
afastam quaisquer ordens de precedência existentes, 
pressupostos de austeridade fiscal ou ritos ordiná-
rios de apreciação, no plano das decisões tomadas 
no âmbito do Poder Legislativo, a bem de garantir-se 
a incolumidade da vida, dos bens ou das instituições 
do País. Tanto assim é que a Constituição Federal, ao 
determinar vedações no campo orçamentário, proíbe 
a abertura de crédito suplementar ou especial sem 
prévia autorização legislativa e sem a indicação dos 
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recursos correspondentes. Embora o faça quanto aos 
créditos suplementares e especiais, não o faz em re-
lação aos extraordinários. Esta última categoria, livre 
da vedação quanto à indicação dos recursos corres-
pondentes, ainda se beneficia da abertura de créditos 
prévia à autorização legislativa, vez que a abertura 
acontece com a adoção e a publicação da medida pro-
visória respectiva, sendo ela, posteriormente, apenas 
confirmada, caso a medida logre apuração no âmbito 
do Poder Legislativo.

Anda bem a norma constitucional. Não seria crí-
vel, até em atenção ao princípio da razoabilidade, que 
a reação pública a fatos mais graves fosse exposta a 
perigos resultantes de eventual demora. 

Mas essa celeridade se aplica apenas aos casos 
em que se esteja diante da eclosão de fatos graves e, 
portanto, de medida provisória que atenda aos pressu-
postos constitucionais. Como já se viu, esse é o caso 
da MP nº 310/2006.

II.3 – Mérito
Quanto ao mérito, não se pode olvidar que de-

cisões de matéria orçamentária implicam fundamen-
talmente na alocação de recursos escassos entre um 
grande número de necessidades e usos alternativos. 
Nesse caso, consideramos que as necessidades da 
HEMOBRÁS são prementes e meritória é a Medida 
Provisória.

III – Voto
Diante do exposto, votamos pela aprovação da 

MP nº 310/06, uma vez que foram demonstrados sua 
constitucionalidade, legalidade, adequação orçamen-
tária e financeira e mérito, nos termos do proposto 
pelo Executivo.

Esse é o relatório, Sr. Presidente e Sr. Senador 
Antonio Carlos Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Eu preciso do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer preliminar do Relator, Senador Ro-
meu Tuma, é pelo atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância, urgência e pela adequação 
financeira, nos termos da Resolução nº 1 e, no mérito, 
pela aprovação.

Consulto a Casa se podemos votar os pressu-
postos constitucionais e, em seguida, discutiremos o 
parecer.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Eu quero discutir antes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Car-
los Magalhães, para discutir os pressupostos consti-
tucionais.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presi-
dente, retiro-me da tribuna para que o Senador faça 
uso da palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Não, V. Exª pode-me responder daí mesmo.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – É uma honra 
ficar frente a frente com V. Exª, sempre defensor do 
Orçamento impositivo. Essa é uma virtude que V. Exª 
apresenta à Casa, e todos são favoráveis a ela. 

No entanto, neste instante, precisamos colaborar 
com as exigências da premência do fato.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Car-
los Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, de-
sejo saber do Relator se essa medida provisória já foi 
executada, se já foram pagos os seus recursos.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Senador, as 
medidas provisórias são aplicáveis imediatamente. Não 
sei se essa verba já foi alocada e gasta.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Se já foi, para que vamos votar?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Mas se teria 
que consagrar o projeto. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Como, Excelência, se já foi paga? V. Exª a 
traz ao Plenário para que este faça que papel, se isso 
já foi pago?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – É a regra 
constitucional, Senador. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – É uma regra constitucional? Isso é um ab-
surdo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Romeu Tuma, concederei a palavra a 
V. Exª depois, para responder as indagações do nobre 
Senador Antonio Carlos Magalhães.

Com a palavra V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA) – Isso é um absurdo constitucional. Como é que 
já foi paga? Estamos, aqui, levando esse tempo todo 
para discutir o quê? Se negarmos, o que acontece? O 
Governo já pagou, dentro dos artigos da Constituição.

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Permi-
te-me responder pelo Senador?

A medida provisória expira na sexta-feira. Se ela 
foi totalmente cumprida e não a votarmos, será criada 
uma comissão para regular os efeitos decorrentes da 
medida provisória que não foi votada e aprovada, com 
uma implementação imediata, efeitos. E estes serão 
quais? Nós não a aprovamos. Então, em decorrência 
da não-aprovação, a Constituição determina que uma 
Comissão seja criada para estudar quais os efeitos 
que aconteceram em decorrência da medida que não 
foi aprovada.
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – E por que não fazê-lo?

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Bom, se 
nós nos recusarmos, será criada uma comissão.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Por que não fazê-lo? Seria uma situação 
muito boa para o Senado saber se o Governo pagou 
ou não uma medida provisória que submete à nossa 
consideração.

Evidentemente, V. Exª, com a inteligência brilhante 
que tem, não conseguiu me convencer. Ao contrário, 
deu-me razão sobeja para que eu não possa aprovar 
a medida provisória na sua urgência e relevância. Se 
ela é urgente e relevante, já foi paga. 

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Pode-
mos pedir informações. Cada Senador pode, e a Mesa 
do Senado também, solicitá-las, além do que temos 
uma Comissão própria de fiscalização.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Por isso mesmo, acredito que não podemos 
aprovar essa relevância e essa urgência, data venia. 

V. Exª não sabe como me constrange tomar esse 
papel e impedir a votação dessa medida provisória. 
Constrange-me por quê? Porque me lembro do Ministro 
Humberto Costa, com relação a esse mesmo assunto, e 
do problema do hemocentro e do vampiro, que resultou, 
inclusive, em Comissão de Inquérito e indiciamento do 
Ministro pelo Procurador-Geral da República.

Se nós esclarecêssemos, como V. Exª sugere, 
talvez o próprio Presidente da República entendesse 
que precisa diminuir o número de medidas provisórias 
que impõe a esta Casa, desmoralizando-a. Nossa Casa 
é desmoralizada pelas medidas provisórias dispen-
sáveis do Presidente da República, para comprar até 
goiabada, marmelada e outras coisas mais. Isso tudo 
já aconteceu em medida provisória.

Hoje, vem o nosso Senador Romeu Tuma, com a 
sua autoridade moral – evidentemente, é um dos Par-
lamentares mais brilhantes da nossa Casa –, e faz o 
parecer. Ou melhor, se ele não se zangar, eu diria que 
lê um parecer sobre a Hemobrás, no valor de R$14 
milhões e 875, para os fins que especifica. 

Quais são esses fins? Investimento em empre-
sas estatais e infra-estrutura de apoio – R$1 milhão e 
800 e tal. Manutenção e adequação de bens móveis, 
veículos. 

V. Exª sabe quantos foram os veículos?
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – O relatório está 

com V. Exª. Nele, há os valores.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA) – Não há, não, desculpe. Há o valor de 75 milhões 
para veículos, máquinas, equipamentos. Queria saber 
dos veículos, por exemplo. Não sabemos disso. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – É só pegar o 
processo.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Veja como estamos votando tudo no escuro, 
sem saber o que estamos votando. 

Fico sem saber, querendo atender o Presidente 
Renan, mas, ao mesmo tempo, contrariando a minha 
consciência. Todos nós não somos favoráveis a se votar 
urgência e relevância de uma matéria como essa. 

Manutenção e adequação de artigos de infor-
mática, informação, teleprocessamento – 1,3 milhão. 
Instalação de bens imóveis – 500 mil. Segurança trans-
funcional e qualidade do sangue. 

Estão dando sangue da pior qualidade. Todos 
os dias, as infecções estão pululando e, mais do que 
isso, o dengue está tomando conta de todo mundo. A 
situação é das mais graves nos hospitais, que estão 
fechados. E nós estamos votando a medida provisória 
que o Presidente da República nos manda. 

Instalação de um laboratório para a produção de 
hemoderivados, hemocomponentes e biotecnologia 
– 4,5 milhões. Aquisição de tecnologia no âmbito da 
produção de hemoderivados. 

V. Exª sabia, Senador Demóstenes Torres, que 
não temos tecnologia para os hemoderivados? Estão 
pedindo aqui crédito para isso. Quer dizer, está todo 
mundo nos hospitais, recebendo transfusões sem 
qualquer técnica.

Tenho certeza de que, se o Senador Romeu 
Tuma, com sua capacidade investigativa, for procurar 
saber dessa situação, nós vamos realmente recusar, Sr. 
Presidente. De modo que não me sinto à vontade para 
votar esses produtos produzidos pela Hemobrás.

Alega-se que é para diminuir as empresas mul-
tinacionais nos pregões do Ministério da Saúde, bem 
como pelo gradual consistente aumento de preços. 
Qual é o aumento de preços? Em quanto vai esse au-
mento de preços? Quero saber. Quero votar sabendo. 
O Senador Mão Santa, que é médico e um grande 
cirurgião, poderia talvez esclarecer essa tecnologia 
nova que querem apresentar à Hemobrás, em relação 
às transfusões.

Por força do disposto na Resolução nº 1, que 
dispõe sobre a apreciação de medidas provisórias, 
a que se refere o art. 62 da Constituição Federal, ao 
Congresso Nacional cabe manifestar-se sobre a cons-
titucionalidade, sobre o mérito e sobre a adequação 
orçamentária e financeira. Ora, se é um crédito espe-
cial, ele não está adequado financeiramente. É óbvio 
que não está adequado, senão estaria no Orçamen-
to da República. É óbvio! Agora, vamos todos votar, 
como carneirinhos, a urgência e a relevância dessa 
medida provisória! 

Quanto à constitucionalidade, confesso que não 
vou sequer discuti-la, porque, se a matéria, no mérito, 
não presta, não adianta saber se é constitucional ou 
não. Ainda que constitucional, no mérito, ela não pode 
ser aprovada. 

Daí por que me sinto com dificuldades, Sr. Pre-
sidente, para atender aos seus desejos. V. Exª sabe 
quanto isso me dói.

Diz-se que a adequação financeira abrange análi-
se da repercussão da medida provisória sobre a receita 
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e a despesa pública da União, implicando atendimento 
das normas orçamentárias financeiras vigentes, em 
especial, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias e da Lei Orçamentária da União. 

É engraçado. Eu só li porque é engraçado. Dizer 
que isso está na Lei Orçamentária, que já está pre-
visto desde o ano 2000? É o que se alega. Confesso, 
Sr. Presidente, que não me comovo. Não posso dizer 
que sou um grande médico, mas, sendo um bacharel 
em Medicina, posso dizer que também não é constitu-
cional. Conseqüentemente, apelo para que esta Casa 
não aprove essa medida provisória. Digo, sim, que não 
é crível, nem razoável que esses fatos graves ocorram, 
tudo isso por meio de medida provisória.

Penso que poderíamos adiar esse assunto. Não 
sei se há número. 

Há o compromisso de não pedir verificação. Mas 
seria certo não pedir verificação, sabendo que não há 
número?

V. Exª quer apartear-me? 
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Não. Estou 

apenas ouvindo V. Exª. 
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA) – Lamento. Queria que V. Exª dissesse que há 
número, porque eu ficaria mais à vontade para termi-
nar minha análise.

Assim, não vejo necessidade dessa medida pro-
visória da Hemobrás. Diante do exposto, voto, ao con-
trário do Senador Romeu Tuma, contra a constitucio-
nalidade, a legalidade, a adequação orçamentária e 
principalmente financeira, bem como contra o mérito, 
nos termos da proposta do Executivo.

Peço a V. Exªs que tenham mais consciência na 
votação das medidas provisórias. O orçamento impo-
sitivo, de que falei – e sobre o qual tive a promessa 
do Líder Aloizio Mercadante de que seria votado –, já 
tem três anos: não foi votado nesta Casa e muito me-
nos na outra.

Quanto às medidas provisórias, há dois ou três 
anos, Sr. Presidente, V. Exª luta para evitar que isso 
aconteça. E isso não tem acontecido. 

Desse modo, Sr. Presidente, se a situação é 
essa, confesso que, apesar de o painel dizer que há 
64 presenças, V. Exª votará essa medida provisória 
sem número, e isso não vai fazer bem à consciência 
de um homem público, de um estadista, como é o Se-
nador Renan Calheiros.

Muito obrigado.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 

Antonio Carlos Magalhães, peço desculpas a V. Exª, 
pois peguei sua fala da tribuna já iniciada. V. Exª fez 
uma crítica detalhada e aprofundada. Foi a uma men-
sagem ao Governo ou ao relatório do nosso Colega 
Romeu Tuma? Não entendi. Quero formar opinião so-
bre esse assunto.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – O Senador Romeu Tuma leu um parecer que, 

evidentemente, foi-lhe fornecido por um órgão técnico, 
senão S. Exª, com sua argúcia, com sua capacidade 
investigativa, não o aceitaria. Mas, se um órgão técnico 
lhe mandou o parecer e se há necessidade, confor-
me muitos atestam aqui, de aprovar esse crédito, S. 
Exª cumpriu seu dever. Mas nem sempre as pessoas 
cumprem os deveres da melhor maneira. Daí por que 
discordei do parecer do Senador Romeu Tuma, em-
bora não diga que eu esteja sempre com a razão. Ge-
ralmente, a razão está com o Senador Romeu Tuma, 
mas não posso aprovar esse parecer – e acredito que 
ninguém de boa-fé o fará – pela maneira como está 
gasto o dinheiro. Não há o que se fazer mais, a não 
ser que o Senador Demóstenes utilize-se do processo 
que S. Exª citou, até porque, se fizermos isso, vamos 
desmoralizar de vez as medidas provisórias.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Agradeço 
a V. Exª. A minha dúvida era relativa exatamente à 
fala de V. Exª, ao que V. Exª tratava. De qualquer ma-
neira, louvo a preocupação de V. Exª. Agora, vamos 
iniciar esse Governo oposicionista; não vamos mais 
ter aquela boa-fé que tivemos no Governo passado. 
Acho que estamos no caminho certo, Senador Arthur 
Virgílio. Passamos dando várias chances ao Governo; 
os erros se repetiram. Quero louvar também aqui essa 
extraordinária figura de homem público, o nosso Cole-
ga Senador Romeu Tuma, que tem imensos serviços 
prestados ao País, a este Senado.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Mas, nesse ponto, V. Exª não me ultrapassa. 
Em relação ao Senador Romeu Tuma, eu sou mais fã 
ainda do que V. Exª.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Então, ah, 
bom! Não vamos fazer corrida de velocidade nesse 
bem-querer, porque vamos deixá-lo incomodado.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Mas isso eu não faço.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – É claro.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA) – Ele sabe do apreço e do respeito que lhe te-
nho, mas isso não me obriga a concordar sempre 
com ele.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª tem 
razão.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Eu só discordo dele sofrendo. V. Exª não sabe 
o quanto estou sofrendo com isso.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Mas quero 
mostrar ao Brasil o lado positivo da boa-fé do Sena-
dor Romeu Tuma. A preocupação do Senador Romeu 
Tuma, neste momento – evidentemente, atendendo 
ao apelo do Senador Renan e nunca do Governo; é 
bom que isso fique bem claro –, é com os hemofíli-
cos e com as pessoas que seriam beneficiadas com 
essa medida.

Que o Governo mente em toda medida provisória 
que vem para cá, nós sabemos; que o Governo não 
fala a verdade; que o Governo enxerta penduricalhos 

NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL466     



34092 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006

nas suas medidas provisórias, estamos velhos e can-
sados de saber; e que não há intenção da Oposição 
de fazer com que os Líderes percam as estribeiras, a 
imprensa pode ficar tranqüila quanto a isso. Agora, a 
oposição de Governo é dura como posição de Oposi-
ção, que também é dura! Daí por que quero louvar V. 
Exª pelo seu pronunciamento fiscalizador. Acho que 
temos que inaugurar essa fase durante todo esse 
mandato, não dar mais aqueles créditos de confiança. 
Demos o crédito de confiança ao Waldomiro e, logo 
em seguida, apareceu o mensalão; demos o crédito de 
confiança ao mensalão e apareceu o dossiê do Hotel 
Ibis. Então, temos que ter cuidado. Meu avô já dizia 
que “cachorro mordido por cobra corre com medo de 
salsicha”. Louvo V. Exª, mas também faço aqui o meu 
carinhoso e efetivo elogio e registro ao Senador Tuma 
pelo espírito “colaboracional” com o Governo e com 
as medidas provisórias. Evidentemente, não é ele que 
vai ajudar os que, no passado recente, fizeram com 
os recursos da saúde o “vampirólogo”, nem tampouco 
aquela frota de ambulância. O Senador Romeu Tuma, 
nosso companheiro de Partido, é uma figura que mere-
ce, portanto, de todos nós, o respeito e o apreço que, 
como V. Exª bem disse, o de ninguém se iguala ao de 
V. Exª. Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

Em votação os pressupostos de urgência, re-
levância e adequação financeira e orçamentária da 
medida provisória.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados, contra o voto do Senador Antonio 
Carlos Magalhães.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Se-
nador Antonio Carlos Magalhães, se é uma decisão 
isolada de V. Exª... Mas, se V. Exª quer número sufi-
ciente, sou solidário também.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – É uma questão de consciência, minha e de 
V. Exª.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Não. 
A mim não faltará consciência, porque a consciência 
vai ficar entre a questão, de um lado... Quero saber se 
V. Exª tem mais alguém.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Heráclito Fortes, ele não pediu apoia-
mento. Se for o caso de uma manifestação pela verifi-
cação, farei a verificação e encerraremos a sessão.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sena-
dor, gostaria de ser oferecido uma vez na vida.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não, é só para organizarmos e concluirmos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, se V. Exª puder me atender, eu 
pediria verificação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª precisa, regimentalmente, do apoio de 
três Srs. Senadores. (Pausa.)

Só apoiaram o pedido de V. Exª os Srs. Senado-
res Mão Santa e Heráclito Fortes. (Pausa.)

Como o pedido de V. Exª não teve apoio regimen-
tal, terei que considerar aprovados os pressupostos 
constitucionais de relevância, urgência e adequação 
financeira e orçamentária.

Passa-se à análise do mérito da medida provi-
sória.

Em discussão a medida provisória, em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo quem peça palavra, encerro a dis-
cussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA) – Peço verificação.
O SR. MARCELO CRIVELLA (PRB – RJ) – Ago-

ra, só depois de uma hora.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Mas não teve pedido de verificação anteriormen-
te, não foi completado o número, que era de três.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – O 
que fizemos antes, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não houve pedido de verificação. Não houve 
pedido de verificação, porque não se completou pelo 
apoiamento de três Senadores. 

Agora, o Senador está pedindo verificação. Preci-
samos do apoiamento de três Srs. Senadores. Se houver 
o apoiamento, vamos fazer a verificação. (Pausa.)

Está aprovada a medida provisória.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 310, DE 2006

Abre crédito extraordinário ao Orça-
mento de Investimento para 2006, em favor 
da Empresa Brasileira de Hemoderivados e 
Biotecnologia – HEMOBRÁS, no valor total 
de 14.875.000,00 (quatorze milhões, oito-
centos e setenta e cinco mil reais), para os 
fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário ao Orça-

mento de Investimento (Lei nº 11.306, de 16 de maio 
de 2006), em favor da Empresa Brasileira de Heznode-
rivados e Biotecnologia – HEMOBRÁS, no valor total 
de R$ 14.875.000,00 (quatorze milhões, oitocentos e 
setenta e cinco mil reais), para atender à programação 
constante do Anexo desta lei.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – É evidente a falta de quorum.

Está encerrada a Ordem do Dia.
São os seguintes os itens sobrestados:

2

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2005 
(Em regime de urgência, nos termos 

do Requerimento nº 989, de 2006 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 85, de 2005 (nº 2.306/2003, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a 
criação de cargos efetivos e em comissão no 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região.

Parecer favorável, sob nº 667, de 2006, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

3

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 262, DE 2006 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 172, I, do Regimento Interno) 
(Em regime de urgência, nos termos 

do Requerimento nº 1.054/2006 – art. 336, II)

Projeto de Lei do Senado nº 262, de 2006, 
de autoria do Senador Efraim Morais, que al-
tera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, 
para incluir entre os benefícios do Programa 
Bolsa Família o benefício natalino.

4

SUBSTITUTIVO À 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 64, DE 1999

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

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

5

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 30, DE 2002

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

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

6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 66, DE 2005

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 66, de 2005, ten-
do como primeiro signatário o Senador José 
Jorge (apresentada como conclusão do Pare-
cer nº 2.054, de 2005, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania), que acrescenta o 
inciso XVI e o § 2º ao art. 52 da Constituição, 
para atribuir ao Senado Federal competência 
para indicar membros do Conselho Diretor ou 
da Diretoria das Agências Reguladoras.

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 29, DE 2003

Discussão, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora Lú-
cia Vânia, que dá nova redação ao art. 193 da 
Constituição Federal (trata da ordem social).

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

8

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 57, DE 2005

Discussão, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 57, de 2005, 
tendo como primeiro signatário o Senador Mar-
co Maciel, que dá nova redação ao § 4º do art. 
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66 da Constituição, para permitir que os vetos 
sejam apreciados separadamente no Senado 
Federal e na Câmara dos Deputados.

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

9

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 2003 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do Requerimento nº 875, de 2006 – art. 167)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 9, de 2003 (nº 5.937/2001, 
na Casa de origem), que altera os arts. 3º e 
8º e os Anexos II e III da Lei nº 9.264, de 7 de 
fevereiro de 1996, e dá outras providências (al-
tera para Perito Papiloscopista a nomenclatura 
do cargo de Papiloscopista Policial da Carreira 
de Polícia Civil do Distrito Federal).

Parecer sob nº 665, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes Torres, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

10

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2004

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

Parecer sob nº 995, de 2005, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Osmar Dias, favorável, com a Emenda 
nº 1-CRA, de redação, que apresenta. 

11

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2005

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

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

12

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 175, DE 2001 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do Recurso nº 1, de 2003) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2001, de autoria do 
Senador Ney Suassuna, que dá nova redação 
ao art. 7º da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 
1995, que “dispõe sobre o Serviço de TV a 
Cabo e dá outras providências”.

Pareceres sob nºs 1.268, de 2002, e 
1.295, de 2003, da Comissão de Educação: 1º 
pronunciamento (sobre o Projeto): Relator ad 
hoc: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresen-
ta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 4, 
de Plenário), Relator: Senador José Jorge, 
pela rejeição.

13

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 225, DE 2006

Discussão, em primeiro turno, do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 225, de 2006, de 
iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito dos Correios que altera e acrescen-
ta dispositivos à Lei nº 9.613, de 3 de março 
de 1998, que “dispõe sobre os crimes de “la-
vagem” ou ocultação de bens, direitos e va-
lores; a prevenção da utilização do sistema 
financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; 
cria o Conselho de Controle de Atividades Fi-
nanceiras – COAF, e dá outras providências” 
(torna obrigatória a identificação de clientes, 
a informação de operações, a comunicação 
de transferências internacionais e aumenta 
os valores das multas).

14

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
dos Correios, que acrescenta dispositivos ao 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 
de março de 1952, que dispõe sobre as Co-
missões Parlamentares de Inquérito (tipifica as 
condutas de fazer afirmação falsa ou negar a 
verdade, na condição de indiciado ou acusa-
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do, em inquéritos, processos ou Comissões 
Parlamentares de Inquérito).

15

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 131, DE 1997

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 131, de 1997 (nº 573/97, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Parceria e de Cooperação em 
Matéria de Segurança Pública, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Francesa, em Bra-
sília, em 12 de março de 1997.

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

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

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Matérias a serem declaradas prejudicadas:

16

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 106, de 2005,

Projeto de Lei do Senado nº 106, de 
2005, de autoria do Senador Papaléo Paes, 
que altera a Lei nº 10.507, de 10 de julho de 
2002, que cria a profissão de Agente Comu-
nitário de Saúde, para dispor que a sua con-
tratação, quando efetivada mediante vínculo 
indireto, observará o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho; e

17

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 41, de 2006

Projeto de Lei do Senado nº 41, de 2006, 
de autoria do Senador Rodolpho Tourinho, que 
dispõe sobre o regime jurídico e a regulamen-
tação das atividades de Agente Comunitário 
de Saúde e Agente de Combate às Endemias, 

na forma do § 5º do art. 198 da Constituição 
Federal.

As matérias vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Os Srs. Senadores Flexa Ribeiro, Juvêncio da 
Fonseca, Alvaro Dias, Papaléo Paes, Marcos Guer-
ra e Romero Jucá enviaram discursos à Mesa, que 
serão publicados na forma do disposto no art. 203, 
combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210 do Re-
gimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para re-
gistrar a matéria intitulada “Oposição fala em investigar 
Lulinha”, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo 
de 22 de outubro de 2006.

Segundo a matéria, o empresário Fábio Luís Lula 
da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, pode ser 
convocado pela Câmara dos Deputados para explicar as 
denúncias de que teria atuado como lobista da Telemar, 
da Brasil Telecom e da produtora Casablanca, usando 
o fato de ser filho do Presidente da República.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Sr. Presidente,Srªs. e Srs. Senadores, o segun-
do assunto é para comentar a matéria intitulada “Coaf 
pode identificar quem sacou R$1,75 mi”, publicada 
pelo jornal O Estado de S. Paulo de 22 de setembro 
do corrente.

A matéria destaca que apesar de a Polícia Fe-
deral já ter rastreado e identificado o dinheiro, assim 
como as agências e os saques bancários que junta-
ram R$1,7 milhão que seriam usados na compra de 
um falso dossiê contra candidatos tucanos, nem a PF 
e nem o Coaf divulgaram essas informações. Ainda 
segundo a matéria, com isso o Governo Federal repete 
no caso do dossiê Vedoin, a mesma manipulação de 
informações feita no escândalo do mensalão.

Sr. Presidente requeiro que a matéria acima ci-
tada seja considerada como parte integrante deste 
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais 
do Senado Federal.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento 
para comentar a matéria intitulada “Lula é o Adhemar 
de Barros do momento, afirma Weffort”, publicada no 
jornal Folha de S.Paulo do dia 10 de setembro do 
corrente.

A matéria destaca que o ex-ideólogo do PT e 
ex– ministro de Fernando Henrique Cardoso associa 
o “rouba mas faz” ao presidente Lula. Francisco Weffort 
diz que votará em Alckmin, porque para o sociólogo, 
um novo governo Lula, “começará velho, o que signi-
fica um risco para a democracia”. 

“As próximas eleições serão do enterro do PT, 
mesmo que o Lula ganhe. E mesmo que o PT sobre-
viva como legenda, será sempre um fantasma de si 
próprio”.

Sr. Presidente, requeiro que a referida matéria 
passe a integrar esse pronunciamento, a fim de que 
conste 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. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “Procurador critica ação 
lenta da PF”, publicada no jornal Folha de S.Paulo, 
em sua edição de 25 de setembro do corrente.

A matéria destaca que o procurador da Repú-
blica em Mato Grosso, Mário Lúcio Avelar, principal 
responsável do Ministério Público pela investigação 
da tentativa de compra, por petistas, de um dossiê 
contra candidatos do PSDB, criticou a demora da Po-

lícia Federal em identificar a origem do dinheiro usado 
na operação.

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. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “Como seria a econo-
mia sob Alckmin”, publicada pela Revista Veja de 11 
de outubro do corrente.

A matéria destaca que o candidato tucano à Pre-
sidência da República, Geraldo Alckmin, já tem um pla-
no para destravar investimentos, fortalecer agências 
reguladoras e cortar gastos públicos.

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 PAPALÉO PAES EM SEU 

PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, é dever dos representantes do povo 
brasileiro, em qualquer nível, buscar meios para o 
aprimoramento dos mecanismos de representação 
política. Propor o debate em torno de mudanças que 
tornem ainda mais transparentes e lógicas as regras 
que orientam o modelo de administração eleitoral con-
tribui para que tenhamos governos mais eficientes e 
políticos capazes de trabalhar efetivamente em favor 
da população.

É este o propósito que me levou a apresentar 
nesta Casa a Proposta de Emenda à Constituição de 
número 42. Ela estabelece a realização de eleições 
gerais em todos os níveis a cada quatro anos, a partir 
de 2014, acabando com o intervalo de dois anos entre 
as eleições federais e estaduais e as eleições munici-
pais. Para que as datas coincidam, o Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias passaria a vigorar 
acrescido do artigo 95, que estenderia em dois anos 
os mandatos dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores 
eleitos em 2008.

Em seu artigo 60, nossa Constituição determina a 
periodicidade do voto direto, secreto e universal como 
cláusula pétrea, inalterável. Não estabelece, entretan-
to, em momento algum, qual deve ser a periodicidade 
desse voto.

São inúmeros os transtornos e prejuízos para 
sistema eleitoral, para os eleitores, para os partidos 
políticos e para a administração pública, decorrentes 
da realização de eleições a cada dois anos.

Em primeiro lugar, ela obriga o Tribunal Superior 
Eleitoral a editar normas interpretativas que acabam 
se tornando uma lei diferente para cada eleição. Não 

temos, portanto, uma unidade de interpretação da lei 
eleitoral, apesar de a Lei 9.504, de 1997, ter estabele-
cido normas gerais e permanentes para as eleições. 

Quanto ao eleitor, é forçado muitas vezes a des-
locar-se até a seção eleitoral em que vota, às vezes 
bem distante de seu local de residência. 

Eleições gerais não tornariam mais difícil o pro-
cesso de votação – seriam, para o cidadão, uma sim-
plificação bem-vinda, num país que se destaca pelo 
pioneirismo na adoção das urnas eletrônicas, intro-
duzidas há 10 anos, e pela rapidez na apuração dos 
resultados.

Eleições a cada dois anos fazem ainda com que 
os partidos políticos permaneçam em um clima qua-
se permanente de mobilização para as campanhas 
eleitorais. O planejamento de propostas de governo 
assume caráter secundário, em função do pouco tem-
po disponível.

Cabe citar também o custo operacional do proces-
so eleitoral. As eleições deste ano custarão aos cofres 
públicos próximo de 428 milhões de reais. Nas eleições 
municipais de 2004, foram gastos em torno de 535 mi-
lhões de reais. A unificação das datas proporcionaria, 
sem dúvida, uma economia significativa.

Mas o inconveniente maior causado pela realiza-
ção de eleições a cada dois anos é de ordem adminis-
trativa. A falta de coincidência entre os mandatos inibe 
a continuidade do planejamento estratégico de médio 
e longo prazos em Estados e municípios. 

Um prefeito, por exemplo, que concluiu, no pri-
meiro ano, a formatação de sua equipe de trabalho e 
deu início à execução de obras, terá, no ano seguinte, 
sua administração comprometida pela realização de 
eleições – para presidente, governador, senadores, 
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deputados federais e estaduais. Se o governo estadual 
mudar, serão inevitáveis os reflexos na continuidade 
de projetos em andamento. No quarto ano, com nova 
eleição, ficará outra vez com as mãos atadas.

Como resultado, em quatro anos de mandato, a 
administração pública só consegue trabalhar de ma-
neira eficaz durante no máximo dois anos e meio. 

É notório que a realização de eleições a cada dois 
anos compromete, e muito, o desenvolvimento do País. 
Nos dias de hoje, nossos órgãos públicos trabalham 
em um ano e fazem campanha no outro. Em ano elei-
toral, há Estados e Municípios que são discriminados 
abertamente, por Governos de Oposição. 

A unificação do calendário eleitoral, tornando-o 
mais adequado à nossa realidade, com a coincidên-
cia de eleições e de mandatos, faria com que os po-
líticos trabalhassem mais e impediria o Executivo de 
colocar sua máquina à disposição de candidaturas. 
Daríamos um passo adiante no sentido de fortalecer 
o sistema representativo, moralizar o aparelho estatal 
e garantir maior eficácia da administração pública em 
todos os níveis.

São estas, entre outras, as razões pelas quais 
peço aos nobres pares que se integrem ao esforço 
para a aprovação desta Proposta de Emenda à Cons-
tituição.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – No ano 2000, os países-
membros das Nações Unidas, por unanimidade, se 
comprometeram a cumprir, até o ano 2015, oito obje-
tivos necessários para reduzir a distância entre pobres 
e ricos, os chamados Objetivos de Desenvolvimen-
to do Milênio: erradicar a pobreza e a fome; garantir 
o acesso universal ao ensino fundamental; promover 
a igualdade de gênero; reduzir a mortalidade infantil; 
melhorar a saúde materna; combater o HIV / AIDS, a 
malária e outras doenças; garantir a sustentabilidade 
ambiental; e estabelecer uma parceria mundial para 
o desenvolvimento.

O Fundo de População das Nações Unidas im-
plantou um projeto denominado “Conquistando Sonhos: 
as Jovens Faces dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio”, que é uma iniciativa intergerencial das Na-
ções Unidas, sobre as aspirações de jovens de todo o 
mundo por melhores condições de vida.

O projeto contou com o apoio da Embaixada da 
Finlândia, do Programa dos Voluntários das Nações 
Unidas, do Laboratório de Estudos do Futuro da Uni-
versidade de Brasília, da Câmara dos Deputados, do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimen-
to, do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre 
HIV/AIDS, do Banco Mundial, da Organização das 

Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, da 
Campanha do Milênio das Nações Unidas e da Rede 
de Emprego de Jovens.

Em síntese, o projeto expõe imagens e textos 
sobre a vida de oito jovens em oito lugares diferentes: 
Brasil, Camboja, Índia, Jamaica, Marrocos, Ucrânia 
e Uganda (neste país há dois casos, proveniente o 
primeiro da periferia urbana, o outro de um campo de 
refugiados).

São histórias reais e comoventes, de oito jovens 
de diversas partes do mundo, que demonstram que 
a juventude de todos os locais tem muito em comum: 
ideais, sonhos de uma vida melhor e coragem para 
enfrentar e vencer obstáculos, além, é claro, de muitas 
dificuldades para atingir esses objetivos.

O projeto da ONU mostra algumas histórias que 
merecem um destaque especial: Sílvia, de 15 anos, é 
uma jovem de Uganda cujos pais faleceram, deixando-
a sem teto e comida. Sem se deixar abater, Sílvia se 
dedica totalmente aos estudos, freqüentando as aulas 
de uma ONG católica que presta serviços comunitá-
rios e promove a melhoria da qualidade de vida e os 
valores espirituais daibmuhidatte.

Kaima, uma menina indiana de 12 anos, é a pri-
meira mulher na história de sua família a aprender a 
ler e a escrever. Seu sonho é continuar a estudar e se 
tomar piloto da Força Aérea. Kaima recebe o apoio 
de uma ONG que tem como objetivo ajudar os jovens 
a enfrentar as dificuldades da transição para a fase 
adulta.

Anna, uma jovem soviética de 22 anos, foi forçada 
à escravidão sexual após o colapso da União Soviética 
e a morte de seu pai. Conseguiu reconstruir sua vida 
com a ajuda de uma organização chamada Vera, Na-
dezhda, Lyubov (Fé, Esperança e Caridade), que pres-
ta auxílio a vítimas do tráfico de pessoas, fornecendo 
abrigo, alimento, atendimento à saúde, apoio jurídico, 
treinamento profissional e tratamento psicológico.

Uridéia é uma jovem brasileira de 19 anos que 
busca um futuro melhor como chefe de cozinha, mas 
não consegue emprego, como milhões de outros jo-
vens. O Instituto Lina Galvani está ajudando Uridéia e 
outros jovens desempregados da favela Jaguaré, em 
São Paulo, patrocinando aulas de culinária e facilitan-
do seu ingresso no mercado de trabalho.

Essas são apenas algumas das muitas histórias 
reais e comoventes de jovens que procuram uma opor-
tunidade de realização na vida pessoal e social e que 
merecem uma chance e o apoio de todos nós. O que 
falta aos jovens, do Brasil e do mundo inteiro, são opor-
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tunidades de realização, oportunidades muitas vezes 
a eles negadas por outros segmentos etários.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos nós 
que temos responsabilidade política e responsabilidade 
pública precisamos assumir o papel que nos cabe nes-
sa enorme tarefa de oferecer condições de realização 
pessoal e social aos jovens do Brasil e do mundo.

Eles não são apenas a esperança de um futuro 
melhor para a nação. Mais que isso, são o alicerce 
da construção de um mundo melhor, mais solidário, 
mais justo e mais humano. Os jovens querem parti-
cipar dos destinos do País e trazer sua colaboração 
para nosso desenvolvimento. Uma prova desse desejo 
de participação pode ser verificada pelo crescimento 
do número de eleitores jovens no Brasil, entre 16 e 
17 anos, para os quais o voto é facultativo. Em 2002, 
havia 2.217.948 jovens que se cadastraram volunta-
riamente para votar. Em 2006, são 3.089.762 jovens 
eleitores voluntários, o que significa um crescimento 
de 39,3% em quatro anos.

Gostaria de encerrar este meu pronunciamen-
to com as palavras do Secretário-Geral das Nações 
Unidas, Kofí Annan, sobre o projeto “Conquistando 
Sonhos: as Jovens Faces dos Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio”:

“A juventude possui energia, idéias e oti-
mismo para fazer diferença. Trata-se de uma 
força para alavancar mudanças positivas. No 
entanto, milhões de pessoas jovens ainda vi-
vem em condições de pobreza, exploração e 
desespero (...) A mensagem intrínseca é clara: 
se nós encararmos seriamente o compromisso 
de alcançar os Objetivos de Desenvolvimen-
to do Milênio até 2015, devemos mobilizar os 
jovens hoje. Devemos investir neles; devemos 
aprender com eles; devemos ser seus parcei-
ros. Enquanto estiver vendo as vidas dos oito 
jovens corajosos que dividiram suas tragédias 
mais íntimas, esperanças e sonhos com o mun-
do, pense sobre o que você pode fazer para 
ajudá-Ios a alcançar seus sonhos”.

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

– AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão delibe-
rativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a 
seguinte:

ORDEM DO DIA

1

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2005 
(Em regime de urgência, nos termos 

do Requerimento nº 989, de 2006 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 85, de 2005 (nº 2.306/2003, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a 
criação de cargos efetivos e em comissão no 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região.

Parecer favorável, sob nº 667, de 2006, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

2

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 262, DE 2006 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 172, I, do Regimento Interno) 
(Em regime de urgência, nos termos 

do Requerimento nº 1.054, de 2006 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 262, de 2006, de autoria 
do Senador Efraim Morais, que altera a Lei nº 
10.836, de 9 de janeiro de 2004, para incluir 
entre os benefícios do Programa Bolsa Família 
o benefício natalino.

Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Sociais.

3

SUBSTITUTIVO À 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 64, DE 1999 
(Votação nominal)

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

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

4

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 30, DE 2002 

(Votação nominal)

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

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

5

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 66, DE 2005 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 66, de 2005, ten-
do como primeiro signatário o Senador José 
Jorge (apresentada como conclusão do Pare-
cer nº 2.054, de 2005, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania), que acrescenta o 
inciso XVI e o § 2º ao art. 52 da Constituição, 
para atribuir ao Senado Federal competência 
para indicar membros do Conselho Diretor ou 
da Diretoria das Agências Reguladoras.

6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 29, DE 2003

(Votação nominal, caso não haja emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 29, de 2003, tendo como pri-
meira signatária a Senadora Lúcia Vânia, que 
dá nova redação ao art. 193 da Constituição 
Federal (que trata da ordem social).

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

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 57, DE 2005 

(Votação nominal, caso não haja emendas)

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

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

8

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 2003 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos  

do Requerimento nº 875, de 2006 – art. 167)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 9, de 2003 (nº 5.937/2001, 
na Casa de origem), que altera os arts. 3º e 
8º e os Anexos II e III da Lei nº 9.264, de 7 de 
fevereiro de 1996, e dá outras providências (al-
tera para Perito Papiloscopista a nomenclatura 
do cargo de Papiloscopista Policial da Carreira 
de Polícia Civil do Distrito Federal).

Parecer sob nº 665, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes Torres, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

9

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2004

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

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2005

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

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

11

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 175, DE 2001 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do Recurso nº 1, de 2003) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2001, de autoria do 
Senador Ney Suassuna, que dá nova redação 
ao art. 7º da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 
1995, que “dispõe sobre o Serviço de TV a 
Cabo e dá outras providências”.

Pareceres sob nºs 1.268, de 2002, e 
1.295, de 2003, da Comissão de Educação: 1º 
pronunciamento (sobre o Projeto), Relator ad 
hoc: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresen-
ta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 4, 
de Plenário), Relator: Senador José Jorge, 
pela rejeição.

12

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 225, DE 2006

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 225, 
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito dos Correios que altera e 
acrescenta dispositivos à Lei nº 9.613, de 3 de 
março de 1998, que “dispõe sobre os crimes 
de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema 
financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; 
cria o Conselho de Controle de Atividades Fi-
nanceiras – COAF, e dá outras providências” 
(torna obrigatória a identificação de clientes, 
a informação de operações, a comunicação 
de transferências internacionais e aumenta 
os valores das multas).

13

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226, 
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta 
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe so-
bre as Comissões Parlamentares de Inquérito 
(tipifica as condutas de fazer afirmação falsa 
ou negar a verdade, na condição de indiciado 
ou acusado, em inquéritos, processos ou Co-
missões Parlamentares de Inquérito).

14

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 227, DE 2006

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
227, de 2006, de iniciativa da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito dos Correios que 
altera dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de 
2002, ampliando o âmbito de aplicação do 
pregão eletrônico e melhorando mecanismos 
de controle.

15

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 228, DE 2006

Primeira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, do Projeto de Lei do Senado nº 228, de 2006, de 
iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquéri-
to dos Correios que institui o Programa de Incentivo 
a Revelações de Interesse Público e dá outras provi-
dências.

16

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 131, DE 1997

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 131, de 1997 (nº 573/97, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Parceria e de Cooperação em 
Matéria de Segurança Pública, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Francesa, em Bra-
sília, em 12 de março de 1997.
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Pareceres sob nºs 143, de 1998; 1.603 
e 1.604, de 2005, das Comissões

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

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

17

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Projeto de Lei do Senado nº 41, de 2006, 
de autoria do Senador Rodolpho Tourinho, que 
dispõe sobre o regime jurídico e a regulamen-
tação das atividades de Agente Comunitário 
de Saúde e Agente de Combate às Endemias, 
na forma do § 5º do art. 198 da Constituição 
Federal.

(Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado nº 106, de 2005).

18

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Projeto de Lei do Senado nº 106, de 
2005, de autoria do Senador Papaléo Paes, 
que altera a Lei nº 10.507, de 10 de julho de 
2002, que cria a profissão de Agente Comu-
nitário de Saúde, para dispor que a sua con-
tratação, quando efetivada mediante vínculo 
indireto, observará o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho.

(Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado nº 41, de 2006).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 17 
minutos.)

(OS Nº 15870/2006)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SE-
NADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO DO DIA 
11 DE OUTUBRO, DE 2006, QUE, RETIRA-
DO PARA REVISÃO PELO ORADOR, ORA 
SE PUBLICA.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-

sidente, Srªs e Srs. Senadores, desde o debate do 
último domingo, que colocou frente a frente Geraldo 
Alckmin e o Presidente Lula, há notícias de que existe 
uma campanha para confundir ao máximo a população 
e cuja meta é lançar a cada dia uma versão diferente 
para evitar que venha à tona o dinheiro que seria usa-
do para comprar o dossiê.

Na verdade, Sr. Presidente, não é só relativamen-
te ao dossiê, não é só relativamente aos recursos sem 
origem que foram encontrados em poder de alguns 
companheiros do Presidente Lula em um quarto de 
hotel, em São Paulo. Há uma estratégia que procura 
confundir, lançando dúvidas no ar, sem qualquer limite. 
Vale tudo, literalmente. A Petrobras será privatizada, o 
Banco do Brasil será privatizado, a Caixa Econômica 
Federal será privatizada, enfim, Geraldo Alckmin assu-
miria a Presidência da República para privatizar.

Eu creio que é desnecessário desmentir, porque 
o próprio candidato Geraldo Alckmin, no debate – e 
posteriormente ao debate –, já se pronunciou a res-
peito de forma clara e contundente. Não há nenhuma 
hipótese de que isso venha a ocorrer. Isso está posto 
de forma definitiva, o que ressalta é que cada momento 
o PT lança um factóide, exatamente para confundir a 
opinião pública do País.

Eu sinto, Sr. Presidente, que há uma onda avas-
saladora em curso que pode realmente levar Geraldo 
Alckmin à Presidência da República. E não creio que 
onda deste gênero possa ser circunscrita a apenas um 
Estado da Federação. Estou afirmando isto porque no 
meu Estado, Paraná, as pesquisas já colocam Geraldo 
Alckmin com 63% das intenções de voto e, da mesma 
forma, colocam o candidato Osmar Dias ao governo 
com 55% das intenções de voto.

É evidente que há outras pesquisas divulgadas 
pelo País. Há que se considerar também que quando 
se lê uma pesquisa Datafolha, um instituto honesto, 
não há como questioná-la sob o ponto de vista da ho-
nestidade. O Datafolha tem tradição, história de serie-
dade, de competência, que não pretendo questionar. 
Apenas quero fazer referência a um fato. Neste perí-
odo, estamos no intervalo entre o final da campanha 
do primeiro turno e o início da campanha do segundo 
turno. Amanhã, dia 12, teremos o início da campanha 
verdadeiramente na televisão. Como neste período não 
há campanha na televisão, leva vantagem o candidato 
que tem recall superior, e é evidente que o Presidente 
da República tem superior a Geraldo Alckmin. Portan-
to, uma pesquisa que é realizada nas ruas e não no 
domicílio das pessoas, com amostragem reduzida, 
corre o risco, evidentemente, de não espelhar a rea-
lidade dos fatos.
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Mas os indicadores são extremamente favoráveis 
a Geraldo Alckmin, quando a pesquisa consulta sobre 
os dois candidatos. Geraldo Alckmin aparece sempre 
como o mais preparado, o mais honesto, o mais fir-
me, aquele que tem os melhores projetos. Esses in-
dicadores sinalizam, portanto, para o crescimento da 
sua candidatura nos próximos dias. É inevitável que, 
com indicadores extremamente positivos, os índices 
de intenção de voto cresçam na medida em que os 
programas eleitorais na televisão passem a ser acom-
panhados pela população, como serão a partir do dia 
de amanhã.

E, certamente, a confirmação do desempenho de 
Geraldo Alckmin nos próximos debates oferecerá a ele 
a perspectiva de vitória, sem dúvida alguma.

Mas, Sr. Presidente, temos de olhar já o futuro. 
O Governo eleito no próximo dia 29 vai precisar trans-
por dois grandes obstáculos para permitir que o Brasil 
retome a trajetória de uma Nação emergente viável: 
a carga tributária e o ‘peso da carga burocrática’ – ex-
pressão de Alencar Burti, atual Presidente da Confe-
deração das Associações Comerciais e Empresariais 
do Brasil.

O candidato Geraldo Alckmin tem procurado 
destacar no seu programa a importância exatamente 
desses dois temas. Em matéria de reforma tributária, 
com o aumento do peso dos tributos, como ressalta 
o Professor Ives Gandra Martins, estamos próximos 
de 40% do PIB, uma das cargas tributárias mais pe-
sadas do Planeta. O Professor Ives Gandra destaca 
o seguinte: 

“A Federação brasileira não cabe dentro 
do PIB. As esclerosadas estruturas burocráti-
cas, multiplicadas por mais de 5.500 entidades 
federativas – União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios –, sugam todos os recursos na-
cionais.” 

A nossa estagnação pode ser mensurada quando 
verificamos o crescimento econômico em 2005. 

A Venezuela cresceu 9%; a Argentina cresceu 
mais de 8%; o Chile, o Peru e o Uruguai, algo em tor-
no de 6%. A média de crescimento da América do Sul 
foi de 5%. A média da América Latina e de Cuba foi 
de 4,3%. A Colômbia cresceu 4%. A Bolívia cresceu 
3,8%. O México e a América Central cresceram mais 
de 3%. O Brasil cresceu 2,3% e o Haiti cresceu 1,5%, 
segundo a Cepal. 

O mundo deve crescer 4,9%, em 2006, e o Bra-
sil deve crescer, segundo previsões, em torno de 3%. 
Portanto, o futuro Presidente deste País tem que pro-
mover mudanças profundas que permitam o desen-
volvimento econômico do nosso País. Aliás, estamos 

amarrados a estruturas superadas que impedem o 
nosso crescimento e só libertaremos o Brasil dessas 
estruturas caducas com as reformas absolutamente 
imprescindíveis, todas elas tantas vezes enumeradas 
por todos quantos disputam a Presidência da Repú-
blica em várias eleições. 

Isso se torna cansativo e repetitivo e, mais uma 
vez, somos obrigados a destacar a importância de 
reformas essenciais para que o Brasil possa alcançar 
níveis de crescimento compatíveis com as exigências 
da sociedade brasileira. 

A reforma política deve ser a matriz das demais 
reformas, sobretudo porque nós necessitamos de ins-
trumentos capazes de desestimular a corrupção que 
começa na campanha eleitoral e ganha dimensão na 
execução dos mandatos obtidos por meio do voto, mui-
tas vezes a um preço elevado. Esse modelo político 
que a Nação exige tem sido discutido no Congresso 
Nacional há tempo, no entanto, precisamos encerrar 
a discussão e partir para a ação.

Um Presidente com autoridade política e moral 
terá condições de conduzir esse processo e levar o 
País, depois do debate necessário, a optar por um 
modelo político compatível com as exigências da nos-
sa sociedade. A partir do novo modelo político, será 
necessária articulação para que a reforma seja um 
instrumento promotor de distribuição de renda capaz 
de alavancar o crescimento econômico; a fim de que 
o nosso País, saindo desse atraso, possa alcançar os 
níveis de desenvolvimento das outras nações emer-
gentes, que se aproveitaram da oportunidade, do bom 
momento da economia mundial. Nós a desperdiçamos. 
São oportunidades irrecuperáveis, mas não podemos 
admitir continuar desperdiçando-as no próximo man-
dato de Presidente da República do Brasil.

Sabemos que é possível, e isso ficou evidencia-
do no debate do último domingo, quando um candida-
to demonstrou preparo, segurança, altivez e firmeza 
– Geraldo Alckmin –, e o outro candidato demonstrou 
insegurança e despreparo ao ler perguntas formuladas 
por sua assessoria e demonstrou tentar proteger-se 
das suas próprias deficiências ao lançar mão da ironia 
para o confronto com o seu oponente.

Dois modelos distintos, com visibilidade, vieram 
à tona nesse debate. O modelo que despreza a ética, 
de um Governo que optou pela patrimonialização e a 
partidarização do Estado brasileiro, com a substituição 
de técnicos qualificados por militantes despreparados 
para a função pública, puxando para baixo a qualida-
de da gestão, um modelo assistencialista que procura 
convencer o País de que o papel do Governo é oferecer 
emergencialmente benesses, fazer concessões para 
que alguns milhões de brasileiros possam sobreviver 
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na penúria e na angústia de não poderem exercitar na 
sua plenitude a cidadania. Como se bastasse a um Go-
verno cumprir apenas essa tarefa emergencial. 

O outro modelo é diferente, o outro modelo prioriza 
a ética como postura imbatível de quem governa um 
País como o nosso. E coloca como fundamento para 
o desenvolvimento econômico a geração de oportuni-
dades, evidentemente sem prescindir, num momento 
como este de transição, de políticas sociais, as cha-
madas “políticas compensatórias”, para permitir que 
pessoas sobrevivam, mas que tenham a esperança 
de verem alargarem-se as suas frentes, as avenidas 
do futuro com perspectivas de oportunidade de vida 
digna, ou seja, um governo capaz de gerar oportuni-
dades, de permitir, com o crescimento econômico, a 
geração de emprego, de renda e de receita pública. 
Esta tem sido a tônica de Geraldo Alckmin enquanto 
candidato à Presidência da República. 

Vou conceder o aparte aos dois Senadores que 
solicitam neste momento, primeiramente ao Senador 
Marcos Guerra, do Espírito Santo, e depois ao Sena-
dor Mão Santa.

O Sr. Marcos Guerra (PSDB – ES) – Senador 
Alvaro Dias, V. Exª traz a esta tribuna o assunto da 
semana: o debate, as pesquisas. Com relação ao de-
bate, não resta a menor dúvida de que o ex-Governa-
dor Geraldo Alckmin impôs ali os seus projetos, impôs 
naquele debate o respeito à sua pessoa, que mere-
ce o nosso respeito, merece o respeito da população 
brasileira. Mas fico preocupado quando se fala em 
pesquisa. Alguns institutos de pesquisa tiram dados 
não sei de onde. Muitos institutos têm errado, e errado 
feio, e não são cobrados após as eleições. Não resta 
a menor dúvida de que o candidato a Presidente da 
República Geraldo Alckmin se saiu muito bem e tem 
chances reais de ganhar as eleições, mas fico preocu-
pado quando vejo alguns institutos apresentando, em 
algumas pesquisas, o Lula muito na frente. Será que 
não é mais uma manobra para iludir o eleitor? Geraldo 
Alckmin, quando Governador de São Paulo, fez o Es-
tado crescer mesmo com redução da carga tributária. 
Isso é possível. Digo isso porque conheço um pouco 
de economia, porque sou empresário e sou liderança 
no segmento da indústria têxtil. Discordo da afirmação 
do Ministro Guido Mantega, feita hoje, no jornal, de que 
o próximo governo não tem condição de cortar 3% do 
PIB das despesas. Despesa se corta como Geraldo 
Alckmin falou: cortando na carne, com determinação. 
Proposta de Governo também, Senador Alvaro Dias, 

tem que ter metas: quando, onde, quando começa, 
quando termina, de onde se vai tirar o dinheiro. Não 
se pode fazer como o atual Presidente, que tem inau-
gurado várias obras, inclusive dizendo que já estão 
prontas muitas que sequer saíram do papel. Temos 
que ficar muito atentos. Chamo a atenção de todos 
os brasileiros, pela TV Senado, pela Rádio Senado, 
para que fiquem atentos a esses detalhes. É preciso 
se verificar, em cada Estado onde se anunciam obras, 
se elas realmente já foram concluídas. O Presidente 
se gabou dos investimentos nos aeroportos. Todos 
nós andamos de avião e sabemos que pagamos taxas 
para a construção de aeroportos. Aquele recurso para 
construção de aeroportos vem da Infraero, é dinheiro 
dos passageiros para a construção de aeroportos. Se-
nador, V. Exª está de parabéns. Lamento os números 
que alguns institutos apresentam a fim de influenciar 
na decisão da população, mas tenho certeza, pelos 
projetos que o candidato Geraldo Alckmin tem apre-
sentado, de que vamos fazer um Brasil melhor. Para-
béns a V. Exª!

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Agradeço 
o aparte de V. Exª, sempre inteligente.

Quero dizer que as pesquisas, quando apresen-
tam indicadores extremamente favoráveis a determi-
nado candidato, sob o ponto de vista qualitativo, sina-
lizam para a alteração de números quantitativos. Daí 
a razão do otimismo daqueles que acompanham de 
perto a candidatura de Geraldo Alckmin.

Certamente, nas próximas pesquisas, depois 
que tivermos o tempo necessário de maturação dos 
reflexos do debate de domingo, já teremos números 
diferentes daqueles que foram divulgados hoje pelo 
Datafolha.

Queremos, mais uma vez, ressaltar que confiamos 
plenamente na seriedade do Instituto Datafolha, mas 
os números se alteram em função da realidade. Até 
defendo os institutos de pesquisa que apresentaram 
erros gritantes no primeiro turno. Pesquisas de véspera 
ou de poucos dias antes do primeiro turno não bate-
ram com os números do dia da eleição. Até por essa 
razão nós achamos que a divulgação de pesquisa de-
veria ser interrompida quinze dias antes do pleito. Não 
deveríamos ter mais a divulgação de pesquisas nos 
quinze dias anteriores à votação, até para preservar 
o bom nome e o conceito dos institutos de pesquisa, 
porque há alterações fantásticas. 

Há inúmeros exemplos não só nesta campanha, 
no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Paraná e em ou-
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tros Estados, mas em outros pleitos também houve 
o mesmo fenômeno de alterações significativas ocor-
rendo com a proximidade do pleito. É claro que isso 
escapa aos institutos de pesquisa, por mais compe-
tentes que possam ser.

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

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Concedo 
o aparte ao Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Alvaro 
Dias, minhas primeiras palavras são de entusiasmo 
pela vitória de V. Exª, que é a vitória do Brasil e deste 
Congresso.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – V. Exª trouxe o 
tema do debate. Sugiro que o Brasil leia, em O Esta-
do de S. Paulo, o artigo “Um debate esclarecedor”, 
de Sandra Cavalcanti. Eu estudava no Rio quando ela 
surgia. Ela era lacerdista, uma líder. Creio que foi a pri-
meira grande líder deste País, criada por Lacerda no 
idealismo. Ela presidiu o BNH, foi Deputada Federal. 
E a mulher é sempre mais franca e verdadeira. Farei 
a leitura de dois parágrafos do artigo dessa grande 
mulher, que é jornalista. “Gostei muito do debate de 
domingo. (...) Ética é programa de governo. Seriedade 
também”. Alckmin falou em ética e seriedade. Lula vai 
perder por falta de ética e seriedade. Continua ela: “O 
desempenho de Lula foi decepcionante até para seus 
aliados. Por outro lado, Geraldo Alckmin foi uma surpre-
sa contundente”. Quem diz isso é Sandra Cavalcanti, 
a imagem de Lacerda. Ao fim, pergunta: “Queriam o 
quê? Rapapés? Mesuras? Gestos delicados? Pala-
vras melodiosas? O espetáculo degradante oferecido 
ao povo pelo grupo político liderado por Lula tinha de 
ser o tema principal do debate. E tinha que dar o seu 
tom. Só falta, agora, saber de onde veio a dinheirama. 
O resto a gente já sabe”. Senador Alvaro Dias, se o 
extraordinário Presidente me permitir, quero dizer que 
o primeiro debate da história do mundo civilizado foi 
entre John Fitzgerald Kennedy e Richard Nixon. Nixon 
fora, por oito anos, Vice-Presidente de Eisenhower, 
herói da Segunda Guerra Mundial. Ele aconselhou 
Nixon a não ir, mas ele foi, como se fosse o dono da 
situação, por ser o mais conhecido, assim como fez o 
Lula. Quantas campanhas Lula disputou? John Fitz-
gerald Kennedy era um desconhecido, mas o resulta-
do virou. Tive o prazer e a oportunidade de ver o filme 
e sei que Geraldo Alckmin foi muito melhor agora do 
que John Fitzgerald Kennedy naquela época. Esse é 
o resultado. No fim, Nixon, que tinha tudo para sair-se 
vitorioso, candidato do Governo, que tinha o governo 

na mão, perdeu as eleições por pouco, e o mundo 
democrático ganhou um grande líder, John Kennedy, 
assim como o Brasil vai ganhar um grande Presidente 
para um país decente: Geraldo Alckmin.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Mão Santa, V. Exª trouxe de volta o 
debate.

Quero destacar que o essencial no debate foi a 
discussão do tema ética. É evidente que, diante da in-
dignação que vive o País, diante dessa tragédia ética 
que nos atormenta, esse tema é prioridade absoluta 
na campanha eleitoral.

Quando se discutiu essa questão, o Presidente 
Lula disse diversas vezes que, no Governo passado, 
se “colocava a sujeira debaixo do tapete”. Citou até o 
exemplo de que, na casa dele, se movia o sofá para 
tirar a sujeira debaixo etc.

Um fundador do PT, como Lula, dos mais ve-
neráveis juristas e lutadores sociais do País, o Hélio 
Bicudo, usa exatamente essa expressão. Ele diz: “Lula 
é um homem centralizador. Sempre foi Presidente 
de fato do Partido. É impossível que ele não sou-
besse como os fundos estavam sendo angariados 
e gastos e quem era o responsável. Não é porque 
o sujeito é candidato a Presidente que não precisa 
saber de dinheiro. Pelo contrário. É aí que começa 
a corrupção”. E aí vem a expressão: “Lula é mestre 
em esconder a sujeira embaixo do tapete. Sempre 
agiu assim”.

Esse foi o depoimento insuspeito de quem acom-
panhou Lula desde a fundação do PT, o jurista Hélio 
Bicudo. Portanto, quem se acostumou, quem é mestre 
em esconder a sujeira debaixo do tapete é o Presiden-
te Lula. Isso não está sendo dito por um Senador da 
Oposição, Senador Papaléo. Quem o faz é um funda-
dor ilustre do Partido dos Trabalhadores.

Portanto, Sr. Presidente, a meu ver, o Presiden-
te Lula perdeu a última oportunidade de esclarecer 
os fatos, naquele debate. Justificativas... Como jus-
tificar? O Presidente teve a oportunidade, diante da 
Nação, num debate com audiência razoável, de pedir 
desculpas ao povo brasileiro, porque participou, de 
forma direta e indireta, da arquitetura de um complexo 
esquema de corrupção que levou o País à tamanha 
indignação.

Certamente, não imagino que o povo brasileiro, 
honrado e trabalhador, vá avalizar esse esquema de 
corrupção, vá estimular aqueles que são responsáveis 
por ele. Ao contrário de pedir votos, a essas pessoas 
deveriam pedir perdão ao povo brasileiro.
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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) 
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