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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A lista de presença acusa o comparecimento de 52 
Srs. Senadores.

Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão.

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

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Nos termos do Requerimento nº 975, de 2006, de 
autoria do Senador Leonel Pavan e outros Srs. Sena-
dores, o tempo dos oradores da Hora do Expediente 
será dedicado a comemorar os 70 anos da Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH.

Tenho a honra de convidar para compor a Mesa 
o Ilmº Presidente da Associação Brasileira da Indús-
tria de Hotéis, Eraldo Alves da Cruz. É uma honra tê-
lo entre nós.

Convido ainda o Vice-Presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria de Hotéis, Sr. Alexandre 
Sampaio.

Registro a presença das Ilustríssimas Senhoras e 
dos Ilustríssimos Senhores Presidentes da Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis nos Estados.

Com a palavra o primeiro signatário, Senador 
Leonel Pavan, que, aliás, é dono e ex-Prefeito de uma 
grande cidade de turismo em Santa Catarina e Vice-
Governador eleito daquele Estado.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Nobre 
Presidente Romeu Tuma, V. Exª diz “dono” por eu ter 
sido por três vezes Prefeito. E a cada equipamento 
turístico que surge dizem que Pavan é dono. Falando 
dessa forma em nível nacional, todos vão pensar que 
é verdade.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Governador, trabalhei como louco num carnaval, ain-
da na Polícia, e, na quarta-feira de cinzas, quando eu 
ia a Camboriú descansar, comecei a transpirar e tudo 
rodava para mim; dessa forma, ainda não consegui ir 
lá ainda. Mas quero ir com V. Exª.

Com a palavra V. Exª, Senador Leonel Pavan.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-

sidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos e profissionais 
do turismo e, principalmente, empresários da Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Hotéis, no começo 
deste ano, fiz um requerimento aqui no plenário para 
a realização de sessão solene em comemoração aos 
70 anos da Associação Brasileira da Indústria de Ho-
téis. O requerimento foi acatado por unanimidade e, 
por isso, previamente, gostaria de agradecer o apoio 
de todos os nobres Senadores e Senadoras que aten-
deram ao meu pedido e fizeram com que pudéssemos 

hoje estar aqui comemorando este importante dia para 
o setor da indústria de hotelaria.

Eu não poderia deixar de dizer igualmente que 
a minha demanda contou com o apoio decisivo dos 
nobres colegas Senadores César Borges, da Bahia; 
Eduardo Azeredo, de Minas Gerais; Garibaldi Alves 
Filho, que se encontra presente, do Rio Grande do 
Norte; Gilberto Mestrinho; Paulo Octávio, tão conhecido 
de todos os senhores; Flexa Ribeiro; do nosso Líder, 
Arthur Virgílio; do Presidente do PSDB, Tasso Jereis-
sati, que hoje preside a Comissão de Desenvolvimen-
to Regional e Turismo. Nenhum deles mediu esforços 
para que pudéssemos colocar em votação o nosso 
requerimento e homenagear hoje a ABIH. Por sinal, 
uma homenagem justa, porque esse setor – como é 
do conhecimento de todos – tem uma grande impor-
tância para a economia do nosso País.

É importante dizer que, ao longo desses 70 anos 
de atuação e de trabalho em todo o território nacio-
nal, a ABIH adquiriu experiência e atingiu a maturi-
dade, com resultados altamente expressivos em prol 
do crescimento e do desenvolvimento do turismo em 
nosso País.

Desde a sua fundação, em 9 de novembro de 
1936, a ABIH vem atuando como um órgão técnico e 
consultivo no estudo e na solução dos problemas que 
envolvem a hotelaria nacional. Seus quatro objetivos 
mais importantes são a arregimentação da classe, o 
bom desempenho da hotelaria brasileira, a defesa dos 
seus princípios jurídicos que regem o seu funciona-
mento e a busca permanente de melhorar cada vez 
mais a oferta de serviços aos associados.

A ABIH Nacional é presidida pelo dinâmico em-
presário Eraldo Alves da Cruz, diretor vice-presidente 
do Eron Brasília Hotel, instalado aqui nesta Capital. 
Recentemente, também tivemos como presidente o 
nosso querido amigo Luiz Nunes, de Itapema, Santa 
Catarina.

É importante salientar que a ABH nacional é a 
mais antiga entidade do complexo turístico brasileiro 
e representa oficialmente um ponto de apoio indispen-
sável ao parque hoteleiro nacional, que oferece cerca 
de 26 mil meios de hospedagem nacional em todo o 
País, 18 mil hotéis e pousadas, e cerca de 8 mil outros 
meios, em motéis, pensões e alojamentos.

Nobres Senadoras, Senadores, brasileiros, há 
de se salientar que hoje definitivamente não é um dia 
qualquer para o turismo. Comemora-se também o Dia 
do Hoteleiro, esse profissional que está amadurecido 
na atualidade e dedica todas as suas energias a ser um 
anfitrião perfeito. Recebe seus convidados da melhor 
maneira possível, com sutilezas e agrados, para que 
saiam muito satisfeitos. Todos os esforços são feitos 
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para trazer ao cliente a sensação de bem-estar, desde 
o momento de sua chegada ao estabelecimento, seja 
por motivo de negócios ou de lazer.

Não podemos deixar de considerar que o setor 
hoteleiro é indiscutivelmente representativo no conjunto 
de nossa economia. Para corroborar essa afirmativa, 
basta dizer que nossa cadeia de turismo já responde 
por 4% do Produto Interno Bruto (PIB), com influên-
cia importante em mais de 52 segmentos do sistema 
econômico. Assim, nesse contexto, a indústria hoteleira 
pode ser vista como a espinha dorsal de toda a cadeia 
de turismo. Enfim, o negócio de hotelaria, além de ser 
dinâmico e proporcionar permanente multiplicação de 
renda, é igualmente gerador de milhares de empregos 
que exigem razoável nível de qualificação.

Apenas em meu Estado – permitam-me fazer 
essa referência a Santa Catarina –, a hotelaria gera em 
torno de 45 mil empregos diretos e 135 mil indiretos, 
totalizando cerca de 180 mil vagas de trabalho. E es-
ses números só tendem a crescer, até porque o nosso 
Estado está recebendo muitos investimentos.

Agora, eleito Vice-Governador, estaremos atuan-
do muito neste setor. Pretendo, inclusive, fazer muito 
mais pelo turismo, erguer esta bandeira, fazer com que 
Santa Catarina e o nosso Brasil possam crescer ainda 
mais nessa atividade. Meu planos, junto ao Governador 
reeleito, Luiz Henrique da Silveira, é estimular o Estado 
de Santa Catarina a progredir em todas as áreas do 
turismo. O desenvolvimento da infra-estrutura turística, 
por exemplo, como constata o Governador Luiz Henri-
que, está ainda na “idade da pedra”.

Assim, com a nossa experiência e o apoio da 
ABIH em órgãos de incentivo ao turismo, que são pri-
mordiais ao crescimento e à adequação da atividade, 
tenho certeza de que realizaremos muito, na mesma 
medida em que obtive sucesso na minha cidade, Bal-
neário Camboriú, para onde levamos o curso de Turis-
mo e Hotelaria para conviver diretamente na prática o 
que se aprende nas salas de aula.

A cidade de Balneário Camboriú vive 100% do 
turismo e proporciona experiências in loco aos estu-
dantes. Por isso, quando fomos Prefeito pela primeira 
vez, levamos para lá a primeira universidade de Turis-
mo e Hotelaria do Brasil, que hoje é uma grande uni-
versidade no meu Município.

Cabe lembrar ainda, Dr. Eraldo, que a ABIH é par-
ceira e forneceu subsídios, juntamente com o apoio do 
Luiz Nunes, ao nosso projeto de lei que propõe a criação 
do Vale-Hospedagem ou Vale-Férias, também conhecido 
como “tíquete turismo”, em tramitação nesta Casa.

A matéria, atualmente em apreciação na Comis-
são de Desenvolvimento Regional e Turismo, já com 
parecer favorável do relator, Senador José Agripino, 

visa incluir, cada vez mais, o trabalhador brasileiro nos 
roteiros do turismo nacional, aproveitando a ociosida-
de dos leitos do setor hoteleiro na baixa temporada. 
Baseado na experiência vitoriosa da França, a inicia-
tiva, depois de aprovada, tem a perspectiva de injetar 
a economia e gerar muitos novos empregos.

O Projeto Vale-Hospedagem permite que o em-
pregador forneça tíquetes ao trabalhador para utilização 
em despesas de hospedagem e alimentação, quando 
incluída no valor da hospedagem.

A operacionalização do Vale-Hospedagem será 
regulamentada pelo Ministério do Turismo e pelo Mi-
nistério da Fazenda, prevendo-se a concessão de 
vantagem nos períodos de baixa estação, de forma 
a estimular que o trabalhador opte por usufruir o be-
nefício em períodos de maior capacidade ociosa da 
rede hoteleira.

Esse projeto será de extrema importância para 
alavancar ainda mais o turismo do nosso País, prin-
cipalmente na baixa temporada. Tenho certeza abso-
luta de que, com o apoio desta Casa, teremos esse 
projeto logo aprovado, o que vamos comemorar no 
Brasil inteiro.

Por tudo que acabamos de dizer, ao comemorar 
70 anos de fundação, a ABIH Nacional e a sua atual 
direção merecem todo o nosso apoio, todo o nosso 
incentivo e toda a nossa admiração. Não é por acaso 
que seu núcleo de comando destaca 34 hoteleiros 
da diretoria. Só eles no cenário brasileiro comandam 
114 hotéis, com 14.128 apartamentos, 35.320 leitos 
e 10.735 funcionários, Senadora Serys.

A abrangência da ABIH é notada em quase todo 
o território nacional, pois ela está presente em 26 Es-
tados. Cabe ainda assinalar que esses diretores da 
ABIH Nacional, com seus hotéis, administram um pa-
trimônio no valor de US$ 500 milhões. Como deten-
tora de tamanha riqueza e como importante alavanca 
do desenvolvimento do turismo nacional, a ABIH me-
rece o reconhecimento de todos os brasileiros. Essa 
entidade certamente vai orgulhar ainda mais o trade 
turístico e o nosso País.

Quero dizer aos senhores empresários que, nes-
ses meus quatro anos no Senado Federal, as maiores 
emendas que apresentei – o Ministro Walfrido dos Ma-
res Guia pode confirmar isso –, com algumas exce-
ções, foram destinadas ao turismo, a divulgar o Brasil 
no exterior, aos investimentos em infra-estrutura, aos 
investimentos em segurança, para fazer com que este 
País continuasse crescendo.

Embora ainda estejamos um pouco adormecidos, 
melhoramos muito, e temos de reconhecer o trabalho 
que está sendo feito pelo atual Governo Federal, prin-
cipalmente pelo Ministro Walfrido dos Mares Guia. A 
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parceira que está havendo hoje com o setor empresa-
rial, com o Ministério e com o próprio Congresso é de 
suma importância para esse setor que gera milhares 
de empregos.

Estamos caminhando no rumo certo. Os empresá-
rios estão fazendo sua parte, o Governo desperta para 
esse setor e nós, todos juntos, faremos um Brasil mais 
pujante e reconhecido no mundo inteiro pelo seu po-
tencial, principalmente no que se refere ao turismo.

Gostaria de encerrar este pronunciamento, de-
sejando vida longa a essa competente entidade que 
hoje homenageamos.

Parabéns ao Congresso Nacional, que presta 
esta homenagem. Parabéns a todos aqueles que são 
associados, às empresas que trabalham com o setor 
hoteleiro, aos funcionários, aos setores do turismo que 
trabalham em parcerias. Parabéns a todos vocês.

Setenta anos de glória! Setenta anos de orgu-
lho do nosso País. Vamos continuar juntos porque a 
ABIH merece a nossa admiração e o nosso respeito. 
Parabéns a todos.

Muito obrigado. (Palmas.)

O Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– De acordo com a lista de inscrição, concedemos a 
palavra ao nobre Senador Romeu Tuma, do PFL do 
Estado de São Paulo.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Mão Santa; Sr. Secretário-Executivo do Ministério do 
Turismo, Dr. Márcio Favilla, que acaba de chegar – a 
quem agradeço a vinda para prestigiar este evento –, 
como disse o Senador Leonel Pavan, o Ministro tem 
tentado desenvolver um trabalho sério em toda a in-
fra-estrutura da indústria do turismo no País. Isso tem 
um valor imenso para aqueles que por esse mundo 
passaram, até no Líbano, não é Habib? Nós sabemos 
que o turismo tem um valor enorme para a economia 
dos países que investem no turismo, na Europa, na 
América, em tantos lugares, Senador Mão Santa, que 
ficamos sempre torcendo.

No ano retrasado, com o Senador Paulo Octávio, 
nós fizemos uma frente em defesa do turismo. Senador 
Leonel Pavan, está na hora de recomeçarmos essa 
luta aqui no Senado Federal. É pena que V. Exª vai 
nos deixar para um cargo mais importante, mas isso 
não importa, pois é preciso estabelecer, realmente, o 
regime de uma porta aberta permanente para aque-
les que investem nos setores do turismo, como a rede 
hoteleira e outros, para sempre podermos atualizar a 

legislação em benefício dessa importantíssima ativi-
dade nacional.

Está presente o primo Tuma Ness, que sempre me 
dá um “feijão amigo”. Ele carrega às costas o saco e o 
leva pelo mundo inteiro. Ninguém mais pode reclamar de 
que não sabe comer feijão e arroz, só que ele esquece 
do ovo e da batata frita. Então, é preciso arrumar mais 
alguém para ajudá-lo. Desculpe-me pela brincadeira, 
mas vejo sempre com alegria as reuniões de que você 
nos convida a participar, vejo com um afeto enorme e 
um desejo de investir nesse setor. Estou vendo aqui 
muitos amigos que fazem parte da rede brasileira de 
hotelaria e que tantos benefícios trazem a ela.

É claro que, quando se tem uma homenagem, 
deve-se escrever alguma coisa, mas acaba-se improvi-
sando, porque a alegria de encontrar amigos com quem 
você pode conversar à vontade, como se estivesse na 
sala, tomando um café, é um sentimento mais gostoso 
do que ficar lendo dados fornecidos para podermos 
não falhar nas nossas colocações.

Ouvi o nosso querido Senador Pavan – até mostrei 
para o Eraldo – dizer coisas que eu também escrevi. 
Pensei que estou virando pé-de-chinelo, porque vão 
pensar que copiei o discurso dele. Mas são dados que 
foram fornecidos pela associação.

Vocês não podem imaginar a alegria e a emoção 
que estou sentindo, porque tenho uma paixão especial 
pelo turismo. Peço desculpas ao Secretário-Executivo 
pelo que vou falar, mas acho que o Brasil ainda não 
conseguiu investir tudo o que pode na busca de uma 
indústria que possa realmente atrair o maior número 
possível daqueles que vêm e gastam algum dinheiro.

Em São Paulo, há congressos e realizações, e 
hoje se busca o turismo de negócios. Lá, os hotéis es-
tão tendo a inteligência de colocar, no fim-de-semana, 
algumas opções importantes para que o marido possa 
trazer a esposa. O marido é muito malandrão, vai em-
bora, pois não tem o que fazer na cidade grande. Mas 
agora há todo um programa de hotelaria, para que ela 
tenha onde passear, o que visitar. Enfim, haverá toda 
uma infra-estrutura para que a esposa tenha a alegria 
de passar o final de semana com o marido, sem que 
ele precise retornar com urgência. Isso é algo maravi-
lhoso, que estamos vendo com cautela.

Falei agora com o Eron que ontem aprovamos o 
Supersimples, pelo qual um grande número de peque-
nas pousadas e hotéis de pequeno porte vão ter direito 
aos benefícios fiscais a partir de julho. Nós queríamos 
para janeiro, mas, infelizmente, não foi possível. Está 
aí a nossa Senadora Serys Slhessarenko, que também 
lutou para que fosse para janeiro, mas, infelizmente, 
a Receita achou que não havia condições de juntar 
todos os impostos e criar um mecanismo mais claro 
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para poder impor. O Senador Marcos Guerra, do Es-
pírito Santo, foi um dos grandes líderes do Senado na 
busca... Aqui nós temos Mão Santa e Espírito Santo, 
estamos abençoados de todo jeito aqui.

Tenho essa liberdade de brincar, porque me sinto 
na sala de visitas da casa de cada um de vocês para 
conversar. Pena que não dão café para todo mundo 
aqui, Presidente. Deveriam ter dado um cafezinho para 
a gente poder discutir melhor.

Nos últimos dias, tive uma grande preocupação 
com o acidente do avião da Gol e a confusão dos ae-
roportos. Se os senhores verificarem – se eu estiver 
enganado, estão presentes o Presidente e o Vice-
Presidente da Associação Nacional, assim como a 
Secretária do Ministério e o Secretário-Executivo, que 
podem me corrigir; estarei tranqüilo para receber escla-
recimentos –, verão que não há nenhum mecanismo 
legal de indenização pelo sofrimento por que passaram 
os hotéis com o cancelamento de muitos programas 
de turismo decorrente do atraso de aviões ou por difi-
culdade de embarque. Isso causou um prejuízo maior 
à rede hoteleira. Pelo que sei, a rede hoteleira já está 
se programando para um feriado mais longo com seis 
meses ou um ano de antecedência, planejando o que 
vai oferecer ao seu cliente. Ela faz suas compras, pre-
para-se para recebê-los, mas, de repente, vê cancela-
dos os seus contratos.

Está-se discutindo o ressarcimento ao usuário 
desses prejuízos, mas até agora não tenho conheci-
mento de qualquer discussão sobre ressarcimento à 
rede hoteleira pelos prejuízos que sofreram durante 
esse período. Como podemos ter a repetição dos fatos, 
precisamos de mecanismos, Senador Leonel Pavan, 
para defender a parte principal, que é a indústria ho-
teleira, porque o prejuízo é grande. Mas, sem dúvida 
alguma, temos tempo para corrigir os erros a partir 
do aprendizado com o sofrimento que se apresentou 
nessas últimas semanas.

Peço desculpas e quero cumprimentá-los pelos 
setenta anos. Tenho certeza de que este é um piso a 
partir do qual se partirá para o engrandecimento dessa 
indústria tão importante para a economia brasileira.

Parabéns! Que Deus os abençoe e que a rede 
hoteleira continue a crescer. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Romeu Tuma, o 
Sr. Mão Santa, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Leonel Pavan.

O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC) 
– Lembro ao nosso Senador Romeu Tuma, a respeito 
do atraso dos vôos, que a imprensa tratou do prejuízo 
das pessoas que permaneceram nos aeroportos, mas 
se esqueceu de tratar do prejuízo do setor hoteleiro. 

Conversamos ontem sobre a questão. O prejuízo está 
sendo enorme, para os que pagaram e para os que 
não receberam.

Permito-me deixar aqui registrado que fui o autor 
da criação da Subcomissão de Turismo aqui no Senado 
Federal. Depois também fui o autor para que houves-
se uma Comissão Permanente. Presidi a Subcomis-
são durante um período, e hoje temos uma Comissão 
Permanente do Senado Federal, que é a Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo.

Também queria fazer uma homenagem ao Mi-
chelão, meu amigo do Feijão Amigo. Hoje à noite vai 
haver um jantar, mas, infelizmente, não poderei parti-
cipar, porque terei um encontro com o Governador de 
Santa Catarina. Ele vai viajar e eu gostaria de estar 
presente. Mas fui homenageado pelo Feijão Amigo em 
Lisboa, Portugal. Quero agradecer também.

Eu gostaria de mencionar também que, além de 
todos aqueles que já colaboraram com o turismo, o 
Senador Mão Santa, que foi Governador do Piauí, tem 
sido um colaborador nosso aqui na área do turismo.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, 
Senador Heráclito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Hoteleiros do 
Brasil, geralmente quem fala a partir do terceiro lugar 
leva a desvantagem da apropriação do discurso dos 
que lhe antecedem. O Senador Romeu Tuma, em sua 
modéstia já conhecida, falou dos dois santos: o Espí-
rito Santo e o Mão Santa; esqueceu-se dele próprio, o 
Santo Tuma, formando aí a Santíssima Trindade. Mas 
esse é exatamente um traço da sua vida.

Srs. Hoteleiros do Brasil, já vi, nas palavras aba-
lizadas do Senador Leonel Pavan, hoteleiro por voca-
ção e por sobrevivência, e do Senador Romeu Tuma, 
que o trabalho que a minha assessoria teve iria por 
água abaixo. O essencial foi dito aqui. Vou tentar, em 
um improviso leve, dizer, como Senador da Repúbli-
ca, mas que, meu caro Gilberto Amaral, só conheceu 
hotelaria já crescido, porque sou daqueles que foram 
criados no interior do Piauí, nas pensões, em que a 
suíte confortável era uma rede de casal, e comecei a 
ver, pelo Brasil afora e, depois, pelo mundo, o que é 
hotelaria e o que ela significa em termos de suporte 
para o desenvolvimento de uma cidade, de um esta-
do, de uma nação. 

Por que quero falar de uma maneira descontraída? 
Porque o principal instrumento de trabalho da hotelaria 
é o sorriso, o sorriso com que recebe os que batem 
à sua porta. Não importa se por trás desse sorriso as 
preocupações se acumulam, pelo excesso de lota-
ção, pela escassez de hóspedes ou pela promissória 
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que vence; enfim, por todos os problemas inerentes. 
Mas se sabe que a hotel em que a recepção tem cara 
fechada o hóspede não volta. É esse talvez o grande 
instrumento de conquista que o hoteleiro guarda em 
sua manga.

O Brasil pode não estar entre as maiores redes 
de hotelaria do mundo. É possível que isso aconteça. 
Mas tenho certeza, meu caro Pavan, que está entre as 
mais eficientes em termos de acolhimento e de hospi-
talidade. É próprio do brasileiro.

Muitas vezes, o esforço dos hoteleiros não é cor-
respondido pelos governos. Lembro-me, na época do 
“milagre brasileiro”, quando se quis impor por meio da 
construção de obras suntuosas de hotelaria, muitas 
vezes convocando para o empreendimento pessoas 
não vocacionadas para o setor, que foram construídos 
no Brasil grandes “elefantes brancos”. Erraram nas ci-
dades, nas localizações, verticalizaram os hotéis nas 
praias, quando a tendência de quem vinha era que-
rer o hotel horizontalizado. Atenderam à ganância de 
alguns que queriam lucros, mas esqueceram os que 
viviam exclusivamente do setor.

E aí está o resultado: os que se recuperaram 
fisicamente foram os restaurados, quando retoma-
dos por quem era do ramo. Aliás, o mais grave é que 
empresários que tinham sucesso em outros setores, 
ao entrar para o da hotelaria, que não conheciam, se 
perderam nos dois.

Talvez não exista nenhum país no mundo com 
tanta vocação para esse setor como o Brasil, por ter-
mos aqui, na diversidade de nossas paisagens, turismo 
para todos os tipos e todos os gostos.

É difícil você ver neste Brasil um só Estado, uma 
só região que não tenha alguma coisa que atraia não 
apenas o turista brasileiro, mas principalmente o tu-
rista do mundo. E os motivos dessa atração, que às 
vezes para nós, que com ele convivemos no dia-a-
dia e não o valorizamos, possa aparentar banal, para 
quem vem de fora, enfrentando horas e horas a fio, é 
de grande valor.

Eu, agora, tive a oportunidade de rasgar de pon-
ta a ponta este País, e fiquei impressionado com o 
mundo se curvando a Alter do Chão, lá no Pará, a 
Santa Catarina do nosso Leonel Pavan e do Jorge 
Bornhausen, ao Delta do Mão Santa e até ao saxo-
fonista tocando valsas às margens de um rio perdido 
na distante Paraíba.

Vejam como o apressado come cru: a Senadora 
Serys Slhessarenko já fez cara feia porque eu não citei 
o Mato Grosso. Deixei exatamente para citar por últi-
mo. E S. Exª, que vem sempre aqui, meu caro Gilberto, 
vestida ecologicamente, hoje está pegando fogo. 

Eu ia chegar, em sua homenagem, exatamente 
ao seu Pantanal: o Pantanal das chalanas, o Pantanal 
dos mistérios. Saiba, Senadora Serys Slhessarenko, 
que talvez seja a Amazônia o que mais atrai a curio-
sidade do mundo inteiro.

Mas este é o Brasil. É o Brasil que está nas mãos 
dos Senhores que comemoram hoje 70 anos de exis-
tência, representados por essa Associação. Este é 
o Brasil que luta, independente de apoio público ou 
não, para cumprir a sua missão e o seu papel no de-
senvolvimento do País. Daí por que eu me solidarizar 
nesta justa homenagem aos hoteleiros brasileiros, por 
dois motivos: primeiro, pela história, pela luta e pelo 
sucesso; depois, porque é preciso que no Brasil tam-
bém se cante as vitórias e o sucesso das pessoas. E 
que a concorrência se restrinja apenas à capacidade 
de cada um de, da melhor maneira que julgar conve-
niente, ocupar os seus espaços vazios, mas que se 
restrinja a isso e se una na confraternização que ve-
mos hoje. Talvez esse espírito de confraternização é 
que tenha feito essa instituição sobreviver por 70 anos, 
cada vez mais forte. Daí por que eu me juntar e me 
unir, meu caro Pavan, a todos vocês, que, aliás, traba-
lham talvez na atividade mais sensível que conheço. O 
médico tem a sensibilidade restrita ao corpo humano; 
o hoteleiro, além de conviver com a sensibilidade do 
homem, do bom humor, do mau humor, de ter de adi-
vinhar os pensamentos dele, tem de conviver com as 
secas, as intempéries, as cheias, a violência urbana, 
a greve dos aviões, a chuva. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – E, 
vejam bem os senhores, chamado que sou pelo meu 
Presidente e obediente que quero ser, vou encerrar as 
minhas palavras dizendo que os hoteleiros do Brasil 
estão de parabéns.

Hoje, pela manhã, na Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional, participei de uma sessão 
em que se discutia um protesto brasileiro quanto à co-
locação daquele muro, separando a fronteira mexicana 
da americana. E eu, na minha maneira franca e clara, 
ponderei que nós não tínhamos condições de fazer 
esse protesto, porque fui surpreendido, em momento 
recente, com um muro na praia de Salvador. Naquela 
praia, limitava-se a área do povo à área restrita, o que 
contraria a Constituição, que diz que a praia é do povo. 
Talvez a praia seja o único divertimento gratuito do 
povo brasileiro, Gilberto. Mas eu acho que essa forma 
de protesto é pequena e insuficiente. Se o Brasil quer 
protestar, que o faça de maneira efetiva, trazendo di-
visas por meio da abertura dos vistos, para facilitar a 
entrada de estrangeiros ao País. (Palmas.)
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Talvez os gigantes poderosos não se sensibilizem 
com esse gesto, mas o mundo vai ver que esse é um 
tapa de luva na prepotência, na arrogância e, acima 
de tudo, numa medida sem nenhum objetivo prático, 
porque, depois que o homem criou asas, na intenção 
genial de um brasileiro, não temos mais fronteiras. 

Poderíamos também, de outro lado, diminuir a car-
ga tributária na hotelaria brasileira; já não digo competir 
com as grandes potências, mas pelo menos competir 
com igualdade com a Argentina e países vizinhos.

Seria bom que esses 70 anos não ficassem ape-
nas no discurso, mas que fosse o plantio de uma se-
mente; que esta Casa, criadora de leis, começasse a 
trabalhar nesse sentido, nessa direção. Aliás, a carga 
tributária não atrapalha somente os hoteleiros, mas os 
que querem vir para o Brasil, se hospedar nos hotéis 
e investir na nossa Pátria, mas que recuam diante da 
realidade que nos castiga, enquanto os arrecadadores, 
os verdadeiros caça-níqueis, acham que cofre cheio 
é o que está ao seu lado e não o que circula invisivel-
mente por todos os quadrantes da Pátria.

Por fim, quero confessar a vocês minha ignorância 
com o setor. Senti-me acanhado em falar numa ses-
são presidida por esse expert, que é o nosso Leonel 
Pavan, hoteleiro de Santa Catarina. 

Eu sou apenas um curioso. O que aprendi de ho-
telaria foi convivendo com o Eron, que está ali, quando 
teve a coragem de, neste Planalto Central, mudar ou 
iniciar a mudança da feição da hotelaria de Brasília. O 
Eron era o professor; meu mestre era o Eraldo. Somos 
mais ou menos da mesma idade. (Palmas.)

E, ao vê-lo hoje presidindo esta entidade, saio 
daqui confortável, com a certeza de que a persistência 
e a luta compensam. Eu que, menino, aqui cheguei, 
vi a sua luta. Ele, menino, levando carão do tio, que 
investiu muito, e o mandou para a Suíça. Ele chegou 
aqui achando que conquistaria Brasília primeiro pelas 
moças, que queriam casar com o sobrinho do Eron. 
Mas o Eron puxava-lhe as orelhas e lhe dizia: cuida 
do hotel. Gilberto é testemunha disso. 

Ao ver todos aqui, sob a Presidência desse já 
não tão jovem Eraldo, felicito-os pela coragem, acima 
de tudo, de lutar contra as marés. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC) 

– Antes de dar continuidade à lista de oradores inscri-
tos para prestar homenagens à ABIH, quero registrar 
a presença do Vice-Prefeito do Rio de Janeiro, Otávio 
Leite, eleito Deputado Federal e que vem reforçar o 
turismo brasileiro aqui no Congresso. (Palmas.)

Também quero cumprimentar o Vice-Presiden-
te da Caixa Econômica Federal, Fábio Lenza. (Pal-
mas.)

Ressalto ainda a presença de Osvaldo Trigueiro, 
Presidente da Confederação do Conselho de Turismo 
da Confederação Nacional do Comércio. (Palmas)

O próximo inscrito é o Senador Garibaldi Alves 
Filho. (Palmas.)

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presiden-
te da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Dr. 
Eraldo Alves de Brito, Sr. Vice-Presidente, Alexandre 
Sampaio, autoridades do Governo Federal na área do 
turismo, Srs. Presidentes das Associações Regionais 
em cada Estado, senhores hoteleiros aqui presentes, 
senhoras e senhores agentes de viagem, minhas se-
nhoras e meus senhores:

Neste dia 9 de novembro de 2006, em que se 
comemoram os 70 anos de existência da Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH, não poderia 
deixar de expressar, aqui desta tribuna, a minha mani-
festação de júbilo, apreço, congraçamento com todos 
os empresários que integram essa meritória entida-
de civil sem fins lucrativos e que, muitas vezes, com 
grandes sacrifícios, constroem, operam e lideram os 
nossos hotéis e pousadas por todo o Brasil.

Fundada em 9 de novembro de 1936, no Rio 
de Janeiro, por ocasião do I Congresso Nacional da 
Hotelaria, essa prestigiosa instituição de classe vem 
prestando crescentes serviços ao seu quadro de asso-
ciados, sem contudo perder de vista, Sr. Presidente, a 
solidariedade com a comunidade em que se insere. 

Em inúmeros programas de apoio a comunidades 
mais pobres tem realizado, através dos hotéis asso-
ciados, expressivos projetos de inclusão social, como 
doação de enxovais usados a associação de idosos 
e de menores carentes; fornecimento de refeições a 
instituições sociais de baixa renda, além de capacita-
ção e absorção de mão-de-obra jovem de bairros e 
de regiões pobres. 

No Rio Grande do Norte – o meu Estado – a si-
tuação não é diferente, pois desde o período do meu 
governo, que se estendeu de janeiro de 1996 a abril de 
2002, quando desenvolvemos inúmeras e definitivas 
ações de infra-estrutura turística, de promoção e ma-
rketing e de capacitação profissional, sempre senti dos 
nossos criativos e dinâmicos empresários hoteleiros 
o mais amplo sentimento de coesão e capacidade de 
luta, além da visão social dos problemas, colaborando 
com a comunidade em todos os momentos em que se 
fizeram necessários.

Entende-se o turismo – e eu entendo também 
– como uma das principais atividades de geração de 
emprego e renda do País; um setor produtivo extre-
mamente democrático por abrigar em seu meio todas 
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as dimensões e características de empreendedor, que 
vai do grande resort à pequena lanchonete, por exem-
plo. Sempre priorizei o turismo, como governante e 
agora como Senador, por saber o seu caráter indutor, 
quase mágico, de criar oportunidades de trabalho na 
comunidade local. 

Abrimos os céus do Rio Grande do Norte aos vôos 
internacionais, pois não contávamos com nenhum, e 
hoje o meu Estado recebe turistas e investidores de 
dezenas de países de todo o mundo.

Sr. Presidente, valeu a pena, não para receber os 
aplausos que o Senador Heráclito Fortes já recebeu, 
mas para dizer que, da mesma maneira como abrimos 
os céus para o vôos internacionais, devemos abrir as 
nossas fronteiras no que toca ao visto de entrada (Pal-
mas), para recebermos sobretudo os turistas america-
nos, que, sem essa facilidade, jamais virão em grande 
número, como se espera em nosso País.

Haja vista que os Estados Unidos têm a possi-
bilidade de incrementar imediatamente, se isso pu-
desse ser flexibilizado, a receita do nosso turismo em 
US$400 milhões.

Estou aqui me valendo hoje das estatísticas que 
me foram apresentadas pelo Dr. Pedro Fortes, que me 
visitou com Sérgio Gaspar e Enrico, nosso Presidente 
da ABIH, e que me fez compreender, exatamente como 
disse o Senador Heráclito Fortes, que a hora não é 
apenas das palavras que homenageiam a ABIH, mas 
a hora é, sobretudo, de o Congresso Nacional tratar 
de aprovar os projetos que flexibilizam o visto.

Não se pode dizer que isso não foi debatido por-
que debatido já foi. Na Câmara, o projeto do Deputado 
Cadoca foi aprovado na Comissão de Relações Exte-
riores e de Defesa Nacional. Durante o processo de 
aprovação, realizou-se audiência pública, se não me 
engano, porque não pertenço à Câmara dos Depu-
tados. Mas o Senado também tem projeto de igual 
teor, com o mesmo objetivo, de autoria do Senador 
Paulo Octávio.

Quer dizer, projetos não faltam, discussão tam-
bém não tem faltado. O que está faltando é ação, de-
terminação e vontade de enfrentar os obstáculos que 
nascem até mesmo na diplomacia brasileira, que se 
mostra inconformada com relação ao que acontece ou 
ao que vai acontecer com a flexibilização dos vistos. 

Sr. Presidente, numa palavra final de congraça-
mento e apoio à ABIH, aos agentes de viagens, aos 
operadores de turismo que tanto contribuem para a 
ABIH e para o turismo do nosso País: como é que se 
estabelece uma meta para receber 9 milhões de turis-
tas estrangeiros em 2007? Sem se tomarem medidas 
dessa ordem, nós vamos continuar marcando passo, 
se os projetos não estiverem atendendo a determina-

dos aspectos que se os aperfeiçoem. Os autores, eu 
tenho certeza – eles não estão aqui presentes – são os 
primeiros ou seriam os primeiros a realmente colaborar 
para esse aperfeiçoamento por meio de emendas. 

Para encerrar, Sr. Presidente, eu queria ressal-
tar aqui a presença do novo Presidente da ABIH, do 
Rio Grande do Norte, porque santo de casa também 
faz milagre. E eu, na qualidade de Senador do Rio 
Grande do Norte tenho que puxar a brasa para minha 
sardinha.

Tenho que puxar a brasa para a minha sardinha. 
Preciso homenagear o meu Estado, que tem na ABIH 
este jovem promissor, Enrico Fermi, e também já teve 
também Sérgio Gaspar.(Palmas.)

Eu os estou destacando porque eles são um 
exemplo da competência com que atuam todos os se-
nhores que estão à frente das ABIHs de todo o País. 
Meus parabéns!

Aqui no Congresso, vou associar-me ao nosso 
Presidente, que infelizmente se despedirá de nós no 
final de dezembro, para assumir o cargo de Vice-Go-
vernador do Estado de Santa Catarina. Acredito que 
até lá, nesta Legislatura alguma coisa ainda poderá 
ser feita. 

Diz-se muito que o Congresso decide lentamente; 
quando quer; quando não quer, decide rapidamente 
ou, diria, pragmaticamente – não é para rimar. Quando 
o Governo quer, às vezes, decide mais do que rapi-
damente; decide urgentemente. Eu não diria que este 
Congresso é subserviente, porque todos sabem que o 
Congresso tem-se mostrado altivo, altaneiro, indepen-
dente, e poderá dar uma demonstração disso vencendo 
essas barreiras que fazem com que o nosso turismo 
não caminhe como deveria. Eu quero – não vou fazer 
um comercial, não, mas...

(Interrupção do som.) 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO(PMDB – RN) 
– É uma censura branda, mas... (Risos.) 

Eu não vou fazer comercial, não, mas o Sr. Virgílio, 
diretor da CVC, me disse uma coisa gratificante que 
eu já sabia, e ele me confirmou. Eu vou citar o dado 
da CVC. Talvez algumas outras operadoras fiquem 
constrangidas, porque, afinal de contas – não estou 
fazendo um comercial –, estou fazendo um comercial 
do meu Estado. O Rio Grande do Norte, segundo ele, 
é o terceiro Estado...

(Interrupção do som.)

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO(PMDB – RN) 
– Olhe! Microfone assim pode ser alvo de uma violên-
cia! (Risos.) 

O Rio Grande do Norte é o terceiro Estado do 
Nordeste que mais recebe turistas. O primeiro é a 
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Bahia; o segundo, o Ceará; o terceiro, o Rio Grande 
do Norte. (Palmas.) Sem dúvida, se resolvêssemos 
esse problema do visto, essa barreira que se antepõe 
ao turismo – fala-se do problema da soberania –, nós 
teríamos uma estatística muito mais generosa.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC) 

– O Senador Garibaldi é um dos Senadores mais tran-
qüilos desta Casa, mas eu senti que ele ia “quebrar o 
microfone”. Quero só explicar: a campainha toca au-
tomaticamente, mas sempre concedemos um minuto 
a mais para o pronunciamento. Eu senti que ele ia 
“arrebentar o microfone” e lhe disse que poderia falar 
à vontade.

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

O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Herá-
clito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – A rigidez com que V. 
Exª preside esta sessão, nunca foi vista nesta Casa. 
Ninguém antes ousou ser tão rígido como V. Exª.

Gostaria apenas de fazer uma proposta aos ho-
teleiros, que talvez fosse a parte central do meu pro-
nunciamento – aqui vou ser mais objetivo –, mas eu a 
esqueci por culpa sua, Presidente, hoteleiro que é. 

Eu queria propor aos hoteleiros aqui presentes, 
e o Eraldo sabe muito bem o porquê, que se fizesse 
um livro sobre gafes e saias justas nos corredores de 
um hotel. (Risos.) Faz-se uma seleção. 

Tenho certeza, Eraldo, que teremos uma das 
publicações mais leves, mais curiosas e mais interes-
santes que já tivemos oportunidade de ver.

Sugiro até que coordene esse trabalho o Gilberto 
Amaral, não só pela sua experiência, mas por ter sido 
uma das grandes vítimas de gafes ao longo da vida 
nos hotéis. Há, Sr. Presidente, episódios imperdíveis 
como o de certo ex-Presidente da República que en-
trou no hotel do Eraldo todo fantasiado, mascarado, 
com óculos, para não ser reconhecido, mas o arque-
amento característico das suas pernas fazia com que 
ao terceiro passo todos soubessem quem era.

Há, também, o caso do parente do nosso último 
orador – não vou dar o nome –, que, pelo sestro que 
tinha no olho, levou o gerente do hotel do Eraldo a to-
mar providências graves contra ele para protegê-lo, e 
na realidade era uma coisa totalmente diferente. Há 
casos tristes e casos alegres. Tenho certeza de que 
será uma publicação interessante. 

É uma proposta que faço, Eraldo. Você, com sua 
dedicação e organização – peça a colaboração do 
Brasil inteiro –, tenho certeza, fará um bom trabalho. 

Esse livro vai ser maior do que o Guiness. Você pode 
fazer um volume por ano.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC) 

– Dando continuidade à sessão, vou conceder a pala-
vra à ultima oradora, que falará em nome do Governo 
e, certamente, vai trazer algumas novidades vindas do 
Governo que vão enriquecer esta homenagem. 

Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessa-
renko.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – MT. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Antes de mais nada, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, senhores que compõem a Mesa, senhores 
representantes do setor hoteleiro, do turismo, senhores 
representantes das instituições governamentais, eu 
poderia começar dizendo meus senhores, mas quero 
dizer primeiro minhas senhoras, porque, infelizmente, 
a participação das mulheres ainda é muito pequena. 
Basta ver aqui, agora, a dificuldade para uma mulher 
conseguir usar da palavra. Poucas mulheres estão aqui. 
Com certeza, são mulheres batalhadoras nessa área. 
Por isso, quero fazer uma saudação especial a todas 
as mulheres desses setores. (Muito bem! Palmas)

Vou começar dizendo: parabéns! É dia de ani-
versário. Parabéns aos senhores! Parabéns às se-
nhoras!

Escrevi o meu discurso porque se eu fosse falar 
de improviso, demoraria muito. Este momento é muito 
importante porque mostra o valor que o Senado da Re-
pública atribui a esse setor, tanto que faz uma sessão 
especial para homenagear a Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis.

Não tenho dúvida, senhoras e senhores, de quão 
interligados estão – ninguém tem dúvida disso – o setor 
hoteleiro e o turístico. O turismo – também não tenho 
dúvida disso –, é o grande potencial de que o país dis-
põe para dar o salto de desenvolvimento. 

O Presidente Lula, de forma muito lúcida e cons-
ciente, criou o Ministério do Turismo e colocou à frente 
dele o Ministro Mares Guia, um exemplo de competên-
cia. Não é do meu Partido, mas reconheço a compe-
tência que Mares Guia tem nessa área. (Muito bem! 
Palmas). Não vou falar de dados, até porque não me 
atraem. Os dados sobre o turismo são do conheci-
mento de todos.

O turismo deu um salto em todos os sentidos, tanto 
no que diz respeito ao volume de recursos como quanto 
ao número de turistas que vêm ao Brasil nos últimos 
tempos, a partir da criação do Ministério do Turismo.

Conhecemos a contribuição significativa do Se-
nador Pavan e do Senador Paulo Octávio, que foram 
respectivamente Vice-Presidente e Presidente da Sub-
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comissão de Turismo à época em que foi criada. Eu fui 
membro constituinte. Foi grande mesmo a contribuição 
que a Subcomissão de Turismo, desde o seu início, 
deu. Agora já há no Senado uma Comissão de Turis-
mo. Não se trata só da Comissão de Turismo, mas da 
contribuição que o Senado vem dando à questão.

Eu diria que vários aspectos têm que ser tratados 
e cuidados: aspectos de grande vulto e aspectos de 
pequena envergadura. Não vou citar todos. Vou exem-
plificar apenas alguns. Existem questões por dentro e 
questões por fora que têm que ser discutidas. Quanto 
às questões que estão por dentro, não vou discuti-las 
com os senhores e com as senhoras. São questões 
relacionadas com a indústria hoteleira. Os senhores 
conhecem a questão por dentro e, por conseguinte, 
são os senhores e as senhoras que sabem como tra-
tá-la. Eu não sei. Posso até discutir algumas questões, 
mas, como não as conheço, não vou ficar dando palpite 
nesta tribuna agora. 

Mas, por ora, eu diria que há questões relativas 
à legislação, algumas já colocadas aqui. Temos que 
assumir o nosso papel determinante como Parlamen-
tares. Há questões importantíssimas: visto de entrada, 
impostos, preparo de pessoal.

Costumo dizer que temos um potencial turístico 
tão grande, tão grande, neste País – e daqui a pouco 
vou falar um pouquinho do meu Mato Grosso. É claro 
que eu não vou deixar de falar, não é Heráclito? Lógi-
co. Não vou deixar de falar do meu Mato Grosso, mas 
falo do Brasil como um todo. O potencial é tão grande 
e tem tanta gente do mundo inteiro querendo vir para 
cá que é preciso preparar o pessoal de dentro da in-
dústria hoteleira e do turismo e, por fora como um todo, 
cuidar da estruturação da educação – questões que 
precisam ser pensadas com rapidez. 

Quero saber quantas pessoas neste País falam 
mandarim. E a China tem quantos milhões? Aliás, con-
tamos em bilhões os chineses. Quantos estão querendo 
fazer turismo no Brasil? Mas é impossível, porque se 
abrirmos essa questão agora ninguém dá conta.

Estou apenas citando um exemplo de questões 
por fora. São, na realidade, questões mais amplas que 
têm que ser tratadas e cuidadas. Estou só citando um 
exemplo aqui. Há outros para serem citados.

Quando eu perguntei quantas pessoas falam 
mandarim no Brasil, não significa que falar o mandarim 
seja de extrema importância e relevância para receber 
os chineses. Mas é óbvio que é também. Claro que é. 
Mas não é só isso. Há muita coisa mais, mas muita 
coisa mais! Vejo lá pelo meu Mato Grosso.

No meu Mato Grosso tem Pantanal? Tem Panta-
nal. Tem Chapada dos Guimarães? Tem Chapada dos 
Guimarães. Mato Grosso do Sul tem Bonito. O nosso 

Mato Grosso, que não é o do Sul, é o Mato Grosso 
de Cuiabá, tem muitos Bonitos. Não é um Bonito, tem 
muitos Bonitos, tem vários Bonitos, só que ainda preci-
sam ser organizados. Ou seja, o potencial é gigantesco. 
Mato Grosso, quando se abrir para o turismo, ninguém 
segura. E não são apenas as belezas naturais, que 
são fantásticas. Quem mais tem Pantanal, a não ser 
o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul? Quem mais 
tem Chapada dos Guimarães? O turismo, em todas 
as suas formas, lá é possível. 

Outro dia eu andava por um interiorzão muito 
longe – muito longe da capital, porque lá temos mu-
nicípios a 1.500 quilômetros da capital –, por muni-
cípios bastante distantes da capital e passamos in-
tempestivamente, de passagem literalmente, por um 
dos municípios e tinha uma cachoeira belíssima; logo 
adiante, uma lavoura fantástica de algodão em plena 
flor. É claro que tem que organizar temporadas, mas 
quem não quer ver? Que estrangeiro, que nunca viu um 
algodão em flor, não quer ver? Os senhores já viram 
uma lavoura de algodão em flor? Tudo bem, muitos já 
viram talvez o branco, mas lá tem de cinco cores, tem 
algodão colorido. Já é difícil alguém ver lavouras de 
extensão brancas, imaginem coloridas? Só citando 
exemplos, Senador Efraim. 

Pode-se organizar trilhas turísticas, mas é ne-
cessário infra-estrutura.

Em Porto dos Gaúchos, visitei a casa do primei-
ro desbravador da região. Uma coisa fantástica! Pela 
manhã, em torno de 70 araras coloridas, imensas, gi-
gantescas, vão tomar o café da manhã. Vocês já ima-
ginaram ver 70 araras coloridas voando e cantando às 
sete horas da manhã, exatamente às 7 horas da ma-
nhã?! Como elas tomam café, não vou contar, porque 
demora muito tempo. O mundo quer ver essas coisas. 
Isso não é em qualquer lugar que existe. É no Brasil, 
e, mais especificamente, no meu Mato Grosso.

Costumo ser disciplinada, porque fico uma arara 
quando a turma passa do tempo e há outros Senadores 
querendo falar. Tenho um respeito enorme pelos outros 
que querem falar também, porque não é um direito só 
nosso. Concluo dando os parabéns e dizendo que todas 
as categorias, tanto a categoria da indústria hoteleira como 
outras afins, estão realmente com sucesso garantido, por-
que não só têm o potencial de contribuir para mostrar o 
Brasil para o mundo como têm política essencial que pode 
ser desenvolvida. Eu diria: este País precisa de geração 
de emprego. Precisamos gerar emprego neste País, e a 
indústria hoteleira e a “indústria do turismo” são o maior 
potencial possível de indústria limpa, gerando grande 
quantidade de empregos neste País.

Parabenizo os senhores. São um sucesso.
Muito obrigada.(Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB –SC) – 
Definitivamente, as mulheres são mais disciplinadas.

Vou encerrar esta sessão de homenagem à ABIH, 
mas antes quero dizer ao Senador Heráclito Fortes que 
concluirei este meu mandato de quatro anos sempre 
usando a postura democrática. Estou presidindo esta 
sessão importante hoje. Meu mandato termina no fi-
nal de dezembro, e talvez seja hoje um dos dias mais 
importantes da minha passagem pelo Senado, porque 
presido uma sessão onde se fala de turismo. Não sou 
empresário do ramo de hotelaria. Tenho um hotel fa-
zenda pequeno. Mas sou profissional do turismo e fui 
Prefeito por três vezes da Cidade de Balneário Cam-
boriú e dediquei-me a essa área. Talvez isso seja o que 
me faça sentir orgulhoso de presidir esta sessão.

Realizou-se aqui no Congresso Nacional uma 
videoconferência, a qual presidi, com o Secretário de 
Turismo do Brasil, quando discutimos a nova Lei Ge-
ral do Turismo, que é muito importante para definir as 
metas e os rumos do turismo no Brasil, a qual deverá 
ser aprovada pelo Congresso Nacional.

Também realizamos uma audiência pública, que 
também presidi, com a presença do Ministro Walfrido 
dos Mares Guia, para discutirmos a questão do visto 
de entrada no Brasil. O Governo não se entendeu na-
quele dia: um setor é contra, e o Ministro Walfrido é a 
favor, como todos aqui somos a favor. (Palmas.)

Defendemos muito que, realmente seja revista 
essa questão.

Para encerrar, quero agradecer e cumprimentar, 
mais uma vez, o ilustríssimo Sr. Alexandre Sampaio, 
Vice-Presidente da Associação Brasileira da Indústria 
de Hotéis – Nacional. Ontem ele me ligou umas três 
vezes, lembrando-me de um almoço. Infelizmente, eu 
não pude ir a esse almoço. Mas, hoje eu tive a felici-
dade de almoçar com todos os senhores. Ele é nosso 
amigo, um competente empresário, um homem dedi-
cado a esse ramo e a quem devemos muito.

Agradeço também ao Sr. Eraldo Alves da Cruz, 
Presidente da Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis – Nacional. Cumprimento o meu amigo Luiz 
Nunes, os Srs. Senadores, as Srªs Senadoras e todos 
os que, hoje, estão sendo homenageados, as ilustrís-
simas senhoras e senhores Presidentes da Indústria 
de Hotéis nos Estados.

A Presidência agradece a presença das autori-
dades civis, militares e diplomáticas que nos honraram 
com suas presenças. Meus parabéns a todos.

Suspendo a sessão para os cumprimentos me-
recidos por esta data e, em seguida, ser realizada a 
sessão solene do Congresso Nacional.

Muito obrigado e meu abraço a todos.

O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB –SC) 
– Os Srs. Senadores Paulo Octávio e Arthur Virgílio 
enviaram discursos à Mesa alusivos ao presente even-
to 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. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,Srªs e Srs. 
Senadores:

70 anos da Associação Brasileira da indústria 
de hotéis

Caro Eraldo Alves da Cruz, Presidente da ABIH 
– Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, 
gostaria de saudar aqui a iniciativa do senador cata-
rinense Leonel Pavan, autor do requerimento desta 
sessão comemorativa do Dia do Hoteleiro, que se co-
memora hoje, 9 de novembro, junto com o aniversário 
da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis.

Saúdo também os Senadores Heráclito Fortes, 
César Borges, Eduardo Azeredo, Gilberto Mestrinho, 
Flexa Ribeiro e Garibaldi Alves Filho que, junto comigo, 
apoiamos imediatamente esta iniciativa. 

Tudo isso é importante, porque o mundo faz tu-
rismo. 

Anualmente, 715 milhões de pessoas viajam por 
lazer ou por negócios cruzando o planeta Terra do sul 
ao norte, do leste ao oeste. 

O turismo é um setor da economia que movimen-
ta mais dinheiro do que a indústria automobilística ou 
a de telecomunicações.

A criação do Ministério do Turismo, um ministério 
específico para o segmento, pelo Presidente Lula, e o 
seu fortalecimento ao longo desses últimos anos, foi 
resultado do Congresso Brasileiro da Atividade Turística, 
que tive a honra de presidir quando era presidente da 
Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados.

Este é um assunto que me fascina e me entu-
siasma muito.

Por isso, é com grande alegria que estamos vi-
venciando hoje, nesta casa, os 70 anos de ativida-
des da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
– ABIH -, entidade de fundamental importância para 
este segmento.

É por intermédio desta tradicional associação 
que podemos, entre outras iniciativas, dimensionar de 
forma mais precisa o cenário da hotelaria nacional e, 
assim, construir propostas de políticas públicas para 
o turismo cada vez mais avançadas, com informações 
detalhadas e seguras.

Sabemos que isso é realmente uma missão árdua. 
Afinal, o Brasil é um país de dimensões continentais, 
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com inúmeras diferenças sociais, econômicas, étni-
cas, geográficas.

Mas a ABIH está dando conta do recado.
Estas informações nos chegam por intermédio da 

publicação Estatísticas da Hotelaria Nacional, pesquisa 
desenvolvida pela Editora Abril e apresentada no Guia 
Quatro Rodas, e também pelo Anuário ABIH 2005.

Iniciativas como esta, servem para fortalecer o 
Plano Nacional do Turismo, cuja meta principal é ge-
rar um milhão e duzentos mil empregos nos próximos 
anos, aumentando para 9 milhões o número de turis-
tas estrangeiros até 2007 e gerar US$ 8 bilhões em 
divisas, aumentando para 65 milhões o número de 
embarques domésticos.

Mas mesmo assim, Senhoras e Senhores, temos 
gargalos que bloqueiam o desenvolvimento do nosso 
turismo e que precisam ser encarados, agora que há 
um entrosamento como nunca houve entre Executivo 
e Legislativo. 

Entre os bloqueios que precisamos enfrentar 
destacamos, em primeiro lugar, a atual carga tributá-
ria, que saltou de 25 para quase 40 % do PIB, alta que 
estimula o contrabando, a sonegação, a evasão fiscal 
e o comércio clandestino.

E aí está o desafio do problema da aviação ci-
vil brasileira, que depois dos problemas com a nossa 
tradicional Varig, cujas soluções ainda estão em curso 
junto ao mercado, enfrentamos recentemente o colapso 
dos controles de vôo, com transtornos para milhões de 
turistas brasileiros e estrangeiros, além de prejuízos 
imensuráveis para as empresas aéreas e para outros 
segmentos da economia brasileira.

A aviação civil brasileira tem sido objeto de inten-
sos debates em função de sua grave crise financeira e 
estrutural, que pode comprometer o desempenho do 
setor de turismo, ao ponto de inviabilizar o Programa 
Nacional de Turismo lançado pelo Governo Federal.

Outro gargalo que prejudica o nosso turismo é a 
não isenção do visto para os turistas estrangeiros. 

Aliás, o turismo é uma atividade que não pode 
enfrentar bloqueios. 

Recentemente, no Congresso da ABAV, o pre-
sidente Lula cometeu um equívoco quando declarou 
que o Brasil não iria dispensar o “Visto” para os nor-
te-americanos que nos visitam, como quer o setor de 
turismo, em obediência ao chamado “princípio da re-
ciprocidade”, já que os Estados Unidos exigem de nós 
tratamento semelhante.

Ocorre que, se o Presidente da República deseja 
impulsionar a economia brasileira e colocar o turismo 

nas páginas de economia dos jornais, é importante 
rever este princípio, e quebrar paradigmas. 

Um Barão do Rio Branco no Itamaraty já teria 
mudado esta doutrina que só nos prejudica. Um prin-
cípio diplomático só pode ser bom se é do nosso in-
teresse. 

Por isso, o nosso projeto de lei que já foi aprovado 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em 
decisão terminativa e já se encontra na Câmara dos 
Deputados, que isenta de vistos, a critério dos Minis-
térios da Justiça e das Relações Exteriores, os turistas 
estrangeiros de países com os quais temos excelente 
relacionamento e que não oferecem qualquer risco à 
segurança do País.

Enfim, a luta é árdua, mas não desanimamos e 
pregamos ações proativas para o desenvolvimento do 
turismo nacional. 

Tudo é válido para que o turismo seja um segmen-
to importante do nosso PIB e ajude a gerar empregos 
e renda para o nosso País. 

Volto a parabenizar a Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis pela sua participação na construção 
deste segmento fundamental ao desenvolvimento do 
País, recebendo turistas em suas casas, programan-
do passeios, lazer, cultura, negócios, entendimentos 
entre seres humanos na busca de harmonia coletiva 
e paz para todos.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado,
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, em primeiro lugar, saúdo a iniciativa desta 
homenagem do Senado da República à Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis-ABIH.

Se o turismo é, no mundo inteiro, a atividade de 
maior crescimento, os hotéis representam indispensá-
vel parcela da infra-estrutura que permite o desenvol-
vimento dessa indústria.

A saudação é extensiva ao ilustre Senador Leo-
nel Pavan, de quem partiu a iniciativa.

Não poderia ter sido de outro Senador o gesto. O 
Senador Pavan é autoridade indiscutível em Turismo, 
ele que foi Prefeito por três vezes de um dos Municí-
pios de maior atração turística do Brasil, o Balneário 
Camboriú, pérola encantada do privilegiado e extenso 
litoral brasileiro.

Como Camboriú, temos outros pontos de interes-
se turístico, desde a praia, por exemplo, de Navegan-
tes, passando pelo elenco de praias paradisíacas do 
litoral catarinense que se abre para o Mar -, cruzando 
o pequeno litoral do Paraná, onde desponta a Ilha do 
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Mel, o nosso fantástico santuário tombado pelo Patri-
mônio Histórico do Estado.

Antes de deixar Santa Catarina, não seria possível 
não mencionar a ilha encantada de Florianópolis, que 
alguns chamam de Floripa, outros de Flops. Floripa ou 
Flops, ela é praia, é ilha e confunde-se com continente. 
E resume-se numa frase: É Florianópolis, tida como a 
melhor cidade do abençoado Brasil.

Mas não é só. A orla paulista tem tantas e ma-
ravilhosas praias, no chamado litoral Sul, como a en-
cantadora Guarujá, e, no espetacular litoral Norte, 
Caraguatatuba, Ubatuba e Ilha Bela, cujo nome, o 
desta última, é modesto, pois ela é Ilha de Encantos 
e Maravilhas.

Mais adiante, toda a constelação de praias em 
direção ao litoral fluminense, no qual se destacam, a 
partir da orla paulista, Parati e Angra dos Reis, para 
atingir a Região dos Lagos, com Saquarema, Arraial 
do Cabo, Cabo Frio e Búzios, não sem dizer que entre 
a parte Sul e a parte Norte, emerge o próprio Rio, três 
letrinhas que definem a mais bela cidade do mundo.

A partir do litoral fluminense, uma sucessão de 
tantos outros e maravilhosos lugares do nosso litoral, 
começando pelas praias de Guarapari e Piúma, além 
de outras, da terra capixaba.

E, logo a seguir, o Sul da Bahia, que tem – o Es-
tado todo – uma das mais extensas orlas do privilegia-
do litoral brasileiro, com Porto Seguro, Arraial d’Ajuda, 
Prado, Itacaré, Ilhéus, além das da parte Norte, como 
Morro de S. Paulo e Praia do Forte, além da inconfun-
dível Salvador, a Terra Encantada que sempre convi-
da a um retomo. E segue-se a Linha Verde, com mais 
praias maravilhosas. Não se pode deixar de mencionar 
a Costa do Sauípe.

Sergipe encanta com Atalaia e seu mar convi-
dativo.

Alagoas confunde-se com beleza. Por isso, tem o 
nome de Costa da Esmeralda, além da Praia do Fran-
cês, Barra de S. Miguel e Pajuçara (em Maceió).

Pernambuco tem praias para todos os gostos, 
desde a Boa Viagem, que se une a Piedade, quase 
que formando uma cidade-gêmea da Capital. E entra 
orla adentro, com Porto de Galinhas e Olinda com sua 
mágica Maria Farinha e tantas outras.

Paraíba tem, na Capital, João Pessoa, a fantás-
tica Praia de Tambaú, ponto obrigatório para o turista 
de bom gosto.

O Rio Grande do Norte é capítulo à parte. A Gran-
de, Muito Grande Natal, esbanja beleza na Via Costeira, 
acompanhando a Praia de Ponta Negra, mergulha em 
praias no Litoral Sul, com Nísia Floresta, Pirambúzios e 

Pirangi do Sul. Pirangi repete-se com a Pirangi do Nor-
te. E a viagem segue, encontrando Pipa, para chegar 
quase na divisa com o Ceará, à Praia do Gostoso ou 
Praia do Marco, onde até há pouco não havia nem luz 
elétrica, mas que, desde então esbanjava maravilhas, 
como continua exuberantemente bela.

São Luís é História misturada a beleza, com praias 
também inesquecíveis. E o Ceará, que começa com 
Jericoaquara, exibe outras que só fazem encantar.

No Pará, a Praia do Mosqueiro e a Ilha de Ma-
rajó, lembram que o território brasileiro vai encontrar 
no meu Amazonas praias maravilhosas de Rio, mas 
não de um simples Rio, é o Rio Mar, com todos os 
encantos da Praia de Ponta Negra. E nosso, é da 
Amazônica, o magestoso rio Negro, com suas águas 
mansas margeando a cidade de Manaus e boa parte 
do nosso Estado.

Ademais, o Amazonas não se resume ao encanto 
dessa praia. O Amazonas e a Amazônia são pontos 
deslumbrantes de turismo, a começar pela Grande Flo-
resta, reserva estratégica brasileira, orgulho do Brasil, 
que nela tem o seu futuro.

Para ser justo, teríamos que contemplar também 
as regiões de serras, que são tantas, a começar por 
Campos do Jordão, em São Paulo, e, no outro lado 
da Serra da Mantiqueira, Monte Verde, a Campos do 
Jordão de Minas Gerais. E já aí falei em Minas. Seria 
injusto não mencionar nossa grande terra interiorana, 
com suas cidades históricas, de Ouro Preto, Mariana 
e Sabará à encantadora Diamantina, no Vale do Je-
quitinhonha.

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, como Goiás 
e o Tocantins, o Acre e Rondônia, além dos dois Es-
tados no extremo Norte, Amapá e Roraima, em todos 
há maravilhas e parques de beleza invulgar.

Enfim, esse é o desenho de um Brasil, que tem 
tudo, mas tudo mesmo, para se tomar o ponto turístico 
mais importante do mundo.

Assim, para encerrar, repito que o Brasil dispõe 
dessas maravilhas todas da natureza. Nelas, a ala-
vanca que propulsiona o turismo é representada pela 
rede hoteleira.

Hoje, nossos hotéis espalham-se por todo o ter-
ritório e somam mais de 20 mil.

Saúdo a rede hoteleira nacional, seus dirigentes 
e funcionários, ao ensejo dos 70 anos bem vividos da 
Associação Brasileira da Indústria Hoteleira. Uma in-
dústria e tanto, que produz riqueza e enseja entrete-
nimento e alegrias aos brasileiros e aos estrangeiros 
que nos visitam.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB –SC) 
– Está suspensa a sessão.

(A sessão é suspensa às 15 horas e 31 mi-
nutos e reaberta às 17 horas e 33 minutos.)

O Sr. Leonel Pavan, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan 
Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está reaberta a sessão do Senado Federal.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
incluir hoje na pauta apenas uma retificação no pare-
cer de ontem da votação da Lei Geral da Micro e Pe-
quena Empresa.

Preciso fazer uma retificação. Já falei com o Dr. 
Carreiro, Secretário-Geral da Mesa, e estou cumprindo 
o Regimento da Casa.

Nesse sentido, o Deputado Luiz Carlos Hauly me 
procurou. Tenho, inclusive, aqui a retificação a ser feita. 
Vou ler o texto. Mantém-se o art. 22, e, no art. 3º, inciso 
II, retifica-se, para que seja lido desta forma:

II – nas hipóteses de tributação simpli-
ficada, a que se refere o parágrafo único do 
art. 146 da Constituição Federal, e em outras 
situações, em que se dispensem os contro-
les de entrada, considerar-se-á como valor 
adicionado o percentual de 32% (trinta e dois 
por cento) da receita bruta.

Essa retificação precisa ser feita, porque o pro-
jeto ainda será votado na Câmara Federal. O próprio 
Deputado Luiz Carlos Hauly conversou, inclusive, com o 
Senador Heráclito Fortes e com o Senador Osmar Dias, 
mostrando a importância de, na verdade, fazer essa 
retificação, como estou fazendo neste momento.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – A correção solicitada por V. Exª, Senador Luiz 
Otávio, constará da redação final, na forma do Regi-
mento Interno da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Comunico às Srªs e aos Srs. Senadores que 
a sessão da próxima segunda-feira, dia 13, será deli-
berativa ordinária e a de quinta-feira, dia 16, não-de-
liberativa.

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

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.114, DE 2006

Requeiro, nos termos do artigo 40 combinado com 
o artigo 13 do Regimento Interno do Senado Federal, 
com a redação dada pela Resolução nº 37, de 1995, 
que seja considerada como desempenho de missão 
no exterior, minha participação no dia 10 de novembro 
do corrente na Reunião da Mesa Diretora da Comis-
são Parlamentar Conjunta do Mercosul, convocada no 
exercício da Presidência pro tempore pelo Brasil, que 
se realizará na cidade de Montevidéu, no Uruguai. Es-
tarei ausente do País para participar do referido evento 
no período de 9 a 11 do corrente mês.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2006. – Se-
nador Sérgio Zambiasi.

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

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.115, DE 2006

Requeiro, nos termos da lei, inserção em ata de voto 
de pesar às famílias das seis crianças com idades entre 
9 e 12 anos que morreram afogadas terça-feira passada 
em São José, na Grande Florianópolis – SC, após caírem 
de um pedalinho em uma lagoa. Os três meninos e três 
meninas já foram identificados por parentes ou amigos, 
mas os nomes ainda não foram divulgados.

Sala das Sessões, 9 de Novembro de 2006. – Se-
nadora Ideli Salvatti.

REQUERIMENTO Nº 1.116, DE 2006

Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno e de acordo com as tradições da Casa, as seguin-
tes homenagens pelo falecimento do músico Mano Zan, 
autor, dentre outras centenas de composições, do hino 
dos 450 anos da cidade de São Paulo, e da música “Cha-
lana”, considerada o “hino de Mato Grosso do Sul”:

a) inserção em ata de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família.
Sala das Sessões, 9 de novembro de 2006, – Se-

nador Delcídio Amaral, Senador Ramez Tebet, Sena-
dor Juvêcio da Fonseca.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – 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 1.117, DE 2006

Solicita informações ao Sr. Ministro 
de Estado-Chefe da Secretaria-Geral da 
Presidência da República sobre indícios 
de pagamentos atípicos realizados pela 
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Secretaria Nacional de Juventude, relativos 
a diárias e passagens.

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-Chefe da Secretaria-Geral da 
Presidência da República informações sobre os paga-
mentos efetuados à Secretaria Nacional de Juventude a 
titulo de viagens, tais como passagens aéreas, rodoviárias 
ou ressarcimentos pelo uso de veículo particular, diárias, 
gastos com cartões corporativos, e qualquer outro tipo 
de despesa realizada com o deslocamento e pernoites, 
indicando o nome e CPF dos beneficiários, o período 
de deslocamento, a forma de deslocamento e o meio 
de hospedagem nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

Justificação

Tendo em vista que foi detectado no Siafi uma 
série de pagamentos atípicos e sem justificativas con-
vincentes, relativos a diárias e passagens, realizados 
pela Secretaria Nacional de Juventude, bem como 
denúncias realizadas por servidores públicos, cabe 
ao Senado Federal, em função de suas atribuições fis-
calizadoras, buscar as informações necessárias para 
apurar a legalidade dos gastos efetuados.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do art. 
216, III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas às seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2006 (nº 
819/2003, na Casa de origem), que denomina 
“Rodovia Ministro Alfredo Nasser” a rodovia 
BR-174, entre a cidade de Cáceres – MT e a 
fronteira com a Venezuela ; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 73, de 2006 (nº 
4.526/2004, na Casa de origem), que institui o 
Dia Nacional do Notário e do Registrador.

Aos projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido inter-

posto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, 
das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 265, de 2003, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera o art. 49 da Lei nº 8.171, de 17 de ja-
neiro de 1991, com o objetivo de incluir como 
beneficiários de crédito rural os arrendatários 
de terras, os parceiros, os consórcios e os 
condomínios de produtores rurais, bem como 
os quilombolas;

– Projeto de Lei do Senado nº 41, de 2004, de 
autoria do Senador Rodolpho Tourinho, que altera 
a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que 
altera a legislação do Imposto de Renda das pes-
soas físicas e dá outras providências, para fixar 
prazo e encargos financeiros relativos ao valor a 
restituir do Imposto de Renda das pessoas físi-
cas pago a maior (tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado nº 131, de 2004); 

– Projeto de Lei do Senado nº 131, de 2004, de 
autoria do Senador Pedro Simon, que fixa pra-
zo para restituição do Imposto sobre a Renda 
e Proventos descontado na fonte, e dá outras 
providências (tramitando em conjunto com o 
item anterior); e

– Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2006, 
de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que 
institui o Dia Nacional do Pesquisador.

Tendo sido apreciados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Se-
nado nºs 265, de 2003; 41, de 2004; e 173, de 2006, 
aprovados, vão à Câmara dos Deputados, e o de nº 
131, de 2004, prejudicado, vai ao Arquivo.

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

São lidos os seguintes:

OF/GAB/I/Nº 780

Brasília, 9 de novembro de 2006

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Nelson Trad passa a participar, na qualidade de Su-
plente, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
destinada a apurar as denúncias envolvendo a “Opera-
ção Sanguessuga”, realizada pela Polícia Federal para 
investigar quadrilha que atuava na aquisição fraudulenta 
de insumos estratégicos para a saúde, em substituição 
ao Deputado Gervásio Oliveira.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e elevada consideração. – Deputado 
Wilson Santiago, Líder do PMDB.
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OF/GAB/I/Nº 781

Brasília, 9 de novembro de 2006

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelênda que o Deputado 

Jorge Alberto passa a participar, na qualidade de Su-
plente, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
destinada a apurar as denúndas envolvendo a “Opera-
ção Sanguessuga”, realizada pela Polida Federal para 
investigar quadrilha que atuava na aquisição fraudu-
lenta de insumos estratégicos para a saúde, na vaga 
do Deputado Osvaldo Reis.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e elevada consideração, – Deputado 
Wilson Santiago, Líder do PMDB.

 
OF/GAB/I/nº 782

Brasília, 9 de novembro de 2006 

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Osvaldo Reis passa a integrar, na qualidade de Titular, 
a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada 
a apurar as denúncias envolvendo a “Operação San-
guessuga”, realizada pela Polícia Federal para inves-
tigar quadrilha que atuava na aquisição fraudulenta de 
insumos estratégicos para a saúde, em substituição ao 
Deputado Chicão Brígido.

Por oportuno, renovo a vossa Excelência pro-
testos de estima e consideração. – Deputado Wilson 
Santiago, Líder do PMDB.

 
OF/GAB/I/nº 783

Brasília, 9 de novembro de 2006 

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Gastão Vieira passa a integrar, na qualidade de Titular, 
a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada 
a apurar as denúncias envolvendo a “Operação San-
guessuga”, realizada pela Polícia Federal para inves-
tigar quadrilha que atuava na aquisição fraudulenta de 
insumos estratégicos para a saúde, em substituição ao 
Deputado Lupêrcio Ramos.

Por oportuno, renovo a vossa Excelência pro-
testos de estima e consideração. – Deputado Wilson 
Santiago, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Serão feitas as substituições solicitadas.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. Nº 643/PT

Brasília, 9 de novembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar

o Deputado Eduardo Valverde (PT – RO), como 

membro titular na Comissão Mista de Planos, Orçamen-

tos Públicos e Fiscalização, em substituição ao Depu-

tado Nelson Pellegrino (PT – BA) e indicar o Deputado 

Nelson Pellegrino como suplente em substituição ao 

Deputado Eduardo Valverde (PT – RO).

Atenciosamente, Deputado Henrique Fontana, 
Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 

AL) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
PARECER Nº 1.197, DE 2006

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº 15, 
de 2006, de indicação do Senhor advoga-
do Sérgio Alberto Frazão do Couto para 
compor o Conselho Nacional do Ministé-
rio Público.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em votação secreta realizada em 8 de novembro 

de 2006, apreciando o relatório apresentado pelo Se-

nador Luiz Otávio, sobre o Ofício “S” nº 15, de 2006, 
opina pela aprovação da indicação do Senhor advo-
gado Sérgio Alberto Frazão do Couto para compor o 

Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos 

do inciso V, do art. 130-A, da Constituição Federal, por 

16 votos favoráveis, contrários e 1 abstenção, na vaga 

decorrente da renúncia do Senhor advogado Luiz Car-

los Lopes Madeira.
Sala da Comissão, 8 de novembro de 2006.
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RELATÓRIO Nº  , DE 2006

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Oficio “S” nº 15, de 2006 
(nº l91/2006-COP, na origem), do Presidente 
do Conselho Federal da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, comunicando a eleição do Sr. 
Sérgio Alberto Frazão do Couto para ocupar 
a vaga reservada à categoria no Conselho 
Nacional do Ministério Público, decorrente 
da renúncia ao mandato formulada pelo Sr. 
Luiz Carlos Lopes Madeira.

Relator: Senador Luiz Otávio
Esta Casa do Congresso Nacional é chamada 

a opinar sobre a indicação que o Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), tendo em 
vista o resultado da eleição realizada no dia 12 de 
setembro de 2006, faz do Senhor Sérgio Alberto Fra-
zão do Couto, advogado inscrito na OAB/PA sob o nº 

1.044, para ocupar a vaga reservada à categoria no 
Conselho Nacional do Ministério Público, em razão da 
renúncia ao mandato formulada pelo advogado Luiz 
Carlos Lopes Madeira.

A Constituição Federal atribui competência ao 
Senado Federal para aprovar, antes da nomeação a 
ser efetuada pelo Presidente da República, as indica-
ções ao Conselho Nacional do Ministério Público, nos 
termos do art. 130-A.

O Conselho Federal da OAB, atendendo aos 
requisitos procedimentais estabelecidos pela Resolu-
ção nº 7, de 2005, do Senado Federal, encaminhou o 
curriculum vitae do indicado, assim como as demais 
informações e declarações necessárias (art. 5º).

Nascido em Belém, Pará, em 16 de janeiro de 
1947, o Sr. Sérgio Alberto Frazão do Couto é bacharel 
em direito pela Faculdade Nacional de Direito da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, e pós-graduado em 
direito público pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de 
Janeiro. É advogado militante e professor concursado 
da cadeira de Direito Constitucional da Universidade 
Federal do Pará, tendo obtido o 1º lugar no certame. 
Possui importantes trabalhos publicados nas áreas de 
Direito Constitucional e Eleitoral, medalhas e honra-
das recebidas de várias instituições, notadamente a 
Assembléia Legislativa do Estado do Pará, a Prefeitu-
ra Municipal de Belém, a Associação dos Defensores 
Públicos do Estado do Pará e a própria OAB.

O Advogado possui experiência profissional e 
acadêmica nas áreas de Direito Comercial, Econômi-
co, Eleitoral e Constitucional, além de ser estudioso 
dos problemas socioeconômicos brasileiros.

Representou a advocacia brasileira em vários 
eventos internacionais, notadamente o Encontro Inter-
nacional de Advogados Sul-Americanos (Miami/EUA, 
1998), Constitucionalismo Pan-Amazônico (Rosário/

Argentina, 2005), Encontro do Conselho de Colégio 
e Ordens de Advogados do Mercosul (Buenos Aires/
Argentina, 2003, 2004 e 2005) e o I Encontro sobre 
Constitucionalismo Pan-Americano (Buenos Aires/Ar-
gentina, 2005).

Participou de inúmeros eventos como palestran-
te, com destaque para as exposições sobre “Constitu-
cionalismo Pan-Americano”, no encontro internacional 
sobre o tema realizado na Argentina, em 2005, “Atu-
alidades e Perspectivas do Mercosul”, na Espanha, e 
“Problemas Éticos do Aborto de Fetos Anancefálicos”, 
na XIX Conferência Nacional dos Advogados, em San-
ta Catarina, 2005.

Atuante em entidades profissionais, deixou sua 
contribuição na Escola Superior de Advocacia, como 
Reitor, no período de 1998 a 2000; no Instituto dos 
Advogados do Pará, como Vice-Presidente, de 1995 a 
2004; na Associação Paraense de Defesa do Consumi-
dor, como Presidente; no Conselho Nacional de Defesa 
do Consumidor do Ministério da Justiça, como Con-
selheiro; na Academia Paraense de Jornalismo, como 
Membro Benemérito; e, entre outras, na Federação do 
Comércio do Estado do Pará, como Diretor.

Diante do exposto, julgamos que os integrantes 
desta Comissão possuem os elementos suficientes 
para deliberar sobre a indicação do Conselho Federal 
da OAB, nada mais havendo a ser aduzido no âmbito 
deste Relatório.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2006. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer que acaba de ser lido vai à publi-
cação.

Sobre a mesa, aviso que passo a ler.

É lido o seguinte:

Aviso nº 52, de 2006-CN (nº 90/BCB-Presi, do 
Presidente do Banco Central), encaminhando ao Con-
gresso Nacional as Demonstrações Financeiras refe-
rentes ao 3º trimestre de 2006, conforme determina o 
art. 115 da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O aviso que acaba de ser lido vai à Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fisca-
lização.
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Será feita comunicação à Câmara dos Depu-
tados.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, ofícios do Presidente da Câ-
mara dos Deputados que passo a ler:

São lidos os seguintes:

OF. Nº 1.668/06/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 in-
clusa Medida Provisória nº 311/06, do Poder Execu-
tivo, aprovada na Sessão Plenária do dia 4-9-06, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
da Justiça e da Integração Nacional, no valor global de 
R$208.000.000,00 (duzentos e oito milhões de reais), 
para os fins que especifica”, conforme o disposto no 
art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

2. Encaminho, em anexo, o processado da re-
ferida Medida Provisória e os autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, Aldo Rebelo, Presidente.

OF. Nº 1.669/06/SGM/P

Brasília, 28 de setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 312/06, do Poder Executivo, apro-
vada na Sessão Plenária do dia 4-9-06, que “Prorroga 
para o trabalhador rural empregado o prazo previsto 
no art. 143 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.”, 
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.

OF. Nº 1.707/06/SGM/P

Brasília, 17 de outubro 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 Provisória nº 313/06, do Poder Executivo, 
aprovada na Sessão Plenária do dia 10-10-06, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Integração Nacional, no valor de R$10.000.000,00 
(dez milhões de reais), para o fim 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.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – A Presidencia comunica ao Plenário que o 
prazo de 45 dias para apreciação das Medidas Provi-
sórias nºs 311 a 313, de 2006, pelo Congressso Na-
cional já se encontram esgotados e o de vigência foi 
prorrogado por Ato da Mesa do Congresso Nacional 
por mais sessenta dias, conforme prevê o § 7º do art. 
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, esgotando-se 
nos próximos dias 10, 16 e 22 de novembro, respec-
tivamente.

Uma vez recebidas formalmente pelo Senado Fe-
deral, nesta data, às proposições passam a sobrestar 
imediatamente todas as demais deliberações legisla-
tivas desta Casa até que se ultima sua votação.

Prestados esses esclarecimentos, as matérias 
serão incluídas na Ordem do Dia da presente ses-
são, extrapauta, conforme acordo entre as lideranças 
partidárias.

São as seguintes as matérias recebidas:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 311, DE 2006

Abre crédito extraordinário, em fa-
vor dos Ministérios da Justiça e da In-
tegração Nacional, no valor global de 
R$208.000.000,00 (duzentos e oito milhões 
de reais), para os fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor 

dos Ministérios da Justiça e da Integração Nacional, 
no valor global de R$208.000.000,00 (duzentos e oito 
milhões de reais), para atender à programação cons-
tante do Anexo desta Lei.

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

Câmara dos Deputados, 28 de setembro de 2006. 
– Aldo Rebelo, Presidente.
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MENSAGEM Nº 550, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 62 da Constituição, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 

da Medida Provisória nº 311, de 13 de julho de 2006, que “Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da 

Justiça e da Integração Nacional, no valor global de R$208.000.000,00, para os fins que especifica”.

Brasília, 13 de julho de 2006. –  Luiz Inácio Lula da Silva.
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OF. Nº 1.668/2006/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 311/2006, do Poder Executivo, 
aprovada na Sessão Plenária do dia 4-9-2006, que 
“abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 

da Justiça e da integração Nacional, no valor global de 
R$208.000.000,00 (duzentos e oito milhões de reais), 
para os fins que específica”, conforme o disposto no 
art. 82 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

2. Encaminho, em anexo, o processado da re-
ferida Medida Provisória e os autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, Aldo Rebelo, Presidente.
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NOTA TÉCNICA Nº 19/2006
SUBSÍDIOS ACERCA DA ADEQUA-

ÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 311, DE 13 DE JU-
LHO DE 2006.

1. Introdução

A presente Nota Técnica atende a determinação 
do Art. 19 da Resolução nº 1, de 2002-CN, que estabe-
lece: “o órgão de consultoria e assessoramento orça-
mentário da Casa a que pertencer o relator de medida 
provisória encaminhará aos relatores e à comissão, no 
prazo de 5 (cinco) dias de sua publicação, nota técni-
ca com subsídios acerca da adequação financeira e 
orçamentária da medida provisória”.

Com base no art. 62, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete ao Congresso Nacional, por intermédio da Men-
sagem nº 550, de 2006, na origem, a Medida Provisória 
nº 311, de 13 de julho de 2006 (MP nº 311/2006), que 
“abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
da Justiça e da Integração Nacional, no valor global de 
R$208.000.000,00, para os fins que especifica.”

2. Síntese da Medida Provisória e Aspectos Rele-
vantes

Segundo os elementos contidos na Exposição 
de Motivos nº 126/2006/MP, de 13 de julho de 2006, 
do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
que instrui a proposição submetida à deliberação do 
Congresso Nacional, esta tem por objeto:

2. Em relação ao Ministério da Justiça, a crédito, 
no montante de R$200.000.000,00, “tem por finalidade 
intensificar as ações de construção, reforma, ampliação, 
modernização e aparelhamento de estabelecimentos 
penais, de melhoria da gestão e dos serviços de inte-
ligência e de reincidência criminal”.

3. No que tange ao Ministério da Integração Na-
cional, os recursos, no valor de R$8.000.000,00, “des-
tinam-se ao atendimento à população vítima de chuvas 
intensas que provocaram inundações e alagamentos 
em Municípios de Estados da Região Nordeste, me-
diante intervenções de recuperação e reconstrução 
da infra-estrutura urbana, compreendidas habitações 
de pessoas de baixa renda e edifícios públicos, além 
do atendimento às necessidades básicas e primárias 
da população atingida, tais como o fornecimento de 
cestas básicas, medicamentos, colchões, cobertores, 
barracas e gastos com combustível, entre outros.”

Quanto aos fundamentos para a “urgência e re-
levância” da medida é alegado, na Exposição de Mo-
tivos:

4. “A justificativa da urgência e relevância da ma-
téria se dá conforme segue:

I) no caso do Ministério da Justiça, “a relevância 
e urgência justificam-se pela grave situação pela qual 
passam os sistemas penitenciários locais, a exemplo 
da onda de violência que vem ocorrendo em unidades 
prisionais, a qual gerou elevados prejuízos na atual in-
fra-estrutura, e pela necessidade de atenuar os proble-
mas gerados pela superpopulação carcerária mediante 
novos investimentos em estabelecimentos priosionais, 
de forma a restabelecer a ordem pública e social”;

II) no tocante ao Ministério da Integração Nacio-
nal, “a relevância e urgência são justificas pelas graves 
conseqüências oriundas das fortes chuvas, como riscos 
à saúde da população e a danificação da infra-estrutura 
local que provaram sérios transtornos e significativos 
danos humanos, materiais e ambientais”.

3. Compatibilidade e Adequação Orçamentária e 
Financeira

A 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 Cons-
tituição Federal, e dá outras providências”, em seu art. 
5º, define o exame de adequação orçamentária e finan-
ceira como: “O exame de compatibilidade e adequação 
orçamentária e financeira das Medidas Provisórias 
abrange a análise da repercussão sobre a receita ou 
a despesa pública da União e da implicação quanto 
ao atendimento às normas orçamentárias e financeiras 
vigentes (principalmente as de ordem constitucional), 
em especial a conformidade com a Lei Complemen-
tar nº 101, de 4 de maio de 2000 [LRF], a lei do plano 
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei or-
çamentária da União”.

Cumpre salientar que essa caracterização 
deve ser, antes de mais nada, complementada pe-
las disposições da Constituição Federal que regem 
a matéria.

O § 3º do art. 167 da Constituição estabelece 
que: “A abertura de crédito extraordinário somente 
será admitida para atender a despesas imprevisíveis 
e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública, observado o disposto 
no art. 62”. Parece-nos que as dotações previstas na 
MP atendem à exigência do texto Constitucional.

São esses os subsídios que entendemos perti-
nentes propiciar para subsidiar os trabalhos e decisões 
da Relatoria.

Brasília, 18 de julho de 2006. – Roberto de Me-
deiros Guimarães Filho, Consultor de Orçamento.

NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL26     



34194 Sexta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006    27ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2006 



Novembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 10 34195 NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL28     



34196 Sexta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006    29ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2006 



Novembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 10 34197 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 312, DE 2006

Prorroga para o trabalhador rural em-
pregado o prazo previsto no art. 143 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Para o trabalhador rural empregado o prazo 

previsto no art. 143 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, fica prorrogado por mais 2 (dois) anos.

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

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGNAL Nº 312, DE 2006

Prorroga, para trabalhador rural em-
pregado, o prazo previsto no art. 143 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

O Presidente da Republica, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Para o trabalhador rural empregado o prazo 
previsto no art. 143 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, fica prorrogado por mais 2 (dois) anos.

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

Brasília, 19 de julho de 2006; 185º da Indepen-
dência e 118º da República. – Luiz Inácio Lula da 
Silva.

MENSAGEM Nº 569, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
da Medida Provisória nº 312, de 19 de julho de 2006, 
que “prorroga, para o trabalhador rural empregado, o 
prazo previsto no art. 143 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991”.

Brasília, 19 de julho de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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MPS nº 29 EM

Brasília, 18 de julho de 2006

00001.007227/2006-70

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa Ex-

celência a anexa proposta de Medida Provisória, que 
tem por fim prorrogar por dois anos, para o trabalha-
dor rural empregado, o prazo estabelecido no art. 143 
da Lei nº 8.213, de 1991, que dispõe sobre os Planos 
de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social, 
para evitar a solução de continuidade na concessão 
de aposentadoria por idade para esses trabalhadores, 
já que o prazo estabelecido expira no próximo dia 24 
deste mês.

2. Preliminarmente, cumpre-me esclarecer que 
o mencionado art. 143 dispõe que é permitido aos se-
gurados empregados, avulsos e especiais requererem 
aposentadoria por idade, no valor de um salário míni-
mo, durante quinze anos, contados a partir da data de 
vigência da Lei, mediante a comprovação do exercício 
de atividade rural, ainda que descontinua, no período 
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, 
em número de meses idêntico à carência do referido 
benefício. Esse prazo expira-se no próximo dia 25 de 
julho de 2006.

3. É importante esclarecer que a expiração des-
se prazo em nada prejudica o segurado especial, pois 
para ele, a partir dessa data, aplicar-se-á a regra es-
pecífica permanente estabelecida no inciso I do art. 39 
da mesma Lei. O mesmo pode ser dito em relação ao 
trabalhador avulso, em razão das peculiaridades pró-
prias da relação contratual e da forma de satisfação 
das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

4. Entretanto, o mesmo não se dará em relação ao 
trabalhador rural empregado, em que a grande maio-
ria deles não conseguirá atenda a todos os requisitos 
legais aplicáveis aos segurados em geral.

5. Aproveito para lembrar que Vossa Excelência 
já encaminhou ao Congresso Nacional um Projeto de 
Lei, que recebeu na Câmara dos Deputados o nº 6.852, 
de 2006, dispondo sobre a identificação, inscrição e 
contribuição do segurado especial, com o objetivo de 
simplificar a garantia dos seus direitos previdenciários, 
com segurança e qualidade e que, entre outras medi-
das, também prevê a prorrogação, pelo mesmo prazo 
ora previsto, dos critérios especiais adotados para a 
concessão da aposentadoria do empregado rural. In-
formo que, não obstante o Projeto ter sido encaminha-

do com pedido de urgência constitucional, cujo prazo 
para votação já se esgotou, continua em tramitação 
nas Comissões Temáticas e sem nenhuma perspectiva 
de votação nas duas Casas Legislativas até o próximo 
dia 24 de julho.

6. Assim, mais que justificada está a relevân-
cia e a urgência para a edição da Medida Provisória 
proposta a Vossa Excelência, pois é urgente a neces-
sidade de disciplinar como se dará a concessão de 
aposentadoria aos trabalhadores empregados rurais 
a partir do próximo dia 25 deste mesmo mês de julho 
de 2006. A não adoção da medida provocará solução 
de continuidade no reconhecimento do direito desses 
trabalhadores, causando prejuízo irreparável a quan-
tos satisfaçam ou venham a satisfazer as regras atu-
almente aplicáveis, mas que não conseguirão atender 
às regras gerais.

7. Por fim, informo que essa medida vem sendo 
reclamada por todas as representações desses traba-
lhadores, que relatam à angústia daqueles que estão 
prestes a completar a idade para a aposentadoria e 
temem não conseguir o benefício em razão da expi-
ração do prazo mencionado no art. 143.

Essas Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
pública, são as razões que me levam a submeter à 
elevada consideração de Vossa Excelência o presente 
anteprojeto de medida provisória, que, em merecendo 
acolhida, atenderá aos reclamos de uma parcela signi-
ficativa de trabalhadores, garantindo-lhe seus direitos 
previdenciários.

Respeitosamente, Nelson Machado.

OF. Nº 1669/06/SGM/P

Brasília, 28 de setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 312/06, do Poder Executivo, apro-
vada na Sessão Plenária do dia 4-9-06, que “Prorroga 
para o trabalhador rural empregado o prazo previsto 
no art. 143 da Lei n0 8.213, de 24 de julho de 1991”, 
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Fede-
ral, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
n0 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 DE ADEQUAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Brasília, 26 de julho de 2006

Assunto: Subsídios para análise da adequação orça-
mentária e financeira da Medida Provisória nº 312, de 
19 de julho de 2006, que “prorroga, para o trabalhador 
rural empregado, o prazo previsto no art. 143 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991”.
Interessada: Comissão Mista encarregada de emitir 
parecer sobre a referida Medida Provisória.

I – Introdução

A presente Nota Técnica atende à determinação 

constante do art. 19 da Resolução nº 01, de 2002-CN, 

que estabelece, ipsis verbis:

“Art. 19. O órgão de consultoda e asses-

soramento orçamentário da Casa a que per-

tencer o Relator da Medida Provisória encami-

nhará aos Relatores e à Comissão, no prazo de 

5 (cinco) dias de sua publicação, nota técnica 
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com subsídios acerca da adequação financeira 
e orçamentária de Medida Provisória”

No art. 62, § 9º, a Constituição Federal estabele-
ce que caberá a uma comissão mista de Deputados e 
Senadores examinar as medidas provisórias e sobre 
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em 
sessões separadas, pelo plenário de cada uma das 
Casas do Congresso Nacional.

A nota técnica sobre a adequação orçamentária 
e financeira deve atender ao disposto no art. 5º, § 1º, 
da Resolução nº 1º, de 2002-CN, que prescreve os 
requisitos a serem observados quando do exame de 
compatibilidade e adequação orçamentária e financeira: 
“análise da repercussão sobre a receita ou a despesa 
pública da União e da implicação quanto ao atendimento 
das normas orçamentá rias e financeiras vigentes, em 
especial a conformidade com a Lei Complementar nº 
101, de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes 
orçamentárias e a lei orçamentária da União”.

Para a apreciação da medida provisória em ques-
tão compete a esta Consultoria de Orçamentos, Fisca-
lização e Controle elaborar a respectiva nota técnica 
acerca de sua adequação orçamentária e financeira.

 
2 – SÍNTESE DA MEDIDA PROVISÓRIA

A Medida Provisória nº 312, de 2006, cinge-se a 
prorrogar, por mais dois anos, o prazo preconizado no 
art. 143 da Lei nº 6.213/1991, a qual trata dos planos 
de benefícios do Regime Geral de Previdência Social 
– RGPS. A Lei nº 8.213/1991, previu prazo de quinze 
anos para que os segurados empregados, avulsos e es-
peciais, da área rural, pudessem requerer aposentadoria 
por idade, no valor de um salário-mínimo, mediante a 
comprovação de exercício de atividade rural, ainda que 
descontínua, no período imediatamente anterior ao re-
querimento do benefício, em número de meses idêntico 
à carência respectiva. Referido interregno expiraria no 
dia 24 de julho de 2006. Editou-se, então, a MP nº 312, 
de 2006, para alargar o termo final para requerer o be-
nefício, especificamente para os empregados rurais.

A Exposição de Motivos – EM nº 29/MPS, de 18 
de julho de 2006, do Ministério da Previdência Social, 
que acompanha a MP nº 312, de 2006, esclarece que 
a expiração do prazo inicial não prejudica nem os segu-
rados especiais (assim definidos no art. 11, VII, da Lei 
nº 8.213/1991)1, cuja regra passa a ser aquela prevista 

no art. 39, I, da mesma Lei, tampouco os segurados 
avulsos, regidos por relação jurídica peculiar.

A Exposição de Motivos assinala, ainda, que o 
advento do termo final do prazo prejudicaria sobrema-
neira os trabalhadores rurais empregados, porquanto 
seriam submetidos a regras muito mais rígidas de ob-
tenção do beneficio por idade, aplicáveis aos segura-
dos em geral. A maioria deles não lograria comprovar 
o cumprimento de todos os requisitos legais.

Para demonstrar a observância dos requisitos 
de relevância e urgência da medida provisória, a EM 
informa que o Poder Executivo enviou ao Congresso 
Nacional o Projeto de Lei nº 6.852/2006, com pedido 
de urgência constitucional, dispondo sobre a identifica-
ção, inscrição e contribuição do segurado especial, em 
que também consta a prorrogação do prazo aplicado 
para a concessão de aposentadoria aos empregados 
rurais. Alude que o prazo de votação do citado Projeto 
já se esgotou, porém o mesmo continua em tramitação 
nas comissões temáticas, sem nenhuma perspectiva 
de votação até o dia fatal de 24-07.

Infelizmente, a EM nada cita acerca de possiveis 
repercussões orçamentárias e financeiras da MP nº 
312, de 2006.

3 – SUBSÍDIOS ACERCA DA ADEQUAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Conforme mencionado na introdução desta nota 
técnica, o exame de compatibilidade e adequação or-
çamentária e financeira deve analisar a repercussão 
sobre a receita ou a despesa pública da União e da 
implicação quanto ao atendimento das normas orça-
mentárias e financeiras vigentes, em especial a con-
formidade com a Lei Complementar nº 101, de 2000, a 
lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias 
e a lei orçamentária da União.

1 De acordo com o aludido dispositivo, enquadram-se como segu-
rados especiais: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário 
rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que 
exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de eco-
nomia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, bem 
como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores 
de 14 (quatorze) anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, 
comprovadamente, com o grupo familiar respectivo. Frise-se que o 
Poder Executivo encaminhou, recentemente, ao Congresso Nacio-
nal, o Projeto de Lei nº 6.852, de 2006, em tramitação na Câmara 
dos Deputados, em que se redefine substancialmente o conceito 
de segurado especial.
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Não obstante as informações encaminhadas 
pelo Poder Executivo, quando da edição da MP n0 

312, de 2006, não tragam elementos para subsidiar 
a adequação orçamentária e financeira, é razoável 
entender que a prorrogação do prazo repercutirá de 
alguma forma nas despesas do RGPS. É de se admi-
tir que o volume de concessão de aposentadorias por 
idade na área rural será superior com a prorrogação 
estabelecida pela Medida Provisória, se confrontado 
com a hipótese de manutenção do termo final do prazo 
definido inicialmente.

A Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal, apresentou Seção específica 
para tratar de aumento de obrigações na seara previ-
denciária. Seu art. 24 reproduz preceito constitucional 
(art. 195, § 5º), dispondo que nenhum benefício ou 
serviço relativo à seguridade social poderá ser cria-
do, majorado ou estendido sem a indicação da fonte 
de custeio total.

Exige, ainda, a observância de seu art. 17, o 
qual prevê a necessidade de os atos que criarem ou 
aumentarem essas despesas serem instruídos com 
a estimativa do impacto fiscal e demonstrarem a ori-
gem dos recursos para seu custeio. Os atos deverão, 
ainda, ser acompanhados de comprovação de que a 
despesa criada ou aumentada não afetará as metas 
de resultados fiscais, devendo seus efeitos financei-
ros, nos petlodos seguintes, ser compensados pelo 
aumento permanente de receita ou pela redução per-
manente de despesa.

Deve ser registrado que nenhuma dessas infor-
mações foi encaminhada pelo Poder Executivo neste 
momento.

Contudo, na Exposição de Motivos n0 14/MPS, 
de 28-3-2006, que acompanha o Projeto de Lei n0 

6.852/2006, já referido, assevera-se que a medida “que 
prorroga por mais dois anos o prazo previsto no art. 143 
da Lei n0 8.213, de 1991, para o trabalhador rural em-
pregado proporcionará aumento de despesa, estimado 
em 195,6 milhões para os dois anos”. Ademais, é men-
cionado que os ganhos de arrecadação da Previdência 
compensarão, com sobras, esse acréscimo de despesa, 
“atendendo assim ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2001”. Em sín-
tese, o Poder Executivo buscou atentar para os ditames 
da Lei Complementar n0 101, de 2000, quando do envio 
do projeto de lei, porém assim não procedeu quando da 
posterior edição da Medida Provisória.

Por fim, cabe informar que boa parte do crescente 
déficit do RGPS relaciona-se à área rural, em que são 

concedidos e pagos benefícios sem a comprovação de 
contribuição prévia, aproximando-os de verdadeiros be-
nefícios de natureza assistencial, e não previdenciária2. 
Em 2005, consoante dados do INSS, do déficit total de 
R$38,2 bilhões, quase R$24,5 bilhões, ou 64,1% do 
total, refere-se àclientela rural. A prorrogação de prazo 
para requerer aposentadoria rural por idade, trazida 
pela MP n0 312, de 2006, reforça esse contexto. De 
todo modo, o déficit crescente da Previdência eviden-
cia que são necessárias medidas para o aumento da 
formalização do vinculo previdenciário na área rural, 
envolvendo tanto empregados como trabalhadores en-
quadrados no conceito de segurados especiais, com 
vistas ao aumento da arrecadação no setor.

São esses os subsídios que consideramos mais 
relevantes para a apreciação da Medida Provisória n0 

312, de 19 de julho de 2006, quanto à adequação or-
çamentária e financeira. – Eduardo Andres Ferreira 
Rodriguez, Consultor de Orçamentos.

PARECER DO RELATOR, PELA CO-
MISSÃO MISTA, À MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 312, DE 2006, E EMENDAS.

O SR. ADÃO PRETTO (PT – RS. Para emitir pare-
cer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Deputados, a Medida Provisória nº 312, de 2006, obje-
tiva prorrogar por 2 anos o prazo da aposentadoria dos 
agricultores e assalariados rurais, porque a lei vigente 
foi aprovada em 1991 para ter validade por 15 anos.

O projeto de lei que trata da matéria, apesar de 
tramitar em regime de urgência, corre o risco de não ser 
votado este ano, em virtude do pleito eleitoral. Então, é 
necessário prorrogar a lei por mais 2 anos, para evitar 
prejuízos a mais de 3,5 milhões de agricultores.

A Medida Provisória nº 312, de 2006, recebeu 4 
emendas, mas lhes demos parecer contrário e acolhe-
mos a medida provisória na integra.

Em virtude do acordo das Lideranças, nós nos 
comprometemos a enviar a documentação a todos os 
interessados para justificar a rejeição das emendas.

É o parecer.

2 Para que se tenha uma idéia da magnitude dos valores envolvi-
dos, na Lei Orçamentária para 2006, prevê-se um gasto total de 
R$20,1 bilhões com aposentadorias rurais, beneficiando cerca de 
5,0 milhões de aposentados. Além disso, são estimadas despesas 
de R$7,7 bilhões com pensões na área rural, contemplando 1,8 
milhão de pensionistas.
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LEGISLACÃO CITADA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social e dá outras provi-
dências.

....................................................................................
Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como 

segurado obrigatário no Regime Geral de Previdência 
Social, na forma da alínea a do inciso I, ou do inciso IV 

ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 
por idade, no valor de um salário mínimo, durante quin-
ze anos, contados a partir da data de vigência desta 
Lei, desde que comprove o exercício de atividade ru-
ral, ainda que descontínua, no período imediatamente 
anterior ao requerimento do benefício, em número de 
meses idêntico à carência do referido benefício. (Re-
dação dada pela Lei nº 9.063, de 1995)
....................................................................................
....................................................................................
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MENSAGEM Nº 611, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
da Medida Provisória nº 313, de 25 de julho de 2006, 
que “Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Integração Nacional, no valor de R$10.000.000,00, 
(dez milhões de reais), para o fim que especifica”.

Brasília, 25 de julho de 2006. – Luís Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 135/MP

Brasília, 25 de julho de 2006

00001.00746712006-74

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresen-

tar Proposta de Medida Provisória que abre crédito 
extraordinário no valor de R$10.000.000,00 (dez mi-
lhões de reais), em favor do Ministério da Integração 
Nacional.

2. O crédito tem por finalidade viabilizar o aten-
dimento às populações vítimas de fortes estiagens 
ocorridas recentemente em Municípios da Região 
Sul do País, fatos esses que resultaram no reconhe-
cimento pelo Governo Federal do estado de calami-
dade pública ou da situação de emergência em que 
se encontram.

3. A relevância e urgência da matéria são justifica-
das pelas graves conseqüências oriundas da estiagem, 
como a frustração da safra dos agricultores familiares 
atingidos, a carência de alimentos e, principalmente, 
o esgotamento das reservas hídricas. Tais desastres 
provocaram sérios transtornos com significativos danos 
humanos, materiais e ambientais.

4. O atendimento será feito mediante interven-
ções de recuperação e adequação da infra-estrutura 
hídrica, compreendida a reabilitação de cenários de 
desastres, de forma a normalizar as reservas hídricas 
e garantir o abastecimento de água às populações 
atingidas pela estiagem.

5. Esclareça-se que a proposição está em con-
formidade com o disposto no art. 62, combinado com 
o § 3º do art. 167, da Constituição.

6. Nessas condições, tendo em vista a urgência 
e relevância da matéria, submeto à consideração de 
Vossa Excelência, em anexo, Proposta de Medida 
Provisória, que visa efetivar a abertura do referido 
crédito extraordinário, em favor do Ministério da Inte-
gração Nacional.

Respeitosamente, Paulo Bernardo Silva.

OF. Nº 1.707/06/SGM/P

Brasília, 17 de outubro 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 in-
clusa Medida Provisória nº 313/06, do Poder Executi-
vo aprovada na Sessão Plenária do dia 10-10-06, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da 
Integração Nacional, no valor de R$10.000.000,00 
(dez milhões de mais), para o fim 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.
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NOTA TÉCNICA DE MP – N0 20/2006

Subsídios à apreciação da Medida Pro-
visória n0 313, de 25 de julho de 2006, quanto 
â adequação orçamentária e financeira

Abre crédito extraordinário, em favor do 
Ministério da Integração Nacional, no valor de 
R$10.000.000,00, para o fim que especifica.

A – Relatório

A Medida Provisória (MP) em exame abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério da Integração 
Nacional, no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões 
de reais), para atender à programação constante do 
Anexo da Medida Provisória e destinada à funcional 
06.182.1029.4568.0101 – Reabilitacao dos Cenários 
de Desastres – Nacional (Crédito Extraordinário).

A edição da medida provisória é justificada na 
Exposição de Motivos em razão da necessidade de:

“2. O crédito tem por finalidade viabilizar o aten-
dimento às populações vítimas de fortes estiagens 
ocorridas recentemente em Municípios da Região 
Sul do País, fatos esses que resultaram no reconhe-
cimento pelo Governo Federal do estado de calami-
dade pública ou da situação de emergência em que 
se encontram.

3. A relevância e urgência da matéria são justi-
ficadas pelas graves conseqüências oriundas da es-
tiagem, como a frustração da safra dos agricultores 
familiares atingidos, a carência de alimentos e, princi-
palmente, o esgotamento das reservas hídricas. Tais 
desastres provocaram sérios transtornos com signifi-
cativos danos humanos, materiais e ambientais.

4. O atendimento será feito mediante interven-
ções de recuperação e adequação da infra-estrutura 
hídrica, compreendida a reabilitação de cenários de 
desastres, de forma a normalizar as reservas hídricas 
e garantir o abastecimento de água às populações 
atingidas pela estiagem.”

B – Subsídios

Cabe á Comissão Mista de Planos Orçamentos 
Públicos e Fiscalização dar parecer à referida medida 
provisória, no prazo improrrogável de quatorze (14) dias 
contado da publicação da MP, onde deverá emitir pare-
cer único, onde se manifestará, dentre outros aspectos, 
sobre sua adequação financeira e orçamentária (caput 
do art. 5º da Resolução n0  1, de 2002-CN).

Estabelece também o § 1º do art. 5º da mencio-
nada Resolução que:

§ 1º O exame de compatibilidade e adequação 
orçamentária e financeira das Medidas Provisórias 
abrange a análise da repercussão sobre a receita ou 
a despesa pública da União e da implicação quanto 
ao atendimento das normas orçamentárias e financei-
ras vigentes, em especial a conformidade com a Lei 
Complementar n0 101, de 4 de maio de 2000, a lei do 
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a 
lei orçamentária anual.”

No que concerne à adequação da MP à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO/2006, Lei n0 11.178, 
de 20-9-2005, é importante ressaltar que não é obser-
vado o preceituado em seu art. 65.

“Art. 65. Na abertura de créditos extraor-
dinários, é vedada a criação de novos códigos 
e títulos para ações já existentes.”

A mesma ação já é hoje contemplada pela Lei 
Orçamentária para para 2006 (Lei n0 11.306, de 16 
de maio de 2006) no Ministério da Integração Na-
cional onde encontra-se o crédito orçamentário 
06.182.1029.4568.0001 Reabilitação dos Cenários 
de Desastres – Nacional com dotação de R$1.745.952, 
ainda que não preveja a modalidade de aplicação 30 
(estados), cuja alteração pode ser realizada pelo Mi-
nistro da área, por força do art. 62, II, da LDO/2006.

Observamos que as despesas a serem custeadas 
pelo crédito extraordinário em análise não se caracteri-
zam como despesa obrigatória continuada, assim não 
se subordinam às exigências da Lei de Responsabili-
dade Fiscal, Lei Complementar n0 101, de 2000.

Brasilia, 4 de agosto de 2006. – Eber Zoehler 
Santa Helena, Consultor de Orçamento e Fiscaliza-
ção Financeira.

PARECER PUBLICADO NO PLENÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PELO RE-
LATOR, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO 
MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLI-
COS E FISCALIZAÇÃO, À MEDIDA PROVI-
SÓRIA Nº 313, DE 2006, E EMENDAS.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, parecer sobre a Medida 
Provisória nº 313, de 25 de julho de 2003, que “Abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério da Inte-
gração Nacional, no valor de R$10.000.000,00 (dez 
milhões de reais), para os fins que especifica.

Autor: Poder Executivo.
Relatório.
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Com base no art. 62 combinado com o art. 167, § 
3º, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República encaminhou ao Congresso 
Nacional, por intermédio de mensagem, a Medida 
Provisória n0 313, de 2006, que “Abre crédito extraor-
dinário em favor do Ministério da Integração Nacional, 
no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), 
para os fins que especifica”.

Conforme exposição de motivos, que acompa-
nha referida mensagem, o crédito tem por finalidade 
viabilizar o atendimento às populações vítimas de for-
tes estiagens ocorridas recentemente em Municípios 
da Região Sul do País, fatos esses que resultaram no 
reconhecimento pelo Governo Federal do estado de 
calamidade pública e da situação de emergência em 
que se encontram.

A relevância e urgência da matéria são justifica-
das pelas graves conseqüências oriundas da estiagem, 
como a frustração de safra dos agricultores familiares 
atingidos, a carência de alimentos e, principalmente, 
o esgotamento das reservas hídricas. Tais desastres 
provocaram sérios transtornos com significativos da-
nos humanos, materiais e ambientais.

O atendimento será feito mediante intervenções 
de recuperação e adequação da infra-estrutura hídrica, 
compreendida a reabilitação de cenários de desastres, 
de forma a normatizar as reservas hídricas e garantir 
abastecimento de água às populações atingidas pela 
estiagem.

O crédito solicitado não indica as fontes dos 
recursos necessários à execução das despesas pro-
postas.

À Medida Provisória foram apresentadas duas 
emendas.

É o Relatório.
Voto do Relator.
O artigo 5º da Resolução n0 1, de 2002-CN, que 

dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, 
das medidas provisórias a que se refere o artigo 62, 
prevê que o Parecer a crédito extraordinário deve ser 
único, contendo manifestação sobre a matéria quanto 
aos aspectos constitucional, inclusive sobre os seus 
pressupostos de relevância e urgência, de mérito, de 
adequação financeira e orçamentária e sobre o cum-
primento da exigência prevista no § 1º, art. 2º, daquele 
diploma legal.

Aspectos constitucionais e pressupostos de re-
levância e urgência.

Do exame da medida provisória de Crédito Ex-
traordinário, verificou-se que a iniciativa atende aos 

pressupostos constitucionais de admissibilidade refe-
rentes à relevância, à urgência e à imprevisibilidade, 
haja vista a necessidade de atuação imediata e eficaz 
do Governo Federal nas ações objeto do crédito extra-
ordinário, uma vez que a urgência e a relevância da 
matéria são justificadas pela extensão do desastre e 
pelos graves danos humanos, materiais e ambientais 
oriundos da forte estiagem ocorrida em Municípios 
localizados na citada região.

Adequação orçamentária e financeira da medi-
da provisória.

Da análise da adequação orçamentária e finan-
ceira da medida provisória, verifica-se que o crédito 
extraordinário não contraria os dispositivos constitu-
cionais ou preceitos legais pertinentes, em particular 
no que diz respeito à sua compatibilidade com o Plano 
Plurianual ou com suas alterações e á sua conformi-
dade, com a LDO para o exercício de 2006 e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Quanto aos recursos ofertados, o crédito soli-
citado não indica as fontes de recurso necessárias á 
execução das despesas propostas. Contudo, não ante-
vejo qualquer óbice, quanto ao mencionado fato, haja 
vista que a Constituição estabelece claramente essa 
obrigatoriedade somente para os créditos suplementa-
res e especiais. Com isso, presentes os pressupostos 
constitucionais de relevância, urgência e imprevisibili-
dade, que são os requisitos básicos para a utilização 
de medida provisória, não deve o crédito sujeitar-se 
à limitação de recursos. Todavia, é conveniente que, 
no transcorrer da execução da Lei de Meios, o Poder 
Executivo promova os necessários ajustes ás progra-
mações orçamentárias, visto que esses gastos afetam 
o cálculo de resultado primário prenunciado no art. 2º 
da LDO/2006.

Cumprimento da exigência prevista no § 1º do 
art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

A exposição de motivos do Ministro de Estado de 
Planejamento, Orçamento e Gestão supre a exigên-
cia prevista no § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 
2002-CN, que trata do envio de documentos expondo 
a motivação da edição da Medida Provisória.

Mérito
O crédito extraordinário destina recursos para 

o atendimento de despesas de extrema necessidade 
no âmbito de competência do Ministro da Integração 
Nacional. Os recursos consignados têm por finalidade 
atenuar a situação da população atingida pela forte e 
prolongada estiagem ocorrida em Municípios da Re-
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gião Sul do País, o que provocou danosas conseqü-
ências às comunidades atingidas, como: frustração de 
safras, carência de alimentos, esgotamento das reser-
vas hídricas, sendo que tais desastres provocam sérios 
transtornos, o que torna imprescindível e necessária 
a imediata intervenção do Governo.

Análise das emendas.
No que refere às duas emendas apresentadas 

ao presente crédito extraordinário, constatamos que 
as mesmas devem ser consideradas inadmitidas, por 
contrariar dispositivos legais ou regimentais, de acor-
do com a Resolução nº 1/2002-CN da Constituição 
Federal.

Conclusão.
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação 

da Medida Provisória nº 313, de 2006, nos termos pro-
postos pelo Poder Executivo, tendo por inadmitidas as 
Emendas nºs 1 e 2 apresentadas à proposição.

É o relatório, Sr. Presidente.

Parecer Escrito Encaminhado à 
Mesa.

PARECER Nº , DE 2006-CN

Parecer sobre a Medida Provisória nº 
313, de  25 de julho de 2006, que “Abre 
crédito extraordinário, em favor do Minis-
tério da Integração Nacional, no valor de 
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), 
para os fins que especifica”.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Beto Albuquerque

I – Relatório

Com base no art. 62, combinado com o art. 167, 
§ 3º, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República encaminhou ao Congresso 
Nacional, por intermédio da Mensagem nº 72/2006-CN 
(nº 611/2006, na origem), a Medida Provisória nº 313, 
de 25 de julho de 2006, que “Abre crédito extraordi-
nário, em favor do Ministério da Integração Nacional, 
no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), 
para os fins que especifica”.

Conforme a Exposição de Motivos nº 135/2006/
MP, que acompanha a referida Mensagem Presidencial, 
o crédito tem por finalidade viabilizar o atendimento 
às populações vitimas de fortes estiagens ocorridas 
recentemente em municípios da Região Sul do País, 
fatos esses que resultaram no reconhecimento pelo 

Governo Federal do estado de calamidade pública ou 
da situação de emergência em que se encontram.

A relevância e urgência da matéria são justifica-
das pelas graves conseqüências oriundas da estiagem, 
como a frustração da safra dos agricultores familiares 
atingidos, a carência de alimentos e, principalmente, 
o esgotamento das reservas hidricas. Tais desastres 
provocaram sérios transtornos com significativos da-
nos humanos, materiais e ambientais.

O atendimento será feito mediante intervenções 
de recuperação e adequação da infra-estrutura hídrica, 
compreendida a reabilitação de cenários de desastres, 
de forma a normalizar as reservas hidricas e garan-
tir o abastecimento de água às populações atingidas 
pela estiagem.

O crédito solicitado não indica as fontes de re-
cursos necessários à execução das despesas pro-
postas.

À medida provisória foram apresentadas 2 emen-
das.

É o relatório.

II – Voto do Relator 

O 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, prevê que o Parecer a crédito 
extraordinário deve ser único, contendo manifestação 
sobre a matéria quanto aos aspectos constitucional, 
inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgên-
cia, de mérito, de adequação financeira e orçamentária 
e sobre o cumprimento da exigência prevista no § 1º, 
art. 2º, daquele diploma legal.

II.1. Aspectos Constitucionais e Pressupostos de 
Relevância e Urgência

Do exame da medida provisória de Crédito Extra-
ordinário, verificou-se que a iniciativa atende aos pres-
supostos constitucionais de admissibilidade referentes 
à relevância, à urgência e à imprevisibilidade previstos 
nos arts. 62, e 167, § 3º, da Constituição Federal, haja 
vista a necessidade de atuação imediata e eficaz do 
Governo Federal nas ações objeto do crédito extra-
ordinário uma vez qu~ a urgência e a relevância da 
matéria são justificadas pela extensão do desastre e 
pelos graves danos humanos, materiais e ambientais 
oriundos da forte estiagem ocorrida em municípios 
localizados na citada região.
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II.2. Adequação Orçamentária e Financeira da Me-
dida Provisória

Da análise da adequação orçamentária e finan-
ceira da medida provisória, verifica-se que o crédito 
extraordinário não contraria os dispositivos constitucio-
nais ou os preceitos legais pertinentes, em particular 
no que diz respeito à sua compatibilidade com o Plano 
Plurianual (Lei nº 10.933, de 11.08.2004) ou com suas 
alterações e à sua conformidade com as disposições 
das Leis de Diretrizes Orçamentarias para o exercício 
de 2006 (Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005) 
e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complemen-
tar nº 101/2000).

Quanto aos recursos ofertados, o crédito solicitado 
não indica as fontes de recursos necessárias à execu-
ção das despesas propostas. Contudo, não antevejo 
qualquer óbice, quanto ao mencionado fato, haja vista 
que a Constituição estabelece claramente essa obri-
gatoriedade somente para os créditos suplementares 
e especiais (inciso V do art.167). Com isso, presentes 
os pressupostos constitucionais de relevância, urgência 
e imprevisibilidade, que são os requisitos básicos para 
a utilização de medida provisória, não deve o crédito 
sujeitar-se a limitações de recursos. Todavia, é conve-
niente que no transcorrer da execução da Lei de Meios, 
o Poder Executivo promova os necessários ajustes às 
programações orçamentárias, visto que esses gastos 
afetam o cálculo do resultado primário prenunciado no 
art. 2º da LDO/2006.

II.3. Cumprimento da Exigência Prevista no § 1º, do 
Art. 2º da Resolução Nº 1, de 2002-CN

A Exposição de Motivos nº 001 35/2005/MP, do 
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, supre a exigência prevista no § 1º, do art. 2º, 
da Resolução nº 1, de 2002-CN, que trata do envio de 
documento expondo a motivação da edição da Medi-
da Provisória.

II.4. Mérito

O crédito extraordinário destina recursos para 
o atendimento de despesas de extrema necessidade 

no âmbito de competência do Ministério da Integração 
Nacional. Os recursos consignados tem por finalidade 
atenuar a situação da população atingida pela forte e 
prolongada estiagem ocorrida em municípios da Região 
Sul do Pais, o que provocou danosas conseqüências 
às comunidades atingidas, como: a frustração de sa-
fras, carência de alimentos, esgotamento das reservas 
hidricas, sendo que tais desastres provocaram sérios 
transtornos, o que torna imprescindível e necessária 
a imediata intervenção do Governo Federal.

II.5. Análise das Emendas

No que se refere às duas emendas apresentadas 
ao presente crédito extraordinário, constatamos que as 
mesmas devem ser consideradas inadmitidas, por con-
trariar dispositivos constitucionais, legais ou regimentais, 
em especial, o que dispõe  § 4º, do Art. 4º da Resolução 
nº 1, de 2002; o art. 20, da Resolução nº 1, de 2001 e o 
§ 8º, do Art. 165, da Constituição Federal.

II.6. Conclusão

Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação 
da Medida Provisória nº 313, de 2006, nos termos pro-
postos pelo Poder Executivo, tendo por inadmitidas as 
emendas nºs 1 e 2 apresentadas à proposição.

Sala das Sessões, em de de 2006. – Deputado 
Beto Albuquerque, Relator.

Resolução nº 1, de 2002  
Art 4º...  
§ 4º É vedada a apresentação de emendas que ver-
sem sobre matéria estranha aquela tratada na Medi-
da Provisória, cabendo ao Presidente da Comissão 
o seu indeferimento liminar. Resoiuçlo nº 1, de 2001.  
Art. 20. As emendas às proposições em tramita-
ção na Comissão serão inadmitidas quando contraria-
rem as normas constitucionais, legais e regimentais.  
Constituição Federal. 
Art. 165...   
§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à 
previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na 
proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e 
contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de 
receita, nos termos da lei.
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ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO 
CONGRESSO NACIONAL Nº 49, DE 2006

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, 
cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução 
n0 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do 
art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional n0 32, de 2001, a Medida 
Provisória n0 313, de 25 de julho de 2006, que “Abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério da Inte-
gração Nacional, no valor de R$10.000.000,00, para o 
fim que especifica”, terá sua vigência prorrogada pelo 
período de sessenta dias, a partir de 24 de setembro 
de 2006, tendo em vista que sua votação não foi en-
cerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.

Congresso Nacional, 13 de setembro de 2006. 
– Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do 
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item extrapauta:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 311, 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 311, de 2006, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da Jus-
tiça e da Integração Nacional, no valor global 
de R$208 milhões (duzentos e oito milhões de 
reais), para os fins que especifica.

À Medida Provisória, foram apresentadas 
seis emendas.

Foram proferidos pareceres no plenário da Câma-
ra dos Deputados, em substituição à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relatora: 
Deputada Kelly Moraes (PTB – RS), preliminarmente 
pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de 
relevância e de urgência e pela adequação financeira 
e orçamentária; quanto ao mérito, favorável à Medida 
Provisória e pela rejeição das emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos 
Deputados no dia 1º de agosto, tendo sido apreciada 
naquela Casa no dia 4 de setembro;

– a matéria entrou em regime de urgência, nos 
termos do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no 
dia 28 de agosto, passando a sobrestar todas as de-
mais deliberações legislativas;

– o prazo de vigência de sessenta dias foi pror-
rogado por igual período pelo Ato do Presidente do 
Congresso Nacional nº 47, de 2006, e se esgotará no 
dia 10 de novembro;

– a Medida Provisória foi recebida formalmente 
pelo Senado Federal no dia 9 de novembro.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 
Jucá, Relator revisor da matéria, para proferir parecer.

PARECER Nº 1.198, DE 2006–PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para pro-
ferir parecer.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
o crédito extraordinário abre R$280 milhões, sendo 
R$200 milhões para o Ministério da Justiça e R$8 mi-
lhões para o Ministério da Integração, para atendimento 
a vítimas da enchente no Nordeste.

Damos o parecer pela constitucionalidade e pela 
juridicidade; no mérito, é favorável à forma como veio a 
proposição do Executivo e contrário às emendas que 
foram negadas pelo relatório.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do Relator é pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de urgência e de rele-
vância e pela adequação financeira e orçamentária da 
medida provisória, nos termos do art. 8º da Resolução 
nº 1, de 2002-CN.

No mérito, o parecer do Relator é pela aprova-
ção.

Em votação os pressupostos de relevância, de 
urgência e de adequação financeira e orçamentária 
da medida provisória.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
Discussão da Medida Provisória e das emendas, 

em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça palavra, encerro a dis-

cussão.
Passamos à votação.
Votação da Medida Provisória, sem prejuízo das 

emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Votação das emendas de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:
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MEDIDA PROVISÓRIA N0 311, DE 2006

Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Justiça e da integração 
Nacional no valor global de R$208.000.000,00 (duzentos e oito milhões de reais), para os fins 
que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Justiça e da Integração Nacional, 

no valor global de R$208.000.000,00 (duzentos e oito milhões de 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) – Item extrapauta:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 312, DE 2006 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória 312, de 2006, que prorroga para o 
trabalhador rural empregado o prazo previs-
to no art. 143 da Lei nº 8.213, de 24 de julho, 
de 1991.

À Medida Provisória, foram apresentadas 
quatro emendas.

Foram proferidos pareceres no plenário da Câma-
ra dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, 
Relator: Deputado Adão Pretto (PT – RS), preliminar-
mente pelo atendimento dos pressupostos constitu-
cionais de relevância e de urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária; quanto ao mérito, favorável 
à medida provisória e pela rejeição das emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos 
Deputados no dia 3 de agosto, tendo sido apreciada 
naquela Casa no dia 4 de setembro;

– a matéria entrou em regime de urgência, nos 
termos do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no 
dia 3 de setembro, passando a sobrestar todas as de-
mais deliberações legislativas;

– o prazo de vigência de sessenta dias foi pror-
rogado por igual período pelo Ato do Presidente do 
Congresso Nacional nº 48, de 2006, e se esgotará no 
dia 16 de novembro;

– a Medida Provisória foi recebida formalmente 
pelo Senado Federal no dia 9 de novembro.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 
Jucá, Relator Revisor da matéria, para emitir seu pa-
recer.

PARECER Nº 1.199, DE 2006–PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para emitir 
parecer.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa 
matéria é extremamente importante para o trabalhador 
rural, porque amplia o prazo dado pela Lei nº 8.213, de 
1991, prazo de 15 anos, para que ele possa fazer jus, 
como trabalhador rural não contribuinte, à aposentado-
ria. Esse prazo venceu em 25 de julho de 2006. Essa 
Medida Provisória reabre por mais dois anos esse prazo 
e, portanto, dá mais condição para que o trabalhador 
rural possa requerer sua aposentadoria.

Portanto, o parecer é pela constitucionalidade, 
pela juridicidade e, no mérito, pela sua aprovação.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presiden-
te, é um procedimento importante. Gostaria apenas 
de consultar: como venceu o prazo em 2006, são dois 
anos a partir da data do vencimento?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – É a par-
tir da data do vencimento, mas está invalidado, por-
que a medida provisória foi anterior ao vencimento. 
Então, é importante que continue valendo a medida 
provisória, para que esse prazo de dois anos possa 
ser estendido.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer preliminar do Relator revisor é pelo 
atendimento dos pressupostos constitucionais de ur-
gência e de relevância e pela adequação financeira e 
adequação orçamentária, na forma do art. 8º da Re-
solução nº 1, de 2002-CN.

Em votação os pressupostos constitucionais de 
urgência e de relevância e a adequação financeira e 
orçamentária da medida provisória.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
Discussão da Medida Provisória e das emendas, 

em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Passamos à votação.
Votação da Medida Provisória, sem prejuízo das 

emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Votação das emendas, de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 312, DE 2006

Prorroga para o trabalhador rural em-
pregado o prazo previsto no art. 143 da Lei 
n0 8.213, de 24 de julho de 1991.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Para o trabalhador rural empregado o prazo 

previsto no art. 143 da Lei n0 8.213, de 24 de julho de 
1991, fica prorrogado por mais 2 (dois) anos.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
solicitar também, se a Casa concordar, a votação da 
Medida Provisória nº 313, que trata de crédito para o 
Ministério da Integração Nacional, para atender à es-
tiagem do sul do País. Quando foram feitas algumas 
ações emergenciais, foi editada essa medida provi-
sória. São R$10 milhões destinados ao Ministério da 
Integração, à Defesa Civil. Solicito à Mesa que a vote 
também, já que essa medida perde a validade na pró-
xima semana.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Romero Jucá, se não houver obje-
ção da Casa, votaremos a medida provisória, como 
solicitado por V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador José Agripino, 
Líder do PFL.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, estou aqui para dar uma palavra de expli-
cação sobre o acordo. Eu não estava presente na Casa, 
pois estava em viagem, mas o Vice-Líder, Senador e 
nosso companheiro, Demóstenes Torres, participou 
da reunião onde foi pactuado um acordo, o qual está 
sendo honrado neste momento.

A pretensão que o Senador Romero Jucá apre-
senta, eu a reputo justa. Apenas gostaria de deixar 
claro que o acordo que estamos fazendo pressupõe 
um ato conseqüente, que é a votação de um projeto de 
lei, de autoria do Senador Efraim Morais, que concede 
uma décima terceira Bolsa-Família às pessoas pobres 
do Brasil, que são beneficiárias do programa Bolsa-
Família. Esse projeto, que vem sendo interpretado de 
forma equivocada – e, na oportunidade, farei o enca-
minhamento correto – tramita em regime de prioridade 
em função de acordo de Lideranças.

Eu gostaria que, destravada a pauta, se hou-
ver número – e só se houver número –, essa matéria 
seja apreciada e votada. Com o resto, estamos de 
acordo, para facilitar o bom andamento dos trabalhos 
da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador José Agripino, ponderei ao Senador 
Efraim Morais e pondero a V. Exª: votemos essa medida 
provisória, e o projeto a que V. Exª se refere continuará 
trancando a pauta, porque está tramitando em regime 
de urgência urgentíssima na Ordem do Dia.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Estou in-
teiramente de acordo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

Item extrapauta:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 313, 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 313, de 2006, que abre crédi-
to extraordinário em favor do Ministério da 
Integração Nacional no valor de R$10 mi-
lhões (dez milhões de reais) para o fim que 
especifica.

À Medida Provisória, foram apresentadas 
duas emendas.

Foram proferidos pareceres no plenário da Câ-
mara dos Deputados, em substituição à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza-
ção, Relator: Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB 
– SP), preliminarmente pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e 
pela adequação financeira e orçamentária; quanto ao 
mérito, favorável à Medida Provisória e pela rejeição 
das emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos 
Deputados no dia 8 de agosto, tendo sido apreciada 
naquela Casa no dia 10 de outubro;

– a matéria entrou em regime de urgência, nos 
termos do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no 
dia 9 de setembro, passando a sobrestar todas as de-
mais deliberações legislativas;

– o prazo de vigência de sessenta dias foi pror-
rogado por igual período pelo Ato do Presidente do 
Congresso Nacional nº 49, de 2006, e se esgotará no 
dia 22 de novembro;

– a Medida Provisória foi recebida formalmente 
pelo Senado Federal no dia 9 de novembro.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Concedo a palavra ao nobre Senador Rome-
ro Jucá, para emitir parecer como Relator revisor da 
matéria.

PARECER Nº 1.200, DE 2006–PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para emi-
tir parecer.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
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a Medida Provisória nº 313 abre crédito para o Minis-
tério da Integração Nacional, de R$10 milhões, para 
fazer atendimento a vítimas de estiagem na Região 
Sul do Brasil.

Essa matéria é extremamente importante. O Mi-
nistério da Integração Nacional já cumpriu todas as 
formalidades. Portanto, o parecer é pela constituciona-
lidade e pela juridicidade e, no mérito, pela aprovação 
da matéria da forma como foi proposta pelo Executivo, 
contrário a qualquer emenda que foi apresentada.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº  , DE 2006

De Plenário sobre a Medida Provisória nº 

313, de 25 de julho de 2006, que “Abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério da Inte-
gração Nacional, no valor de R$10.000.000,00, 
para o fim que especifica”.

Origem: Poder Executivo
Relator: Senador

1. Relatório

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o 
Presidente da República adotou e submete ao Con-
gresso Nacional, por intermédio da Mensagem nº 
72/2006-CN (nº 611/2006, na origem), a Medida Provi-
sória nº 313, de 25 de julho de 2006. que “Abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério da Integração 
Nacional, no valor de R$10.000.000,00, para o fim 
que especifica”.

O crédito extraordinário aberto por meio da Me-
dida Provisória tem por finalidade atender a ação re-
lacionada ao programa “Respostas aos Desastres”, 
no intuito de “viabilizar o atendimento às populações 
vítimas das fortes estiagens ocorridas recentemente 
em Municípios da região Sul do País, fatos esses que 
resultaram no reconhecimento pelo Governo Federal 
do estado de calamidade pública ou da situação de 
emergência em que se encontram”.

Devido à ausência de chuvas, as populações da 
região sofrem com a frustração de safras, a carência de 
alimentos e com o esgotamento de reservas hídricas, 
conforme explica a EM nº 00135/MP que acompanha 
a medida provisória.

Dessa forma, o Executivo propõe realizar ações 
relacionadas à recuperação e adequação da irfra-es-
trutura hídrica, compreendida a reabilitação de cená-
rios de desastres, de forma a normalizar as reservas 
hidricas e garantir o abastecimento de água às popu-
lações atingidas pela estiagem.

O crédito solicitado indica, no anexo de suple-
mentação, que utilizará, como fonte de recursos para a 
execução da despesa proposta, o superávit financeiro 
apurado em exercícios anteriores.

À medida provisória foram apresentadas duas 
emendas.

Em 10-10-2006, o Plenário da Câmara de De-
putados concluiu pela aprovação da presente MP nos 
termos propostos pelo Poder Executivo, tendo como 
inadmitidas as Emendas n0s 1 e 2 apresentadas à 
proposição.

2. Voto do Relator

O Parecer deverá abordar, em itens separados, 
os aspectos constitucionais, inclusive sobre os pres-
supostos de relevância e urgência, de mérito, de ade-
quação financeira e orçamentária e o cumprimento das 
exigências de envio do documento em que se expõe a 
motivação do ato, conforme art. 5º, combinado com o 
§ 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002 – CN.

2.1 Do Atendimento dos Pressupostos Constitu-
cionais

O art. 62 da Constituição Federal confere com-
petência ao Presidente da República para, em caso 
de relevância e urgência, adotar medidas provisórias, 
com força de lei, devendo submetê-las de imediato à 
apreciação do Congresso Nacional.

Outra regra que aqui deve ser invocada diz res-
peito ao § 3º do art. 167 da Lei Magna, segundo o 
qual a abertura de crédito extraordinário somente 
será admitida para atender a despesas imprevisíveis 
e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública, observado o disposto 
no art. 62.

Confrontando as disposições constitucionais aci-
ma mencionadas com as justificativas apresentadas 
pelo Poder Executivo para a adoção da presente me-
dida provisória como veículo para a abertura do cré-
dito extraordinário, pode-se constatar que resultam 
cabalmente demonstradas a urgência, a relevância 
e a imprevisibilidade da despesa de que cuidam os 
mencionados dispositivos.

2.2 Da Adequação Financeira e Orçamentária

A teor das disposições insertas no § 1º do art. 5º 
da Resolução nº 1, de 2002–CN, “O exame de compa-
tibilidade e adequação orçamentária e financeira das 
Medidas Provisórias abrange a análise da repercussão 
sobre a receita ou a despesa pública da União e da 
implicação quanto ao atendimento das normas orça-
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mentárias e financeiras vigentes, em especial a confor-
midade 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”.

O crédito solicitado indica, no anexo de suple-
mentação, o superávit financeiro de exercicios ante-
riores como fonte de recursos necessária à execução 
das despesas propostas. Conforme a LDO/2006, nos 
casos de abertura de créditos adicionais à conta de 
superávit financeiro, as exposições de motivos conte-
rão informações sobre o valor total apurado em 2005 
e o total já utilizado no exercício de 2006, o que não 
foi informado. Isso prejudica a avaliação do Congresso 
Nacional quanto aos valores disponíveis nessa fonte 
para a utilização em créditos adicionais. Porém, em se 
tratando de medida provisória, com execução urgente, 
esse fato não inviabiliza a abertura do crédito.

Ao utilizar o superávit financeiro de exercici an-
teriores para financiar despesas primárias, o Poder 
Executivo deverá ajustar os novos gastos às progra-
mações orçamentárias aprovadas, no intuito de produ-
zir o resultado primário fixado no art. 2º da LDO/2006. 
Dentro dessa perspectiva, estabelece o § 13 do art. 
63 dessa Lei:

“Art. 63.  ................................................
 ..............................................................
§ 11. Os projetos de lei de créditos adi-

cionais destinados a despesas primárias deve-
rão conter demonstrativo de que não afetam o 
resultado primário anual previsto no Anexo de 
Metas Fiscais desta Lei, ou indicar as compen-
sações necessárias, em nivel de subtitulo.

Embora esse dispositivo seja aplicável a “projetos 
de lei”, não envolvendo, pois, crédito aberto por medi-
da provisória, em virtude de sua natureza excepcional, 
deve-se lembrar que o pagamento dessas despesas 
também afeta o alcance da meta fixada. Dessa forma, 
o ajuste da execução do orçamento em decorrência 
dessas despesas será inevitável.

Por fim, cabe ressaltar que o crédito está em 
consonância com o Plano Plurianual 2004-2007 (Lei 
nº 10.933/2004, com alterações subseqüentes), haja 
vista que suplementa dotações de programas e ações 
inclusos no Plano.

2.3 Do Atendimento aos Requisitos de se Expor a 
Motivação da Medida Provisória

A Exposição de Motivos nº 135/MP, de 2006, que 
acompanha a medida provisória supre a exigência 
prevista no § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002 
– CN, acerca do envio de documento expondo os mo-
tivos justificadores da adoção da medida provisória.

2.4 Do Mérito

O instituto do crédito extraordinário, constitucio-
nalmente, tem o objetivo de atender, única e exclusi-
vamente, a programações cujas despesas não sejam 
passiveis de previsibilidade e que se revistam do cará-
ter de urgência. Portanto, em se tratando de despesas 
de realização imediata, que não podem submeter-se 
ao processo legislativo ordinário, o seu mérito subjaz 
á importância dos fatos que requerem imediata inter-
venção do poder público.

2.5 Da Análise das Emendas

Ao analisar as duas emendas apresentadas ao 
crédito, constatamos que elas tratam de matéria dis-
tinta da constante da medida provisória em análise, ao 
propor alteração na legislação tributária. Desse modo, 
devem ser declaradas inadmitidas, conforme estipulam 
as determinações constantes do art. 20, da Resolução 
nº 1, de 2001 – CN, tendo em vista que conflitam com 
disposições constitucionais, legais ou regimentais, em 
especial, com o § 8º do art 165 da Constituição Fede-
ral que assim versa:

“Art. 165.  ..............................................
 ..............................................................
§ 8º A lei orçamentária anual não conterá 

dispositivo estranho à previsão da receita e à 
fixação da despesa, não se incluindo na proi-
bição a autorização para abertura de créditos 
suplementares e contratação de operações de 
crédito, ainda que por antecipação da receita, 
nos termos da lei.”

É evidente que tais disposições, pelo principio 
da analogia, são aplicáveis aos créditos adicionais, 
na medida em que estes veiculose de alteração da lei 
orçamentária.

2.6 Da Conclusão

Em razão de todo o exposto, a despeito da falta de 
informações exigidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2006, relativas aos valores do superávit financeiro 
de exercicios anteriores ainda disponivel para a abertura 
de créditos adicionais, uma vez que se trata de crédito de 
natureza excepcional, opinamos pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância, urgência e 
imprevisibilidade das despesas constantes da Medida 
Provisória nº 313, de 2006 por sua adequação financei-
ra e orçamentária; e, no mérito, por sua aprovação nos 
termos propostos pelo Poder Executivo.

Sala das Sessões, de    de 2006. – Romero 
Jucá, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do Relator revisor, Senador Romero 
Jucá, é pelo atendimento dos pressupostos constitu-
cionais de relevância e de urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária da medida provisória, nos 
termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN. No 
mérito, é pela aprovação.

Em votação os pressupostos constitucionais.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito da matéria.
Discussão da Medida Provisória e das emendas, 

em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Passamos à votação.
Votação da Medida Provisória, sem prejuízo das 

emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.

Votação das emendas de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 313, DE 2006

Abre crédito extraordinário, em favor 
do Ministério da Integração Nacional, no 
valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de 
reais), para o fim que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em fa-

vor do Ministério da Integração Nacional, no valor de 
R$10.000.000,00 (dez milhões de 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) – Está encerrada a Ordem do Dia.

São os seguintes os itens sobrestados:

– 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 1.054/2006 – 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.

– 3 – 
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 ses-
são 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.

– 4 – 
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.

– 5 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 66, DE 2005

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 66, de 2005, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
José Jorge (apresentada como conclusão 
do Parecer nº 2.054, de 2005, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania), que 
acrescenta o inciso XVI e o § 2º ao art. 52 
da Constituição, para atribuir ao Senado Fe-
deral competência para indicar membros do 
Conselho Diretor ou da Diretoria das Agên-
cias Reguladoras.

– 6 – 
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.

– 7 – 
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. 
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.

– 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 
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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. 

– 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

Discussão, em primeiro 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 dispositi-
vos à Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que 
“dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou oculta-
ção 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 Financeiras – COAF, e dá outras 
providências” (torna obrigatória a identificação 
de clientes, a informação de operações, a co-
municação de transferências internacionais e 
aumenta os valores das multas).

– 13 – 
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-
do, em inquéritos, processos ou Comissões 
Parlamentares de Inquérito).

– 14 – 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 227, DE 2006

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 227, de 2006, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar 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

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 228, de 2006, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
dos Correios, que institui o Programa de In-
centivo a Revelações de Interesse Público e 
dá outras providências.
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– 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 
Brasília, 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.

– 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.

– 18 – 
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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Voltamos à lista de oradores.

Estão inscritos ainda os Srs. Senadores Eduardo 
Suplicy, Tião Viana, Romeu Tuma, Sibá Machado, Aloi-
zio Mercadante, João Alberto Souza, Marcos Guerra, 
Eduardo Azeredo, Flexa Ribeiro e Paulo Octávio e as 
Srªs Senadoras Serys Slhessarenko, Lúcia Vânia e 
Ideli Salvatti.

Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Mo-
zarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Sr. Presidente, gostaria de ter minha inscrição como 
Líder, para falar após o primeiro orador inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra a V. Exª como Líder.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra V. Exª, Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, Roraima foi, com certeza, 
o local onde o Presidente Lula teve, no primeiro man-
dato, no segundo turno, a maior votação proporcional. 
Agora, nessa eleição, no primeiro turno, talvez, tenha 
tido a menor votação proporcional. No segundo turno, 
o candidato Alckmin teve a maior votação proporcio-
nal da história.

Faço esse registro, Sr. Presidente, já que o Pre-
sidente Lula está falando em conciliação, em rever 
métodos e em fazer um governo diferente do que fez. 
Espero que tenha esse mesmo espírito de reconcilia-
ção para com o povo de Roraima, povo que – repito –, 
na sua primeira eleição, no segundo turno, deu-lhe a 
maior votação. Agora, em ambos os turnos, teve a pior 
votação do Brasil. Por que isso aconteceu? Porque o 
Presidente Lula teve para com o povo de Roraima uma 
atitude de desconsideração de todos os pleitos apre-
sentados aqui, ou seja, no tratamento com o funcio-
nalismo público; na questão fundiária, no que tange às 
terras que estão sob o domínio do Incra indevidamente, 
porque éramos um território federal; nas demarcações 
desproporcionais de reservas indígenas, contrariando 
o interesse dos próprios índios que moravam na re-
gião; como também nos pedidos mais simples, como, 
por exemplo, um pacote de interesse de integração 
do Estado Bolívar, Venezuela, com o Estado de Ro-
raima, isto é, uma integração entre Venezuela e Brasil 
por meio dos Estados de ambos os Países que fazem 
limite. Nada disso foi atendido.

Então, de maneira muito eloqüente, o povo de 
Roraima disse ao Presidente Lula que não concordava. 
Muitos diziam ao Presidente Lula que tudo isso que 
ele estava fazendo não pegava. E, talvez, pela pouca 
significação da quantidade de eleitores de Roraima, o 
Presidente realmente não ligou para isso.

Desse modo, pessoalmente, sinto-me tranqüilo e 
feliz de ver, hoje, que o Presidente Lula teve essa respos-
ta. Portanto, espero que ele não se vá vingar do povo de 
Roraima fazendo pior do que fez no seu primeiro Governo. 
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Faço aqui também um gesto de conciliação, já que ele 
fala nisso: que ele, agora, realmente ouça mais as pes-
soas de Roraima, que ali estão, os setores significativos 
e representativos da sociedade roraimense, começando 
pelos índios e não pelos seus interlocutores autonomea-
dos, começando também pelos agricultores.

Ali existe, por exemplo, um absurdo: numa fron-
teira daquela, temos de praticamente expulsar de suas 
terras, de suas pequenas cidades, moradores que vi-
vem na fronteira do Brasil com a Guiana e com a Ve-
nezuela. Serão praticamente extintas quatro pequenas 
cidades, e será desalojada a maior área de produção 
de arroz de Roraima, que corresponde a 25% do PIB 
do nosso Estado. E isso ocorrerá simplesmente por-
que determinado grupo de pessoas e de instituições 
convenceu o Presidente de que aquela era a melhor 
forma de fazer a demarcação.

Diante desse quadro, espero que esse gesto de 
conciliação do Presidente com os Partidos, a que Sua 
Excelência tem-se referido diariamente na televisão, 
estenda-se também a Roraima. E que ele não conti-
nue vendo o povo de Roraima só pela quantidade de 
eleitores ou de habitantes do Estado, mas que o veja 
pelo respeito que nosso povo merece. Tanto é verda-
de que nosso povo merece respeito, que a resposta 
foi dada nas urnas, até em desconformidade com o 
Brasil, mostrando claramente ao Presidente que o 
povo de Roraima quer ser ouvido de maneira correta, 
por intermédio de seus representantes – produtores, 
índios, empresários do setor madeireiro, agricultores 
em assentamentos do Incra –, para que possa real-
mente ser atendido.

Durante três anos, estive ao lado do Governo 
Lula, aprovando todas as matérias que foram apresen-
tadas. Todavia, a partir do momento em que o Governo 
assumiu a posição de seguir critérios que não eram 
aqueles apresentados por uma Comissão Externa do 
Senado, coloquei-me contra a posição dele e a favor 
do povo de Roraima.

Reeleito Senador, proponho ao Presidente Lula 
que mude essa postura, que resolva os problemas ex-
postos nos Ministérios, ouvindo os representantes do 
Estado, o Governador, os três Senadores, os Deputados 
Federais, a sociedade de Roraima, enfim, porque ela 
deu ao Presidente um recado: não está satisfeita com 
o que ele fez até aqui.

Não pretendo ser uma Oposição radical e incon-
seqüente. Da mesma forma, faço um gesto para que 
possamos ter um entendimento, mas que seja com a 
solução dos problemas do Estado, que são do conhe-
cimento do Presidente.

Portanto, basta um gesto de boa vontade e de 
conciliação do Presidente. Se fizer isso, terá não só 

o meu apoio, como também, com certeza, o apoio do 
nosso povo.

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

– AL) – Agradeço a V. Exª a intervenção, Senador Mo-
zarildo Cavalcanti.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, solicito a palavra pela Lideran-
ça do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, se V. Exª puder me inscrever como 
Líder do PRB, não terei pressa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Marcelo Crivella, falarão depois V. Exª 
e o Senador Romeu Tuma.

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Líder, 

pronuncia o seguinte . Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vejo-me na obriga-
ção de fazer algumas colocações depois do discurso 
do Senador Mozarildo Cavalcanti. E quero dividi-las 
em dois aspectos. 

O primeiro, no que trata do Presidente da Repú-
blica, refuto a afirmação de que o Presidente nunca 
olhou por Roraima, não se importou com seus eleitores 
porque eram poucos, e não tem compromisso com o 
Estado. Isso não é verdade. Não aceito essa declara-
ção, porque, durante os quatro anos do mandato do 
Presidente Lula, o Estado foi aquinhoado com muitas 
ações. E o Governo de Roraima, que é adversário do 
Presidente, tem recebido recursos federais abundan-
tes, para que possa fazer os investimentos necessá-
rios. Portanto, o Presidente Lula jamais discriminou o 
Estado de Roraima. Jamais!

No que tange à demarcação das terras indígenas, 
houve uma falácia durante essa eleição. Mentiu-se ao 
povo de Roraima, porque a demarcação da área indíge-
na Raposa Serra do Sol foi definida em 1992, com laudo 
antropológico feito em outro Governo. Ela foi demarcada 
em 1998, em outro Governo, e foi homologada no Gover-
no do Presidente Lula, depois de um longo debate, em 
que defendemos inclusive uma ação de entendimento, 
a busca do consenso. E o Governo do Estado de Ro-
raima preferiu ir à Justiça, ao Supremo Tribunal Federal 
e ao Superior Tribunal de Justiça, para tentar ganhar a 
questão. Ele perdeu a ação, e houve a homologação. O 
Presidente Lula não demarcou a área Raposa Serra do 
Sol, o Presidente Lula homologou-a; portanto, o último 
estágio desse processo de demarcação.

Quanto à busca de caminhos para Roraima, o 
Presidente Lula vai buscá-los, junto com toda a Ban-

NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL62     



34230 Sexta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006

cada. Não vamos discriminar ninguém. O Presidente 
quer fazer um Governo de união nacional, em que to-
dos possam contribuir, independentemente das posi-
ções partidárias. 

Vamos defender e mostrar aquilo que está sen-
do feito para regularizar a questão fundiária do Esta-
do, que há quinze anos os Governadores relegaram 
e não resolveram, e para resolver definitivamente a 
demarcação de terras. Além do mais, ainda busco um 
entendimento para que se possa resolver a questão 
da área indígena de Pacaraima, da sede da cidade, 
da área do Surumu e de outras regiões. Buscamos 
novos investimentos. 

Nesta semana, o Presidente Lula está autorizando 
que o 6º BEC, Batalhão de Engenharia de Combate, 
conclua a construção da ponte que vai ligar o Brasil à 
Guiana, porque o Governo do Estado desviou recur-
sos, de acordo com o Tribunal de Contas da União, 
e a obra foi paralisada há mais de três anos. Agora, 
essa obra será feita pelo 6º BEC, exatamente para 
ser concluída. 

Então, o Presidente Lula está atento, sim, e vai 
atender ao Estado de Roraima cada vez mais. 

Quanto à eleição, não quero trazer discussão de 
eleição de Roraima ou de qualquer Estado para cá. O 
Ministério Público tem várias ações hoje no Estado, 
demonstrando efetivamente o que foi o resultado das 
eleições. Não vou discutir. Vamos esperar o julgamento 
dos tribunais sobre o abuso do poder econômico, a com-
pra de votos e todas essas acusações que o Ministério 
Público fez, que estão comprovadas nos autos e que 
serão apreciadas no momento certo. Em nenhum mo-
mento, subi a esta tribuna para reclamar do resultado 
das eleições, apesar de ter sido vítima do abuso e de 
tudo isso que aconteceu e que está documentado. Con-
fio na Justiça, vamos esperar a elucidação dos fatos, os 
inquéritos da Polícia Federal e o julgamento do Tribunal 
Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral. E aí 
veremos se houve realmente a manifestação do povo 
de Roraima ou se houve a indução, o desequilíbrio do 
pleito, a compra de votos, o abuso do poder econômico 
e tudo isso que o Ministério Público Federal alega que 
existiu. Não estamos acusando, mas aguardando com 
tranqüilidade o julgamento do Tribunal. 

A questão de Roraima está abstraída para Ro-
raima. Aqui sou Líder do Governo, aqui vou trabalhar 
por todos os Estados, aqui vou trabalhar com todos 
os Senadores e Senadoras, e a nossa posição e a do 
Governo Lula é de respeito aos Estados, é de traba-
lho com seriedade, é de responsabilidade com todos 
e é de encarar, para melhorar, as condições de vida 
do povo brasileiro.

É isso que vamos fazer para Roraima e para to-
dos os Estados do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 

– Sr. Presidente, peço a palavra pelo art. 14, pois fui 
citado nominalmente..

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Na forma do art. 14, concedo a palavra a V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Primeiramente, Sr. Presidente, admiro-me que 
o Líder do Governo, após um discurso em que afirmo 
que quero estabelecer uma conciliação, traga esse 
tipo de colocação.

Nas entrelinhas e, obviamente, com habilidade, 
ao falar que existem falácias, quis dizer que eu estava 
mentindo. Isso, sim, não é verdade, porque a questão da 
Raposa Serra do Sol foi objeto de uma comissão exter-
na do Senado, nomeada por V. Exª, de que o Senador 
inclusive fez parte, embora não tenha comparecido às 
reuniões. O Relator foi o Senador Delcídio Amaral, e 
nós apresentamos um relatório, por sugestão do Palácio 
do Planalto, para que fosse feita, sim, a demarcação, 
com um critério justo. O Presidente não acatou. 

Também não é verdade que nós tenhamos perdi-
do na Justiça, porque o que houve na Justiça foi uma 
molecagem feita pelo Ministro da Justiça, ao tornar 
sem efeito uma portaria e editar uma outra, repetindo 
os mesmos termos, alterando apenas algumas vírgu-
las. Por isso, o Supremo considerou prejudicadas as 
ações, sem ainda ter julgado o mérito. 

Segundo, eu não entrei em detalhes sobre a 
candidatura do Senador Romero Jucá, nem sobre a 
candidatura a Senadora da esposa dele. Falei do re-
sultado da eleição do Presidente Lula. 

Então, acho que não é por esse caminho do Lí-
der do Governo Lula aqui que vamos fazer conciliação. 
Não é verdade também que o Presidente Lula tenha 
mandado dinheiro para lá. O dinheiro federal que existe 
em Roraima hoje é fruto de emenda parlamentar. Não 
há uma obra saída de orçamento, direto de Ministério, 
lá em Roraima. 

Se o Líder do Governo quer abstrair o problema 
de Roraima, não leve por esse caminho, porque assim 
não haverá conciliação.

Eu disse aqui da tribuna, e vou repetir: como Se-
nador eleito em oposição ao Presidente Lula, estou ten-
tando repetir o gesto do Presidente de tentar a concilia-
ção. Mas, se não for para fazer conciliação, se é esse o 
objetivo do Líder do Governo, não há problema.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é apenas 
para prestar um esclarecimento.
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É para reafirmar que o Governo Federal tem alo-
cado recursos para o Estado, alocou recursos para o 
Programa Luz para Todos, recursos para saneamento, 
recursos para a construção de estradas, recursos para 
recuperação de estradas, recursos para tapa-buracos, 
recursos para vários investimentos. 

O Governo Federal não tem feito nenhum tipo de 
discriminação com o Governo de Roraima; ao contrário, 
nós temos procurado alocar recursos para o Estado e 
para Municípios, para que as coisas sejam feitas.

O que eu chamei aqui de falácia foi responsabilizar o 
Presidente Lula pela demarcação. O Presidente Lula não 
foi responsável pela demarcação. A demarcação foi feita 
em 1998, e o Presidente Lula a homologou. O Presidente 
Lula foi acionado para fazer a última etapa de um proces-
so que procuramos construir dentro de um outro tipo de 
entendimento e que, infelizmente, não foi possível.

Então, estou registrando isso e fiz questão de re-
gistrar também a questão da eleição, porque as eleições 
estavam casadas, e as investigações estão casadas. 
Então, estou dizendo qual o posicionamento do Estado 
de Roraima e da Liderança do Governo, que é trabalhar 
com todos. Não estamos abstraindo a questão de Ro-
raima aqui. Estou prestando um esclarecimento porque 
fui instado a prestá-lo. Aqui foi dito que o Presidente 
Lula tinha virado as costas para Roraima e, por isso, 
tinha levado 60% de votos contrários. E o resultado da 
eleição, na minha avaliação, não é esse. O resultado da 
eleição, na minha avaliação e na do Ministério Público, 
teve outras motivações. E é isso que o Tribunal Superior 
Eleitoral vai registrar no momento oportuno.

Portanto, penso que não temos de ficar discutindo 
Roraima aqui. Vamos trabalhar pelo Brasil, e, na Lide-
rança do Governo, vou fazer o que for possível para 
ajudar Roraima e todos os Estados do Brasil.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só quero regis-
trar, para não ficar polemizando, que temos de discutir 
Roraima, sim. Fui eleito para discutir Roraima, aqui, 
primeiramente, para discutir a Amazônia e para discutir 
o Brasil. E para discutir Roraima, sim! Fui eleito para 
discutir Roraima com prioridade.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para dizer 
que, quando falei em não discutir Roraima, referia-me 

a discutir questões de disputa eleitoral, e não questões 
relativas aos problemas do Estado. O Senador Moza-
rildo está querendo distorcer as minhas palavras, e eu 
não admito esse tipo de interpretação.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presiden-
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Senador Mão Santa pede a palavra pela 
ordem, e o Senador Arthur Virgílio pede a palavra 
como Líder.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não, 
peço a palavra pela ordem também.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Então, com a palavra V. Exª pela ordem; em 
seguida, darei a palavra ao Senador Mão Santa.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
caminho à Mesa voto de pesar, assinado por mim e 
pelo Senador Gilberto Mestrinho, pelo falecimento da 
Srª Áurea Pinheiro Braga, que deixa viúvo o Senador 
João dos Santos Braga Júnior, Senador entre os anos 
de 1975 e 1978, Deputado Estadual em dois mandatos 
no Estado, empresário respeitado na nossa cidade e 
no Amazonas inteiro, e que deixa seus filhos Sandra 
Braga da Rocha, Antônio Ricardo Pinheiro Braga, 
Maria de Fátima Braga Roman e João dos Santos 
Braga Neto.

Encaminho esse voto com muito pesar por se 
tratar de uma personalidade das mais respeitadas e 
das mais queridas no meu Estado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Presidente Renan Calheiros, V. 
Exª foi um grande líder do PMDB e compreendo que 
é difícil, pois o Partido é muito grande nesta Casa e V. 
Exª o tornou maior. 

Não sei quem será o Líder do PMDB no próxi-
mo ano. É muito comum se prestar homenagem ao 
sol que nasce, mas quero prestar homenagem ao 
nosso Wellington Salgado. Foram oitenta e seis dias 
como Líder do PMDB nesta Casa, em um período de 
tormenta, de tumulto, de eleições, e S. Exª teve um 
comportamento ímpar. Engrandeceu Minas Gerais, 
que tem uma tradição conciliatória, fez jus ao manda-
to que representa do povo mineiro. Em oitenta e seis 
dias, a Bancada esteve sob seu comando, com a sua 
tranqüilidade e a sua firmeza. 

NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL64     



34232 Sexta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006

Assim, quero prestar uma homenagem ao nos-
so Líder, que deixou a Liderança ontem, oitenta e seis 
dias difíceis. 

V. Exª sabe que o PMDB é muito grande, é com-
plexo, tem uma área governista e outra não-governis-
ta, mas S. Exª teve a firmeza de manter a unidade do 
Partido nesta Casa, baseado na sensibilidade e no 
respeito a todos. 

Quero deixar registrado aqui o nosso reconheci-
mento e gratidão pelo Líder que tivemos, neste momen-
to em que o nosso Partido está em tantas dificuldades 
pela sua grandeza. 

Sei que a Constituição possibilita fusão de parti-
dos. Outros falam em cisão, porque ele é tão grande. 
Eu queria até lembrar o nome de Wellington Salgado 
para próximo Presidente do PMDB, porque S. Exª teve 
uma doçura nessa liderança.

Essas são as nossas palavras, ressaltando que S. 
Exª consolidou seu nome como um grande e extraordi-
nário Líder desse grandioso Partido, que é o PMDB.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, peço a palavra pelo 
art. 14, rapidamente.

Queria realmente agradecer ao PMDB e ao Se-
nador Ney Suassuna essa oportunidade de ter sido 
Vice-Líder e Líder em exercício de um Partido com 
uma história tão bonita quanto esse, do qual V. Exª já 
foi Líder e hoje é Presidente desta Casa.

Gostaria de dizer que foi um momento maravi-
lhoso. 

Senti o PMDB na sua grandiosidade, com suas 
várias correntes. Sinto que o PMDB, precisa além de 
um líder, de um pacificador, porque é um Partido cheio 
de líderes, ex-Presidentes, ex-Governadores, ex-Se-
nadores, ex-Prefeitos, ex-tudo. 

Então, agradeço ao meu Partido, o Partido a que 
pertence o Presidente desta Casa, pela grande opor-
tunidade e por esse momento maravilhoso que vivi 
nesses 86 dias. 

Muito obrigado e agradeço ao Senador Mão Santa 
pelo carinho. Voltarei a ser Vice-Líder é claro. 

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

– AL) – Parabenizamos V. Exª pelo período de muitos 
resultados políticos, pela maneira atuante como V. Exª 
se dedica a esta Casa e ao País. Parabenizo a V. Exª 
em nome do Senado Federal.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra a V. Exª

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
também, como vice-Líder do PSDB, associar-me às 
congratulações ao nobre Senador Wellington Salgado, 
pela relação que S. Exª manteve com todos os Parti-
dos, tanto os da Base do Governo quanto os de Opo-
sição no período em que, de forma interina, assumiu 
a liderança do PMDB. 

É um caro amigo nosso e que, pela sua postura e 
lealdade, só engrandeceu a relação parlamentar aqui 
no Senado Federal.

Sr. Presidente, ontem foi lido um requerimen-
to de nossa autoria parabenizando o empresário da 
indústria da pesca do Estado do Pará, Sr. Fernando 
Ferreira, Vice-Presidente da Federação das Indústrias 
do Pará e assumiu o Conep, o Conselho Nacional de 
Pesca e Aqüicultura. É a primeira vez, ao longo de 30 
anos de existência, que um empresário do Norte, es-
pecificamente do Pará, assume a presidência desse 
Conselho, que tem uma responsabilidade muito gran-
de: fazer com que se conciliem os interesses e que se 
trabalhe pelo desenvolvimento da indústria da pesca 
em nível nacional.

O Pará é um dos maiores produtores de pescado 
do Brasil, é o segundo maior produtor de pescado em 
volume, perdendo apenas para Santa Catarina, mas 
é o maior produtor em valores e é também um grande 
exportador de pescado.

Portanto, eu queria fazer o registro – já o fiz on-
tem – do nosso requerimento de votos de aplauso e 
de sucesso à nova Diretoria do Conep, na pessoa do 
amigo, Presidente Fernando Ferreira.

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

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma 
e, em seguida, ao Senador Marcelo Crivella.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Renan Calheiros, Senador Mão Santa, 
Senador Wellington Salgado, fiquei encantado com a 
propaganda do PMDB hoje. Falavam que precisavam 
de um conciliador! Em São Paulo, repetiram essa 
mesma história para mim, Sr. Presidente. Como estão 
querendo substituir nosso amigo comum, o ex-Gover-
nador Orestes Quércia, meu filho, que é do PMDB, 
tem trabalhado para sua manutenção.

E, é claro, estou sensibilizado em saber que a 
procura que aqui existe, em São Paulo também existe: 
a procura da manutenção. 

V. Exªs estão fazendo propaganda para maiores 
adesões ou é só para elogiar reciprocamente os mem-
bros do PMDB? (Pausa.)
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Desculpe-me, Sr. Presidente, mas fiquei realmen-
te sensibilizado com as palavras de homenagem ao 
Senador Wellington. Sei que S. Exª tem sido realmen-
te uma pessoa de bem, correta, tem-nos tratado com 
muita distinção e nunca se nega a discutir qualquer tipo 
de assunto. Às vezes, é contrário a um tema, impõe a 
sua vontade, mas com todo respeito. 

Por isso, minha admiração por V. Exª, inclusive 
na Presidência da Comissão de Educação.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Permite-me V. Exª um aparte?

Senador Romeu Tuma, sinto o seguinte: se o PFL 
não o tratar com o carinho que V. Exª merece – tem 
de ser um carinho todo especial – podemos conver-
sar, não é, Sr. Presidente? Estamos sempre abertos 
a conversações.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – O Presidente 
é meu padrinho!

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Acho que V. Exª está sendo tratado, em São 
Paulo, com pouco carinho. V. Exª merece muito mais. 
Não está certo, Sr. Presidente? Se não voltarem a 
tratar V. Exª com carinho em São Paulo, V. Exª poderá 
vir conversar conosco, tomar um café no gabinete do 
Presidente...

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Vou passar 
por Minas Gerais.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – ...Passar em Minas, Uberlândia... No Delta 
do Piauí, com o Mão Santa. S. Exª está convidando 
também.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Como é que 
se chama o rio, Mão Santa?

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Parnaíba. 
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Sr. Presi-

dente Renan, V. Exª me permite apartear o Senador 
Romeu Tuma?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Serão concedidos os apartes, e os apartean-
tes devem ficar sentados, já que o orador está falan-
do da tribuna.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – O nosso Lí-
der Arthur Virgílio não está presente no plenário. Eu 
também queria dizer ao nobre Senador Romeu Tuma 
e ao Senador Wellington Salgado que seria uma honra 
muito grande tê-los no PSDB.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obrigado! 
Mas, Sr. Presidente, eu queria ser rápido. Ontem, 

V. Exª foi o padrinho da aprovação da matéria referente 
às micros e pequenas empresas. E, hoje, ainda, quan-
do da homenagem pelos 70 anos da rede hoteleira, 
tive oportunidade de conversar com o seu presidente 
e relatar da tribuna a importância desse projeto, que 

alcança as pousadas e os pequenos hotéis que têm 
menos de 50 quartos. Essa lei os beneficiará. Apenas 
o sentimento de que ainda há meio ano. 

Como o Deputado Relator esteve hoje aqui, con-
versou conosco e garantiu que vai ser aprovada a emen-
da daqui a uma ou duas semanas, tranqüilizei-me.

Eu só queria relatar que o Governador do meu 
Estado, Cláudio Lembo, que é meu amigo, independen-
temente de partido, baixou um decreto anteontem. S. 
Exª abre uma linha de crédito de até R$30.000,00 com 
juros de 2% para a pequena e a microempresa – em-
préstimos para as empresas cujo faturamento anual é 
de até R$2.400.000,00, segundo a tabela. 

Ontem foi lido a respeito. Como São Paulo tem um 
piso – falaram em teto, mas é piso – de R$420.000,00 
de faturamento, não acredito que o Governador Ser-
ra, que vai assumir o governo de São Paulo, reduza 
essa tabela ao que foi apresentado e aprovado pelo 
projeto ontem.

O decreto autoriza às empresas com faturamen-
to anual de até R$2.400.000,00 um valor mínimo de 
R$5.000,00 e um máximo de R$30.000,00, com uma 
taxa de juros mensal estabelecida pelo Governo de 2% 
ao mês. “A Tarifa de Abertura de Crédito será limitada 
a R$50,00, e os bancos não poderão cobrar a mais 
pela taxa. Pagamento: prazo de 12 meses, no mínimo, 
e de 24 meses, no máximo, por contrato.” 

Creio que essa é uma boa iniciativa do Governa-
dor de São Paulo. Ela vem um pouco antes da apro-
vação do projeto, que foi discutido e aprovado ontem. 
Acredito que outros Estados também procurarão fa-
vorecer a iniciativa.

Hoje, tivemos oportunidade de ver alguns conflitos 
de rua. Pessoas que ganham a vida como ambulantes 
estiveram em confronto com a polícia, algo grave, que 
tem ocorrido em todo o País. 

Senador Marcelo Crivella, talvez esse emprésti-
mo seja uma porta para que essas pessoas possam 
abrir uma pequeníssima empresa e, assim, trabalhar 
legalmente para ganhar o pão de cada dia. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Marcelo Cri-
vella.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Marcelo Cri-
vella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectado-
res da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, minhas 
senhoras e meus senhores, diz a Bíblia, a santa palavra 
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de Deus: “Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até 
que tornes à terra, porque dela foste tomado [...]”. 

Não era assim no princípio, quando o homem 
acordou para a vida no Jardim do Éden, único paraí-
so que um dia existiu na Terra. No Éden, um processo 
natural e progressivamente exuberante produzia um 
ciclo auto-renovável de flores e frutos, nascidos da 
pujança da natureza original. O paraíso acabou por 
causa da cobiça. E pela cobiça ainda não surgiu ne-
nhum outro! 

Esse terrível sentimento imbatível por métodos e 
teorias humanas – sejam de ordem filosófica, artística 
ou científica –, persiste nos corações dos homens até 
hoje e impede que a natureza exerça a sua vocação 
divina: dar à luz novos paraísos, gestados em benefício 
de todos os homens e mulheres de boa vontade.

Desde a destruição do Jardim do Éden, a única 
hipótese para a perpetuação da espécie é a luta pela 
sobrevivência por meio do trabalho. Sim, o trabalho 
que tem parte da energia que produz transformada 
em calor, calor que se dissipa por meio do suor que 
pinga do nosso rosto.

Srªs e Srs. Senadores, sem trabalho não há pão! 
E o nosso povo sofrido bem sabe disso. Milhões de 
brasileiras e brasileiros não têm o pão nosso de cada 
dia, e a razão disso é que não há trabalho.

O Programa Fome Zero serviu e serve para mos-
trar ao mundo e aos brasileiros o caráter e as boas in-
tenções de um Governo eleito e reeleito pela imensa 
maioria do povo brasileiro e que se tornou o fiel depo-
sitário de sua esperança. Mas não basta dar o pão, não 
basta dar o peixe: é preciso ensinar a pescar.

É ingênuo imaginar que poderemos construir uma 
sociedade mais justa e resgatar milhões de pessoas 
que hoje vivem no desemprego e no subemprego, 
reinventando um paraíso onde seja possível receber 
o sustento sem trabalhar. É impossível substituir, de 
maneira mais eficiente, a natureza, que tentou e jamais 
conseguiu isso permanentemente.

O povo, portanto, sabedor dessas verdades, cla-
ma por emprego digno e remunerado, capaz de ga-
rantir que os homens e mulheres decentes deste País 
possam conquistar seu sustento e o de suas famílias 
com o digno suor do seu rosto. Não há outro caminho 
e nunca houve. 

Se não formos capazes de criar empregos para 
milhões de brasileiros, então será o narcotráfico que 
empregará uma grande parcela deles, recrutando 
nossos jovens para suas fileiras. Pais de família serão 
submetidos a estratégias obscuras na luta pela so-
brevivência e muitas mulheres, ainda jovens, cairão 
na armadilha da prostituição. E o que dizer do futuro 

de nossos adolescentes, cada vez mais envolvidos 
com as drogas?

O bom pai não é diferente do bom governante ou 
do bom sacerdote. Ele sabe que só o trabalho, e mais 
nada, pode moldar o caráter, manter a mente ocupada 
com coisas úteis, despertar no ser humano o nobre 
sentimento do dever cumprido. Todos precisam disso: 
ricos ou pobres, cultos ou incultos, religiosos ou não. 

Negar trabalho é negar a vida, é negar dignidade. 
Não há política compensatória que atenue isso. 

Há famílias ricas em nossa sociedade que, por 
disporem de muitos recursos, tentam poupar os seus 
filhos do suor, fazendo-os viver confortavelmente de 
rendimentos financeiros supostamente inesgotáveis. 
A título de poupá-los da luta pela vida, em verdade os 
tornam cidadãos fracos, vítimas de problemas que não 
surgem do meio externo, mas de dentro deles mesmos, 
provocados pelo ócio que corrói os princípios e torna 
o ser humano vítima de si próprio. E é isso que temos 
visto, freqüentemente, em nossa sociedade.

O trabalho é a fonte da vida. Trabalho digno é 
questão de justiça e só ela pode produzir a paz. 

Hoje, vivemos uma das maiores crises de desem-
prego da história de nosso País, a despeito de todo o 
esforço e do crescimento que esse Governo tem obti-
do na economia brasileira. São mais de 20 milhões de 
brasileiros, entre desempregados absolutos e subem-
pregados, que levantam todas as manhãs e sentem a 
angústia de não ter o que fazer, a dor de não ter para 
onde ir. Não estando ocupados dignamente, passam o 
dia pelas ruas a bater em portas e a distribuir currícu-
los. À noite, chegam em casa e não têm nada mais a 
mostrar para sua família do que um semblante abatido 
e histórias tristes de fábricas fechadas e de promessas 
vazias, enquanto contas se acumulam sem qualquer 
possibilidade de pagamento.

Nosso Brasil não pode conviver com uma taxa 
de desemprego (oficial) da ordem de 10%! Ainda mais 
se levarmos em conta que metade dos desemprega-
dos brasileiros tem entre 16 e 24 anos de idade. Es-
tão retirando de nossos jovens qualquer perspectiva 
de um futuro decente. Assim, retiramos de nossos 
jovens até mesmo o direito de sonhar com um futuro 
digno e melhor.

A informalidade cresce a olhos vistos. Nossas ci-
dades convivem, a cada dia, com mais e mais ambulan-
tes, que lutam pelo sustento nos sinais de trânsito. Uns 
vendem doces, outros frutas. Outros, ainda, distribuem 
panfletos. Em comum, uma única certeza: a de que no 
fim do dia não sabem se terão ganho o suficiente para 
levar para casa o pão dos seus filhos. 

A crise do emprego em nosso País tem como 
pano de fundo a recessão provocada por uma política 
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econômica voltada exclusivamente para a estabiliza-
ção da nossa moeda e o controle da inflação. São ob-
jetivos dos mais nobres, sem os quais não podemos 
sonhar com crescimento, mas quero repetir, agora, 
as palavras ditas ontem pelo Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República de que não devemos mais 
procurar onde cortar, mas, sim, onde crescer. Isso nos 
traz de volta a esperança que durante dois anos nos 
embalou a alma, quando conduzíamos a Frente Par-
lamentar pela Política do Pleno Emprego. 

Agora mesmo, digo, sem medo de errar, que to-
das as comunidades carentes habitadas das grandes 
capitais brasileiras estão sob o domínio do narcotráfico 
e suas populações, subjugadas a regras impostas e 
injustas que proíbem, por exemplo, que crianças es-
tudem em escolas próximas, por estarem localizadas 
em áreas dominadas por facções rivais. 

É bem verdade que nossa economia tem alcan-
çado, na Bolsa de Valores, recorde histórico. O risco 
país e o dólar caem, e a balança comercial dá um show 
de desempenho, mas, agora, chegou o momento de 
essas vantagens chegarem até o povo mais humilde 
do nosso País. 

Não podemos mais ter uma política econômica que 
atenda apenas ao mercado e, assim, seja socialmente 
perversa e desviada dos interesses das massas. Chegou 
a hora da virada em favor dos mais humildes.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Permite-me uma 
aparte, Senador Marcelo Crivella?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Já concluo e concederei o aparte a V. Exª.

Em vez de contribuir para o bem-estar do povo 
brasileiro como um todo, faz com que nossa riqueza 
não gere emprego, mas cada vez mais aplicações finan-
ceiras improdutivas, cujo lucro não retorna à atividade 
econômica na forma de demanda e de investimentos 
no setor produtivo.

Se não mudarmos a política econômica, conti-
nuaremos esterilizando nossa riqueza, ao invés de 
reproduzi-la e de socializá-la para que mais pessoas 
tenham acesso a ela.

Reza a teoria econômica que o novo investimen-
to gera novo salário, que, por sua vez, se transforma 
em consumo, estimulando o empresário a fazer novo 
investimento. O lucro, assim, é reaplicado para atender 
a demanda efetiva em expansão.

Esse é o ciclo econômico virtuoso, no qual o suor 
do nosso rosto produz sustento e riqueza, gerando as 
condições necessárias para a construção de um Es-
tado do bem-estar social que atenda a todos em suas 
necessidades básicas.

Mas, infelizmente, isso não é o que tem ocorrido 
em nosso País. O lucro tem sido esterilizado em apli-

cações financeiras que contribuem para aprofundar 
ainda mais o fosso que separa aqueles que recebem 
os juros altos e aqueles que devem pagá-los. 

Assim, o Estado brasileiro, ao invés de atender 
aos anseios do povo, apenas cumpre sua meta de su-
perávit primário de 4,25% do PIB, retirando das mãos 
dos brasileiros quase R$90 bilhões neste ano de 2006. 
O superávit primário nesses níveis acaba por privar o 
Brasil de escolas, hospitais, estradas, entre tantas ou-
tras obras de infra-estrutura necessárias para o País. 

É preciso ressaltar que a alta taxa básica de 
juros, mesmo com a trajetória de queda dos últimos 
meses, continua a mais elevada do mundo. Os juros 
desestimulam o mecanismo de criação de empregos, 
cuja engrenagem primordial é o investimento produtivo. 
Somados à alta carga tributária brasileira, que beira os 
40% do PIB, os juros são o maior fator de estagnação 
da economia brasileira, cujo crescimento será, mais 
uma vez, muito aquém do que esperávamos: pouco 
mais de 3% neste ano. 

Portanto, é preciso mudar. Nosso povo, sobretudo 
aquelas pessoas mais humildes, clama por uma política 
de pleno emprego que estabeleça juros mais baixos, 
dispêndio do superávit primário e uma estratégia de 
gastos públicos com investimentos em infra-estrutura, 
em defesa, em ciência e tecnologia, em saúde e edu-
cação, e numa reforma agrária e agrícola que trans-
forme as relações no campo. 

Este é o Brasil no qual acredito: o Brasil do traba-
lho e da produção, da geração de emprego e de renda. 
Chega de um Brasil apenas do mercado financeiro, de 
um Brasil em que os ricos são cada vez mais ricos e 
os pobres, cada vez mais pobres.

Tenho, Sr. Senador Edison Lobão, a profunda con-
vicção desses fatos devido a uma situação que vivi na 
última campanha para o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro. Encontrei, em uma das comunidades do Rio, um 
jovem de 16 anos, soldado do tráfico, que se aproximou e 
me pediu emprego para poder mudar de vida. Com toda 
a experiência que tenho de contato direto com o povo, 
naquele instante, não soube o que responder. Senti, isto 
sim, uma profunda vergonha pela sociedade e pelo Esta-
do a que pertencemos, indiferentes e omissos diante de 
situações como essa. Naquele instante, assumi um com-
promisso comigo mesmo: o de fazer tudo para dar àquele 
garoto, e a todos os garotos na mesma situação que ele, 
uma pequena oportunidade de vida decente, por meio do 
único caminho possível: o trabalho remunerado.

É por isso que me engajei na constituição da Frente 
Parlamentar do Pleno Emprego, que presido, suprapar-
tidária, acima de qualquer divergência política ou ideo-
lógica, pois é uma frente comprometida com a geração 
de emprego e de renda para a população brasileira.
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A Frente Parlamentar do Pleno Emprego é a 
resposta à mais grave crise social de nossa história, 
marcada por índices alarmantes de desemprego e de 
subemprego e provocada, sem sombra de dúvida, pela 
aplicação recorrente e sistemática, desde o início dos 
anos setenta, de uma política macroeconômica de ex-
tremas restrições monetárias e fiscais...

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Permite-me 
V. Exª um aparte, Senador?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Já permitirei a V. Exª o aparte, porque estou pronto a 
concluir. Falta só um pouquinho. Como diria o Senador 
Roberto Campos, do meu Estado, quando se trata dos 
acordes de uma melodia, por exemplo, de Wagner, V. 
Exª sabe que se ouvirá uma peça genial. Mas, quando 
se trata de um debuxo canhestro, de um aprendiz como 
eu, só ao término é que V. Exª saberá se é de alguma 
valia ou se deve passar para o lixo da história política 
deste País como algo que não mereça sua reflexão. 
Concluo em poucos instantes.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – V. Exª tem meu 
apoio quanto à primeira parte, no que diz respeito a 
Roberto Campos, e não o tem no que diz respeito a V. 
Exª. Não concordo.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito obrigado. 

Portanto, Sr. Presidente, para não me delongar, 
quero apenas concluir meu pronunciamento, dizendo 
que a estabilidade social e política da Nação hoje nos 
permite dizer que lutamos muito com V. Exªs, com os 
grandes Líderes desta Casa, aos quais não posso 
nem sequer comparar-me. O Senador Edison Lobão 
foi Deputado, Governador, Senador várias vezes e 
nunca amargou a derrota em um pleito. Há outros que 
chegaram aqui pelo sucesso na sua vida profissional; 
há os que são filhos de eminentes políticos e cujos 
ancestrais hoje são nomes de rua e de cidades; há 
aqueles que fizeram sucesso na economia; há em-
presários famosos; há artistas. Eu sou apenas, como 
disse ao Senador Romeu Tuma, alguém que chegou 
com nenhum outro mandato, tendo sido apenas presi-
dente de um centro acadêmico em uma universidade. 
Eu me sinto, portanto, como um peregrino que bate 
à porta de um templo, com pessoas tão importantes. 
É claro que contei com a sabedoria, tendo procurado 
aproximar-se de S. Exª, o Senador Edison Lobão, com 
quem, muitas vezes, privei, em longas viagens, de con-
versas, observando seu comportamento.

Menciono isso, Sr. Presidente, apenas para dizer 
que esse discurso, quando o compus, era exatamente 
para saudar ontem as palavras do Presidente da Repú-
blica, que fez um contraponto, diante de críticas e até dos 
conselhos publicados na imprensa, do Senador Aloizio 
Mercadante – líder valoroso que todos nós admiramos 
–, de que era hora do sacrifício. O Presidente disse: 

”Basta, não vamos mais procurar onde cortar. Vamos 
procurar onde crescer”. Esse é o espírito que nos deve 
animar. O sacrifício que nosso povo tem feito, sobretu-
do os mais humildes, é comovente. Não sei como as 
pessoas no Brasil que vivem nas comunidades carentes 
se submetem ao cotidiano de tanta fome, de tanto frio, 
de tantas noites mal dormidas, de tantas crianças com 
dentes estragados. E assim vão levando suas vidas de 
maneira franciscana e sem reclamar.

Nos dez anos que passei na África – Malau, Zâm-
bia, Quênia, Madagascar agora me vêm à memória –, 
nunca vi os índices de miséria que vejo nas capitais 
brasileiras – e sei que em São Paulo não é diferente. 
De tal maneira que V. Exªs, que conquistaram nas ruas 
a democracia neste País, sem derramar sangue, tenho 
certeza, vão conduzi-lo agora, também sem derrama-
mento de sangue, a conquistar não mais a democracia 
política, porque já a temos, mas a democracia social, 
para um País com renda mais bem dividida, com menos 
fome e com mais emprego para os brasileiros.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Edison 
Lobão e logo em seguida ao nobre Líder do Piauí, 
Senador Mão Santa.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Marce-
lo Crivella, tanto quanto V. Exª, tenho uma preocupação 
profunda com a situação dos nossos irmãos brasileiros 
desvalidos e lançados ao desemprego. Isso não apenas 
afeta, de maneira muitas vezes profunda, a situação 
existencial de cada um desses brasileiros, como tam-
bém lhes causa o desânimo e o sentimento da derrota. 
V. Exª agora se engaja, de maneira mais efetiva, em um 
grupo político que visa a procurar caminhos para essas 
faixas da população brasileira. Manifesto meu júbilo por 
isso e explico por quê. Poucos são os brasileiros com 
uma experiência tão grande, tão larga, tão vasta nesse 
setor, quanto V. Exª, por ser um líder religioso, por atuar 
exatamente nessas camadas há tantos e tantos anos e 
por ser agora um líder político de grande envergadura 
nacional. Senador pelo grande e poderoso Estado do 
Rio de Janeiro, candidato majoritário duas vezes, pôde 
V. Exª haurir, ao longo dessas caminhadas, um senti-
mento de solidariedade com esses irmãos brasileiros 
que outros líderes não obtiveram. Senador Crivella, o 
Brasil tem muitos objetivos por cumprir, mas acredito, 
como V. Exª, que poucos são tão importantes quanto 
o da geração de empregos. O Brasil, no século passa-
do, o século XX, do qual acabamos de desembarcar, 
foi o segundo país que mais cresceu no mundo e que, 
portanto, gerou empregos. O primeiro foi o Japão; o se-
gundo, o Brasil. Estamos, agora, numa fase de escasso 
crescimento, de pequeno crescimento, o que significa 
desemprego em massa. Mais de 50% dos brasileiros 
em condições de trabalhar estão na informalidade, o 
que é decepcionante e vergonhoso para nós todos. O 
que busca V. Exª agora, com os estímulos também do 
Presidente da República, que haverá de liderar esse 
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processo, é o crescimento e, por meio dele, a geração 
de empregos. Precisamos conseguir, realmente, ocu-
pação remunerada para os brasileiros que hoje não a 
têm. Com isso, daremos dignidade a eles e um meio 
de vida. Cumprimento V. Exª por ter, portanto, decidido 
participar dessa Frente, que é a favor dos desvalidos. 
Muito obrigado a V. Exª.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Eu que agradeço a V. Exª, que, do alto de tanta ex-
periência política, soma-se a mim neste pronuncia-
mento.

Senador Mão Santa, ouço V. Exª.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Marcelo 

Crivella, atentamente, eu e o País estamos ouvindo o 
discurso de V. Exª. Primeiro, é um prêmio de Deus ter 
aqui um representante d’Ele e também do povo. V. Exª 
traz a esta Casa e ao País fé e esperança – caridade 
o Lula trouxe, com o Programa Bolsa-Família. Mas me 
permita lembrar o que disse Deus: “Comerás o pão com 
o suor do teu rosto”. Esta é uma mensagem de Deus 
aos governantes, a Lula! Ó Lula, é Deus! Então, é uma 
mensagem de Deus para os governantes propiciarem 
trabalho. O caminho é esse. E digo mais, com energia: 
o apóstolo Paulo, que propagou o cristianismo mais 
do que o próprio Jesus, que viveu pouco, que não es-
creveu, disse: “Quem não trabalha não merece ganhar 
para comer”. E sairia daí, dos terrenos de Deus para 
os nossos – para o nosso Nordeste, Senador Edison 
Lobão. Senador Lobão, o nosso Nordeste! Luiz Gonza-
ga... porque V. Exª há de convir que a música comunica 
muito mais, daí Davi dedilhar sua harpa e compor o 
salmo “O Senhor é meu pastor e nada me faltará”. 

Pois bem, Luiz Gonzaga disse que a esmola hu-
milha e vicia o cidadão.V. Ex.ª falou no Wagner alemão, 
mas quero falar no Fagner do Ceará, o nosso composi-
tor. Ele tem uma música com Gonzaguinha, “Guerrei-
ro Menino”, em que diz que o menino guerreiro é um 
herói, ele tem o seu sonho. O sonho do homem guer-
reiro, do menino guerreiro, é o trabalho. Se lhe castram 
o seu trabalho, ele mata, ele morre; não pode ser feliz! 
Essa é a mensagem. Não tem outra saída. E creio no 
Deus que V. Exª está representando, no estudo e no 
trabalho; esse é o caminho. Essa conversa de dizer 
que Lula não estudou mas sabe mais do que os que 
estudaram, nela não creio, não acredito. Ele tem de ter 
humildade e buscar aquilo que o País precisa: crescer 
para gerar emprego e trabalho ao seu povo.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Mão Santa, 
e, antes de concluir, concedo um aparte ao nobre Se-
nador Magno Malta. 

O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Assim que 
me sentei aqui, o Presidente fez um gesto para mim, 

quando olhei para ele, dizendo que eu teria o aparte 
de V. Exª.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito obrigado. Peço a V. Exª apenas que seja bre-
ve, porque a sessão está por findar e ainda há mais 
um orador inscrito.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Mas te-
nho certeza de que o Presidente, benevolente como é, 
generoso como é, principalmente pelo tratamento tão 
carinhoso de filho que dá a mim, além do fato de V. Exª 
estar tratando de um tema tão importante como esse, 
certamente, se precisar, prorrogará a sessão por um 
pouco mais de tempo. Senador Marcelo Crivella, eu es-
tava ouvindo V. Exª no gabinete e não me contive; tentei 
aparteá-lo pela televisão, vi que não dava e resolvi vir 
ao plenário. V. Exª merece ser abraçado por todos nós. 
Nós, o Brasil e o Rio de Janeiro, conhecemos bem a 
sua natureza e o seu sacerdócio. Como bem dizia o 
Senador Lobão, não é pelo fato de V. Exª tão-somente 
ser religioso – conhecemos religiosos que nada têm a 
ver com o sofrimento humano, muito pelo contrário, e 
alguns que religiosos não são mas que têm a ver com 
o sacerdócio –, mas pela sua natureza, somada ao seu 
ministério sacerdotal, e pelo fato de conhecer, conviver 
e sofrer a dor dos nossos irmãos que estão abaixo da 
linha da pobreza e da miséria. Porém, há um ponto 
sobre o qual quero discordar – e não estou discordan-
do de V. Exª. Falei com o Presidente Lula hoje à tarde 
sobre essa questão. Eu acho que ainda não existe 
um programa ou uma força política neste País capaz 
de enfrentar o Bolsa-Família, e acho que vai demorar 
muito para surgir exatamente pelo que dizia o Senador 
Mão Santa. Quando Jesus ia ensinar à multidão, Ele a 
alimentava, porque “saco vazio não pára em pé”, e o 
indivíduo com fome não tem a capacidade do raciocí-
nio, do aprendizado. Olha, eu sou filho de faxineira e 
sei o que é ir para a escola com pouca comida. Não é 
desonra ser pobre; Jesus disse: “Os pobres, sempre os 
tereis convosco”; desonra e humilhação é ser miserá-
vel. E impuseram a uma faixa da população do Brasil a 
miséria. E alguns já sofreram tanto na miséria, que não 
aprenderão a pescar. Eles precisam receber o peixe na 
mão mesmo; e é preciso dar o peixe na mão mesmo, 
porque poucos ganharam muito e muitos não ganha-
ram nada. Nos próximos dez anos, teremos um grupo 
de pessoas neste País que tem de receber o peixe na 
mão porque não aprenderão a pescar pelo fato de não 
terem sido incluídos. A eles foi dado só o desprazer de 
serem humilhados, de serem incluídos no sofrimento. É 
verdade que, em se tratando de exclusão social, e agora 
estamos preocupados também com a exclusão digital, 
com a exclusão na escola, com a falta de investimento 
em educação, quem sabe nos próximos dez ou quinze 
anos surja uma geração para a qual não precisaremos 
dar o peixe na mão e sim ensiná-la a pescar; e se ensina 
a pescar com educação. Mas há ainda uma faixa neste 
País que tem de receber o peixe na mão, porque foi a 

NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL70     



34238 Sexta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006

eles imposto um sofrimento que eles não pediram. O 
que todos queriam era ter carne, arroz, feijão na mesa, 
de manhã, de tarde e de noite, ter café, ter livro para 
dar aos filhos e condições de mandar o filho bem ves-
tido para a escola, mas não puderam fazê-lo porque 
lhes foi imposto o sofrimento. Por isso, tive de vir aqui 
apartear V. Exª, porque usar como retórica o discurso 
do sofrimento humano é muito fácil, entretanto V. Exª 
é parte disso por causa da vocação sacerdotal. Sou 
parte disso porque sou filho dessa faixa da população 
brasileira à qual foi imposto o sofrimento. Sou filho de 
Dadá, sofrida; de Ameliano, sofrido; sou irmão de An-
tônio, sofrido; os meus familiares vivem nas periferias 
de São Paulo, sofridos. Sou dessa faixa da população 
brasileira porque nasci e fui criado ali, com as neces-
sidades impostas a nós, sem que tivéssemos o direito 
de sermos incluídos. Por isso, apaixonei-me pela fala 
de V. Exª e vim correndo para aparteá-lo. Não podemos 
fazer um discurso demagógico e até, num determinado 
momento, querer desmerecer o Bolsa-Família do Presi-
dente Lula. Com todo o respeito, para aqueles a quem 
foi imposto o sofrimento, é preciso dar-lhes o peixe na 
mão mesmo, porque o sofrimento já foi tão grande que 
eles não aprenderam a pescar.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Agradeço a V. Exª o aparte e já vou concluir, Sr. Pre-
sidente.

O fato é que nós que conquistamos a democra-
cia política sem derramamento de sangue haveremos 
de conquistar a democracia social com a democracia 
política que nossos antepassados nos legaram.

Sr. Presidente, o Bolsa-Família é um programa 
consagrado e que tem sustentado vidas por todo este 
País. Mas é o momento agora de, com uma economia 
que cresça 5%, 6% – o sonho de todos nós –, gerar 
emprego, o que é realmente a grande aspiração do 
povo brasileiro.

Mas, é claro, há aqueles que são os nossos ex-
cepcionais – temos 20 milhões de deficientes –, os 
que não andam, os que não ouvem, os que não con-
seguem enxergar, aqueles que são deficientes men-
tais. Há também os idosos, que não foram abrangidos 
na Previdência e na seguridade. A eles, sim, o País 
deve sustentar. 

Aos demais, Sr. Presidente, o emprego, o trabalho, 
o suor do rosto, a dignidade do homem de bem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Senador Marcelo Crivella, V. Exª cometeu uma injus-
tiça contra si mesmo, que foi corrigida primeiramente, 
pelo Senador Edison Lobão, depois pelo Senador Mão 
Santa e pelo nosso Senador Magno Malta.

Tenho acompanhado e, no meu ponto de vista, 
talvez seja mais difícil reconhecer que eu vim a esta 
Casa. Mas ninguém vem aqui se não for pela vontade 

de Deus, e aqueles que o traem pagarão caro este 
preço de virem sem que Ele tenha dado a mão e re-
conhecido o seu trabalho. Portanto, V. Exª é um ho-
mem que tem trabalhado em benefício dos que mais 
sofrem; não é só aqui, tenho acompanhado as suas 
viagens na busca de uma esperança para aqueles que 
vão buscar uma melhoria fora da nossa geografia bra-
sileira e que perdem provavelmente a esperança, e o 
sofrimento começa a acabar com a sua tranqüilidade 
e provavelmente com a vida, e V. Exª corre e estende 
a mão e os socorre.

Então, não pratique mais injustiça contra V. Exª. 
Olhe no espelho e V. Exª verá que Jesus Cristo estará 
do seu lado.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Marcelo Cri-
vella, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada su-
cessivamente pelo Sr. Romeu Tuma, pela Sra. 
Serys Slhessarenko, Suplente de Secretário, 
e novamente pelo Sr. Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Antes de dar a palavra ao Senador Arthur Virgílio, 
coloco em votação, em globo, os Requerimentos nºs 
1.081, 1.084, 1.100 e 1.113, de 2006, lidos em ses-
sões anteriores.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Concedo a palavra pela ordem ao nobre Senador 
Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas 
para fazer um comentário. O Senador Arthur, como é 
meu irmão e eu sou fã dele, não se preocupa com o 
fato de eu usar a palavra aqui.

Gostaria somente de agradecer a V. Exª, Senador 
Tuma, porque tenho recebido notícia das casas de re-
cuperação de drogados de São Paulo; depois que a lei 
foi promulgada, não punindo o usurário, a procura ficou 
muito grande. Eu só não sabia é que V. Exª apoiava as 
casas de recuperação de drogados de São Paulo. E 
aquelas pessoas que hoje estão colocando a mão na 
massa já há muitos anos, tirando drogados das ruas, 
abraçando os filhos dos outros, trazendo-os para dentro 
das suas casas para recuperá-los na base do amor, 
da misericórdia. Para mim não foi surpresa, mas fiquei 
muito feliz de saber que V. Exª é um aliado das casas 
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de recuperação de dependentes químicos do Estado 
de São Paulo. Gostaria de transmitir que as pessoas 
reconhecem em V. Exª um grande aliado.

Para os próximos dias, Sr. Presidente, em relação 
às casas de recuperação do Brasil, que são mais de 
três mil, que recuperam por causa do sacerdócio e do 
amor e sem ter qualquer tipo de contrapartida gover-
namental, há um indicativo do Presidente Lula de que 
serão incluídas no orçamento do Senado.

Fico muito feliz que V. Exª esteja junto às pessoas 
e aos grupos de São Paulo para fazer justiça a quem 
está na ponta, ajudando a resolver o problema, devol-
vendo filhos drogados, marginalizados, agora recupera-
dos, às suas famílias e à sociedade. Por isso esta fala, 
para cumprimentar V. Exª. Para mim não é novidade, 
mas eu não tinha a informação de que V. Exª estava 
ao lado dessa população de São Paulo, sofrida.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Muito obrigado pelas palavras carinhosas, Senador 
Magno Malta.

Passo a palavra ao Senador Arthur Virgílio por 
dez minutos.

Se V. Exª precisar de mais, prorrogaremos seu 
tempo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – É 
suficiente. Basta, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª a 
gentileza.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, começo 
falando de matéria publicada nos últimos dias pelo jor-
nal O Globo, baseada em levantamento do Instituto 
Socioambiental (ISA), revelando os riscos de desapa-
recimento da Floresta Amazônica.

Bastaria a leitura do título dessa matéria para 
um alerta aos brasileiros. Leio-o, na íntegra, uma linha 
com apenas seis palavras, mas que dizem (e preocu-
pam) muito: “Desmatamento na Amazônia cresceu 
com Lula”.

Mais aspas para O Globo: “Devastação dos últi-
mos anos, de 84,4 mil km² de florestas, foi a mais alta 
desde o início dos registros, em 1988”.

Ainda da mesma notícia: “O desmatamento na 
Amazônia aumentou nos quatro anos do Governo Lula 
– 2003 a 2006 – em comparação ao segundo mandato 
de Fernando Henrique Cardoso (1999 – 2002)”.

O detalhe importante é que essas cifras baseiam-
se em levantamento e rastreamento do satélite do Ins-
tituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), portan-
to indiscutíveis.

Trago essas cifras ao Plenário do Senado para 
mostrar que os números comemorados pelo Governo 
Lula, ao longo da campanha eleitoral, não refletem a 
realidade.

Todos estamos lembrados de que o Governo 
atual fez intensa campanha, ao afirmar que o índice 
de desmatamento da Amazônia, em 2006, teria expe-
rimentado uma queda de 30%. Isso não reduz, porém, 
o total desmatado ao longo do Governo Lula, que foi 
recorde: 84.400 km².

É bom que esses dados, nada otimistas, sejam 
inseridos nos Anais do Senado da República com a 
informação adicional de que, nos quatro anos do Go-
verno Lula, o Brasil emitiu 996 milhões de toneladas 
de carbono no ar.

Repito o que diz o Instituto Socioambiental (ISA), 
baseado – lembro – nos levantamentos do Inpe: “O 
desmatamento nos quatro anos do Governo atual 
equivale a 1,5km² por hora”. Repito, para ficar bem 
claro: “O desmatamento nos quatro anos do Governo 
atual equivale a 1,5km² por hora”. E mais: 1,5km² dá 
uma área igual a cinco campos de futebol por minuto. 
Repito: por minuto! São cinco campos de futebol por 
minuto! Nesse ritmo, superfrenético, em mais quatro 
anos, serão devastados 16 milhões de campos de fu-
tebol. Não queremos tantos campos de futebol assim, 
até porque preferimos a Floresta Amazônia, a região 
mais estratégica deste País.

Lembro que esses são os números reais, pelo 
que estou anexando a este breve pronunciamento a 
matéria publicada na edição de 8 de novembro do 
jornal O Globo.

Sr. Presidente, outro dado, outra mazela que deve 
ser aqui evidentemente discutida é o fato de que os índices 
de corrupção neste País, infelizmente, pioraram, segundo 
pesquisa divulgada por O Globo e por outros jornais. A 
pesquisa é da ONG Transparência Internacional.

É triste para o País, que, antes, já era, lamenta-
velmente, o 68º do ranking e que se classificou, este 
ano, em 70º lugar entre 163 países pesquisados. Ga-
nhou nota 3,3, apenas – de novo – na frente do Haiti, 
o pior colocado, com 1,8.

Segundo diz o jornal carioca O Globo, a má-co-
locação do Brasil nesse ranking da vergonha deve-se, 
sobretudo, “aos sucessivos escândalos de corrupção”. 
O pormenor desprimoroso é que a nota brasileira é a 
mais baixa conquistada pelo País desde 1965, quando 
foi criado esse “campeonato” pela ONG Transparência 
Internacional.

Ao publicar a classificação, o jornal O Globo 
acrescenta a opinião do diretor da seção brasileira da 
ONG, Sr. Cláudio Weber Abramo:

Como houve forte exposição de escândalos, como 
o do Mensalão e o dos Sanguessugas, na imprensa 
internacional, é inadmissível imaginar que não tenham 
repercutido na opinião dos investidores e, conseqüen-
temente, no índice deste ano.
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Fecho aspas para o dirigente da ONG Transpa-
rência Internacional e ressalto, Sr. Presidente, que 
esses dados parecem não impressionar o Governo 
brasileiro, que diz não acreditar que a corrupção tenha 
aumentado no Brasil e que o que teria havido seria, 
isto sim, um combate maior. Não é verdade, porque 
aumentou a corrupção. Isso é algo visível, até por que, 
dessa vez, a corrupção foi patrocinada de dentro do 
Palácio – este é um fato, não há como se negar – para 
o Congresso, contaminando não só a relação entre os 
dois Poderes, como o conceito dos dois Poderes, com 
prejuízos inegáveis para o Legislativo, que é um Poder 
desarmado, aos olhos da opinião pública.

Peço também que faça parte dos Anais a matéria 
do jornal O Globo do dia 07 de novembro último.

Sr. Presidente, gostaria, finalmente, de me referir 
ao fato lamentável, que é a ausência do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva na 16ª Cúpula de Chefes de Estado 
e de Governo dos Países Ibero-americanos, encerrada 
no último domingo em Montevidéu. Sinceramente, não 
consigo aceitar nem entender esse fato, Sr. Senador 
Mão Santa. Não consigo aceitar nem entender.

Em momento crítico da crise entre Uruguai e Ar-
gentina, exatamente quando os dois países anunciam 
que foi interrompido o diálogo, Lula, Presidente pro 
tempore do Mercosul, tornou-se motivo de piadas e 
de críticas na televisão e nos jornais uruguaios por ter 
sido fotografado em trajes de banhista, descansando 
em uma praia do litoral baiano.

Na imprensa uruguaia e argentina, analistas afir-
maram que a ausência traria um custo político ao Pre-
sidente, que teria, então, “fugido às suas responsabi-
lidades para beneficiar a Argentina”.

Sr. Presidente, a omissão prejudica ou beneficia 
alguém. Não existe omissão neutra. O omisso pensa que 
é neutro, mas não o é. Aquele que não toma partido ou 
posição tomou o partido de alguém que se beneficiou 
com sua omissão. Alguém que não denuncia um crime 
tomou o partido do criminoso. Alguém que denuncia um 
crime tomou o partido das vítimas do crime. Então, não 
existe omissão neutra. Isso não é como certos sabone-
tes que servem para lavar a cútis mais suave.

A omissão, portanto, nesse episódio, é vista pe-
los uruguaios como uma fuga do Presidente Lula às 
suas responsabilidades, visando a beneficiar a Argen-
tina. Ou seja, o Brasil, de novo, ficou mal aos olhos 
do Uruguai.

Mais sincero talvez tivesse sido apresentar-se 
para arbitrar isso, como País líder da América do Sul, 
como País que mantém relações diplomáticas perfeitas 
e corretas com a Argentina e com o Uruguai. Pode-
ria, perfeitamente, com sinceridade, procurar chegar 
ao acordo sem aquela tolice que falou meses atrás: 

construir metade da fábrica no território de um país e 
a outra metade no do território do outro.

Prefiro quando o Presidente tenta falar sério a 
quando descamba para esse tipo de proposta que re-
vela um caráter indeciso, portanto uma fragilidade de 
líder – líder que é frágil fica um líder frágil, obviamente 
–, que dá vezo a que chargistas se sirvam dele e que 
termina sendo boa matéria para a imprensa. É matéria 
para ser apreciada pelo pessoal do Casseta & Planeta e, 
por exemplo, pelo Agamenon Mendes Pedreira: metade 
da fábrica no Brasil e a outra metade no Uruguai, como 
tentativa de solucionar uma crise. Haveria de existir algo 
mais inteligente a ser proposto, para que pudéssemos 
juntar as peças fundamentais do pretenso mercado co-
mum do nosso subcontinente sul-americano.

Sr. Presidente, volto à repercussão na imprensa 
para dizer que a revista uruguaia Caras e Caretas, 
que tem um viés mais sensacionalista, colocou o Pre-
sidente Lula em sua capa com o título que traduzo 
para o português: “Macaco Velho não Sobe em Galho 
Podre”. Não sei se a esperteza é o melhor caminho; 
prefiro enfrentar as coisas. Mas, para os uruguaios, ele 
é macaco velho que somente se segura em galho bom, 
como fazem certos políticos que não conseguem ficar 
contra governos nunca. O tempo inteiro, são governis-
tas. É a história de um coronel da política do interior. 
Alguém disse para ele: “Puxa, você não tem coerência; 
você já está apoiando o novo prefeito”. Ele respondeu: 
“Não, eu tenho coerência, sim. Eu sou governo sem-
pre. Vocês é que mudam, que de vez em quando são 
governo e que, depois, são oposição”.

Copiando o Presidente Lula, uso uma expres-
são muito utilizada por Sua Excelência. “Nunca se viu 
neste País um Presidente brasileiro se ausentar do 
referido evento”. Não me consta que outro Presidente 
tenha faltado a uma reunião da Cúpula Ibero-Ameri-
cana. Volto a parafrasear o Presidente: “Nunca se viu 
neste País um Presidente que se tenha ausentado de 
uma Cúpula tão relevante para os destinos dos paí-
ses ibero-americanos”. Essa, portanto, certamente, é 
a primeira vez em que um Presidente do Brasil falta 
a tal encontro.

Passear nas belas praias baianas é aprazível. Não 
discuto o bom gosto presidencial. Entretanto, com cer-
teza, não é mais importante do que representar o Brasil 
em encontros que envolvam interesses multilaterais.

Era o que Eu tinha dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Muito obrigado a V. Exª.

Com a palavra, o último orador inscrito, Senador 
Mão Santa.

Pediria a V. Exª que, em face do tempo, fosse bre-
ve, com toda a simpatia que sempre demonstrou.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Romeu Tuma, que preside esta sessão de 9 de no-
vembro, Senadoras e Senadores presentes na Casa, 
brasileiras e brasileiros aqui presentes e que nos as-
sistem pela sistema de comunicação do Senado Fede-
ral, Senador Arthur Virgílio, mande uma mensagem ao 
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. Acabei de 
ler o livro dele intitulado Cartas a um Jovem Político. 
É uma experiência muito útil aos jovens que querem 
abraçar a política. 

Temos de ser verdadeiros. E o que mais me ad-
mirou no ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso 
foi justamente a transição pacífica de seu governo e o 
aconselhamento que deu ao Presidente Lula. Assisti 
ao programa de televisão. Só isso o engrandece para 
a História. Ele dizia, Senador Romeu Tuma – e quis 
Deus que V. Exª estivesse presidindo a sessão –, que 
um Presidente não escolhe o tempo de governar, que 
os problemas aparecem. 

Senador Wellington Salgado, Líder até há pouco 
do nosso Partido, sem dúvida alguma, se Itamar Franco, 
Fernando Henrique e Rubens Ricupero fizerem um DNA 
do combate à inflação, verificaremos que eles foram 
os pais de tal medida. O grande problema, à época, 
era a inflação. Como o grande problema de Pedro II 
foi manter a unidade deste Brasil grandioso, e a uni-
dade lingüística; como o grande momento de Getúlio 
Vargas foi a valorização do trabalho com a Previdên-
cia Social; de Juscelino Kubitschek, foi o otimismo, o 
desenvolvimento e o progresso social; do Presidente 
Sarney, a redemocratização. E Fernando Henrique 
aconselhava o Presidente Lula de que o grande pro-
blema deste País era o combate à violência. E Lula 
não lhe deu ouvidos.

Senador Wellington Salgado, sou daqueles que 
acreditam em Deus, no estudo e no trabalho. Estuda-
se política; estuda-se até para jogar futebol, e não se 
vai estudar política? 

Hoje, no nosso momento, quem dá maior con-
tribuição teórica é Norberto Bobbio, que foi Senador 
vitalício da Itália.

Senador Romeu Tuma, na Itália, a Itália do Re-
nascimento, de Mussolini, Norberto Bobbio foi professor 
nas faculdades ao tempo de Mussolini, do fascismo. 
E ele viveu aquilo tudo para renascer na democracia. 
Ele tem vários compêndios. Ele, reconhecido como 

Senador vitalício da Itália e morto há um ano, disse 
que o mínimo que se tem de exigir de um governo é 
segurança: segurança à vida, segurança à liberdade 
e à propriedade. 

Fernando Henrique aconselhava a segurança. E 
esse País, brasileiras e brasileiros, não existe.

Senador Arthur Virgílio, Juscelino Kubitscheck, 
em suas memórias, dizia que Paris era o céu dele nos 
momentos difíceis e nos momentos de alegria. Era o 
paraíso! Buenos Aires é o paraíso de homens como 
nós, mais pobres. Senador Arthur Virgílio, eu estive 
agora com a minha Adalgisinha lá. Como são baratas 
as coisas! Uma corrida de táxi é mais barata do que 
de um mototáxi, Senador Wellington Salgado, lá no 
Piauí. Tudo é barato!

Senador Arthur Virgílio, aqui nós temos o Porcão. 
Oh, como é caro! Temos é medo, quando, de vez em 
quando, temos convidados. Lá, tem o tal de Siga La 
Vaca. São 26 pesos o rodízio – como o peso é mais 
barato que o real, o valor é de quase R$20,00 –, ainda 
com uma garrafa de vinho. No caso, eram duas, porque 
sempre estava acompanhado. 

Atentai bem: às três horas ou às quatro horas 
da madrugada, andávamos sós, eu e Adalgisa, com 
as livrarias abertas! É um povo que estuda, um povo 
culto! Não tem esse negócio de bala perdida, não tem 
esse negócio de seqüestro, não tem esse negócio de 
bandido! 

Lá – bem ali –, o país cresce 10%. E o turismo? 
Hoje, vimos aqui sala cheia; lá, estão cheios os hotéis. 
Não consegui nenhuma vaga daqui, nem do aeroporto. 
É porque conheço mesmo Buenos Aires. Eu a visito 
desde estudante, Senador Arthur Virgílio. Senador Ro-
meu Tuma, que tem filho médico, naquele tempo, nos 
anos 60, quase não tinha livro de medicina em por-
tuguês, eles eram em espanhol e em inglês. Eu saía 
daqui, no início da nossa vida, para ir comprá-los lá no 
El Ateneo. Então, conheço a cidade. Sei que os hotéis 
estavam todos cheios. Aqui, o que estava cheio era o 
salão, mas os hotéis estavam vazios. Não tem turismo. 
Turismo é lá. Como tem brasileiro! Com a TV Senado, 
eu andava na rua e diziam: “É o Senador Mão Santa?”. 
Pessoas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e 
do Paraná estão lá! 

Senador Wellington Salgado, desligue o telefone 
e aprenda o que é turismo. Tem aquele Senhor Tango. 
A Van ia nos buscar no hotel. Iam cinco casais: um era 
do Rio Grande do Sul, outro era de Santa Catarina, 
outro do Rio de Janeiro – recém-casados, em lua de 
mel –, junto comigo e com Adalgisa. De cinco casais, 
quatro eram brasileiros. Estão todos em Buenos Aires. 
Por quê? Porque tem segurança, tem tranqüilidade, 
tem ordem e progresso. Enquanto o PT está colocan-
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do é desordem e regresso na nossa bandeira. Essa 
é a verdade. 

Quem consegue sair na bela cidade do Rio de 
Janeiro, onde estudei, na nossa Cinelândia, de noite, 
de madrugada?

Senador Romeu Tuma, aprendi com o livro de 
Fernando Henrique Cardoso, mas foi Petrônio quem 
ensinou a este País quando disse que não se pode 
agredir os fatos. Não agredir os fatos.O fato é este: Lula 
ganhou a eleição, Senador Magno Malta. Ninguém dis-
cute. E o Petrônio nos ensinou a não agredir os fatos. 
Ele ganhou a eleição, mas a democracia não ganhou 
nada. Para muita gente, a ignorância é audaciosa.

Senador Magno Malta, confundir eleição com 
democracia? Democracia foi o povo, insatisfeito, de-
pois da inspiração de Aristóteles – “O homem é um 
animal político” –, esse animal político buscou formas 
de governo. Estava insatisfeito com os reis, pois o rei 
seria Deus na Terra e Deus seria um rei no Céu. Mas 
esse povo, insatisfeito, gritou: “Liberdade, igualdade, 
fraternidade”. Caíram os reis. Surgiu isso. Foi o grito 
de liberdade, igualdade, fraternidade. 

O Lula – justiça seja feita – teve uma antevisão, 
teve uma inspiração extraordinária. Antes da liberda-
de, igualdade e fraternidade, ele viu – isto eu valorizo 
– que havia algo mais importante: a sobrevivência. Ele 
viu que, neste País injusto em que nós vivemos, como 
todos nós sabemos, Romeu Tuma, 10% dos mais ricos 
têm 40% do bolão de riqueza do País e 10% dos mais 
pobres têm 1% da riqueza. Injustiça! E ele viu. Então, 
ele deu a sobrevivência. Antes de liberdade, igualdade 
e fraternidade, Arthur Virgílio, o povo estava gritando 
pela sobrevivência. Ele viu, foi e deu o Bolsa-Família.

Foi inspiração do nosso PDT, aqui, do nosso Cris-
tovam Buarque, aperfeiçoada por Fernando Henrique 
Cardoso. Mas ele foi parcimonioso. Ele deu pouco, exi-
gia educação. E o Lula abriu mesmo. Abriu com obje-
tividade: ganhar a eleição. Ganhou, e ganhou bonito, 
Arthur Virgílio, e ganhou bem, ninguém contraria. Mas 
a democracia não ganhou nada não, Romeu Tuma. 

Então, o povo derrubou os reis, mas os reis eram 
absolutos. A inteligência humana de Montesquieu divi-
diu o poder. Democracia é esse poder. É o Judiciário 
e é o Executivo, do Lula, que ele ganhou. Ele ganhou 
lá, mas este perdeu. Olhai as medidas provisórias. Um 
Congresso, um Congresso de mensalão, Senador Ro-
meu Tuma, da Polícia Federal, deixou assaltar o Ban-
co Rural, para dar semente, para dar trator e custeio, 
para dar mensalão para Deputados picaretas, que 
voltaram. E muitos, de vergonha, não voltaram. O ho-
mem da cueca voltou ao Poder Legislativo! O homem 
do dólar na cueca!

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Não aceito acusação, não, hein!

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Não, aqui 
estou é com saudade, saudade do tempo de V. Exª 
na Polícia Federal!

Mas o Banco Rural foi assaltado, Romeu Tuma. 
Antes de dar a semente, o trator e o custeio. E eles 
voltaram, voltaram mais fortes e mais ricos. Os dóla-
res da cueca desapareceram, porque gastaram para 
comprar voto, e estão aí. 

Um Senador do Ceará, de vergonha, perdeu a 
eleição para Deputado Estadual, e o homem do dólar 
na cueca ganhou. Porque o daqui tinha vergonha, o Luiz 
Pontes, honesto, honrado, servil. Esse foi o quadro. 

Ó Senador Arthur Virgílio, eu fui lá, eu combati o 
bom combate com o Alckmin, o seu candidato, o nosso 
candidato! Mas fiquei perplexo. Um dia, Romeu Tuma, 
vi um estudo qualitativo da sociedade. Arthur Virgílio, 
graças a Deus o pai de V. Exª está no céu; cassado 
aqui, Deus o chamou. De cem brasileiras e brasileiros, 
só cinco acreditam em políticos. Só 5%. Então, nós so-
mos a democracia; de cem brasileiros, só cinco acre-
ditam em político. Pensam que todo mundo é ladrão. 
Com tantos escândalos... 

Romeu Tuma, e o Judiciário? Trinta por cento, 
Romeu Tuma! Que vergonha! Bem-aventurados os 
que têm fome e sede de justiça... 

Para Rui Barbosa, só há um caminho: a lei como 
salvação, a lei e a justiça. Apenas 30% acreditam na 
justiça. Deviam ser 100%!

Então, a democracia está aí, está fragilizada, está 
débil. Ele ganhou as eleições. Eleições é um segmento. 
Mas quero dizer que ele acertou. O povo estava pre-
cisando, antes de liberdade, de igualdade e de frater-
nidade, de sobrevivência, de sobreviver.

Wellington Salgado, onze milhões de votos, cada 
casa com três, deu esses cinqüenta milhões. Lá no 
Piauí, 50,9% da população, mais da metade. Agora 
acredito que não se deve agredir os fatos. Foi isso que 
Petrônio disse. Está aí, é um fato, existe. Mas temos 
de fazer agora um debate qualificado sobre esse Bol-
sa-Família para dar um rumo, para que seja um bom 
exemplo. 

Que futuro vão ter as crianças que vêem os pais 
em casa, sem trabalhar, a receber uma esmola? Uma 
esmola que Luiz Gonzaga, o nosso poeta do Nordeste 
dizia, Wellington Salgado, “a esmola humilha o cidadão 
e vicia”. Tem de haver um debate qualificado para arru-
marmos essas bolsas, que levaram à sobrevivência. 

Aí sim, há uma razão para esta Casa existir, um 
Poder Legislativo para fazer leis boas e justas. Senador 
Arthur Virgílio, agora é a hora das leis. Daí estarmos 
com o projeto do Efraim. A lei só vem depois do fato. 
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Primeiro, tem de haver o fato para haver a lei. O fato: 
os negros eram escravizados. Então, veio a Lei do Ven-
tre Livre, dos Sexagenários, a Lei Áurea, da Princesa 
Isabel. Não está certo o homem ficar sem mulher. A 
mulher casa e descasa, tem o fato da infelicidade, e 
aí vem a Lei do Divórcio. Agora, tem de haver uma lei. 
Lula trouxe o fato, o fato deu resultado, ele foi vitorio-
so. Vamos ter o debate qualificado para melhorar esse 
fato. É isso que queremos dizer. 

Petrônio disse para não agredirmos os fatos. O 
fato está aí. O Bolsa-Família existe e trouxe a sobrevi-
vência de muitos que viviam na injustiça social e trouxe 
a vitória de Lula.

Agora, tenhamos razão de existir. Vamos come-
morar a democracia. Tenhamos coragem de entrar em 
um debate qualificado para associarmos esse assis-
tencialismo social.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador, V. Exª disse que seria sucinto e econô-
mico nas palavras. De quantos minutos mais V. Exª 
precisa?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Terminarei já. 
Que nem Cristo, que, em um minuto, fez o “Pai Nosso”. 
Cristo deixou a esperança e a caridade. Foi caridade 
esse Bolsa-Família, mas temos de fazer justiça. Leis 
boas e justas para que leve o povo do Brasil a crer que 
o estudo é que nos leva à sabedoria, que vale mais do 
que ouro, e o trabalho fiel, a que Deus fez referência: 
“comerás o pão com o suor do teu rosto”.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Obrigado pela compreensão, Senador.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Tem V. Exª a palavra.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
caminho à Mesa para publicação um breve pronuncia-
mento em que condeno a violência de que foi vítima o 
jornal Folha de S. Paulo em mais um passo perigoso 
na escalada de autoritarismo desse Governo. 

Refiro-me à matéria da Folha do dia 9 de no-
vembro último, sob o título “Telefone da Folha tem si-
gilo quebrado”; e subtítulo: “Pedido feito pela Polícia 
Federal e autorizado pela Justiça inclui 168 números 
que se comunicaram com envolvidos no escândalo 
do dossiê”.

“Advogado da Folha diz que princípio constitucio-
nal do sigilo da fonte foi ferido; já delegado da Polícia 
Federal afirma que o jornal não foi investigado”, que a 
Folha de S.Paulo não foi alvo de investigação.

Peço a V. Exª que permita constar dos Anais 
da Casa esta matéria e apresento à Mesa este curto 

pronunciamento, porque estou anotando, com muita 
atenção, Sr. Presidente, todos os casos que cheiram 
à tentativa de amordaçamento da imprensa. A planta 
daninha, venenosa, perigosa, vil, da ameaça às liber-
dades, tem de ser simplesmente extirpada dos campos 
da democracia brasileira. Não podemos contemplar a 
idéia de que a imprensa possa sofrer cerceamentos.

A Suprema Corte americana, por intermédio de 
um dos seus mais dignos magistrados, pontificou que 
a imprensa não tem de ser justa, e, sim, livre. Quando 
a imprensa é injusta, a ordem constitucional oferece 
remédios para as pessoas se queixarem, reclamando 
no cível ou na justiça criminal da injúria porventura so-
frida. Mas não se pode impedir que alguém escreva o 
absurdo mais absurdo – escrever a respeito de quem 
quer que seja – e que depois ele pague as conseqü-
ências do seu ato; ele próprio, jornalista, os proprietá-
rios do jornal, enfim, há lei para isso, mas não cabe a 
idéia da intimidação. 

Então, quebra-se o sigilo telefônico da Folha de 
S.Paulo no fundo visando a saber quais são as fon-
tes que estariam supostamente alimentando o jornal 
com denúncias contra o Governo. Isso é grave. Estou 
acompanhando esse fato atentamente. 

Essas notícias estão virando um arquivo no meu 
gabinete. Nem bem começou o próximo Governo do 
Presidente Lula e nem bem terminou este, estou com 
uma pasta dedicada a agressões à liberdade de im-
prensa. E a pasta está crescendo, está ficando alen-
tadinha! 

Portanto, encaminho à Mesa este pronunciamen-
to, Sr. Presidente.

Muito obrigado a V. Exª.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ARTHUR VIR-
GÍLIO:

Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Senadores,
O jornal Folha de S.Paulo foi violentado pelo 

Governo. É mais um passo – e perigoso – na escala-
da do autoritarismo que se vai incrustando na alta ad-
ministração federal, sobretudo nesta antevéspera do 
segundo mandato. A intenção é nítida e não comporta 
nenhuma outra conclusão a não ser o que já parece 
ser uma idéia fixa no atual Governo de cercear as li-
berdades no Brasil.

Que fique sabendo o Palácio do Planalto e 
circunvizinhanças: a sociedade civil brasileira repele 
esse tipo de postura, contrária à democracia que re-
conquistamos com muito esforço.

Vamos aos fatos, com a leitura do noticiário da 
própria Folha:
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Um dos telefones da Sucursal de Brasília da Fo-
lha, instalado no comitê de imprensa da Câmara dos 
Deputados, teve o seu sigilo quebrado em meio às 
investigações sobre a frustrada tentativa de venda do 
dossiê contra tucanos a petistas.

O pedido de quebra feito pela Polícia Federal à 
justiça, no dia 24 de setembro, incluiu ainda outros 168 
números telefônicos, entre eles o do aparelho celular 
profissional utilizado por uma repórter da Folha.

O ex-Senador e ex-Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Paulo Brossard, afirmou a propósito:

(...) “a Polícia Federal não poderia ter pedido a 
quebra sem saber de quem estava pedindo e o juiz não 
poderia deferir sem saber o que estava fazendo. Não 
basta que peçam a quebra do sigilo. Tem que dar um 
mínimo de elementos para que o juiz possa concordar 
com a quebra. É uma devassa”.

Esse é um fato singular e preocupante, definiu o 
Presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Preocu-
pante, sim. O princípio constitucional do sigilo da fonte foi 
ferido. Ou seja, a própria Constituição Federal foi ferida.

Pergunto: será isso o que o Presidente reeleito 
quis dizer ao afirmar que o seu segundo Governo será 
melhor do que o primeiro.

Pergunto de novo: como é que o Presidente vai 
explicar ao mundo essa idéia de arrolhar os meios de 
comunicação. Será possível encontrar uma palavra em 
inglês ou francês para definir o que é Lei Rolha?

Não aceitamos rolha na imprensa, qualquer que 
seja o pretexto. A quebra do sigilo do telefone da Folha, 
no entender do Presidente da OAB, Roberto Busato, 
é crime e os dados obtidos da quebra não podem ser 
usados de forma alguma.

Fica, pois, o aviso ao Governo: autoritarismo, 
não!

Como líder oposicionista, coloco-me desde já 
na linha de frente para impedir que o Brasil retorne à 
escuridão.

Em anexo, as matérias publicadas pela Folha 
de S.Paulo sobre mais essa demonstração de pouco 
apreço do atual Governo à democracia.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno)

Telefone da Folha tem sigilo quebrado

Pedido feito pela PF e autorizado pela Justiça in-
clui 168 números que se comunicaram com envolvidos 
no escândalo do dossiê.

Advogado da Folha diz que princípio constitu-
cional do sigilo da fonte foi ferido; já delegado da PF 
afirma que o jornal não foi investigado.

Da Sucursal de Brasília

Um dos telefones da Sucursal de Brasília da Fo-
lha, instalado no comitê de imprensa da Câmara dos 
Deputados, teve o seu sigilo quebrado em meio às 
investigações sobre a frustrada tentativa de venda do 
dossiê contra tucanos a petistas. O pedido de quebra 
feito pela Polícia Federal à Justiça, no dia 24 de se-
tembro, incluiu ainda outros 168 números telefônicos, 
entre eles o do aparelho celular profissional utilizado 
por uma repórter da Folha.

Os números investigados estavam registrados no 
celular de Gedimar Passos, um dos detidos pela PF 
em 15 de setembro por negociar o dossiê.

“A quebra do sigilo de telefone utilizado por profis-
sionais da imprensa importa em monitoramento abusivo 
da atividade jornalística, o que sem dúvida configura 
violação do sigilo da fonte, previsto na Constituição e 
na Lei de Imprensa”, disse o diretor jurídico da Folha, 
Orlando Molina.

A PF alega que não sabia que os telefones eram 
do jornal, e que não buscou investigar procedimentos 
da Folha. “Vimos que todas as ligações feitas pela 
Folha foram posteriores a essa data [da prisão], que 
os jornalistas estavam apenas tentando obter mais in-
formações sobre o caso. Logo descartamos qualquer 
investigação sobre a Folha”, disse o delegado titular 
do caso, Diógenes Curado. Os dados das ligações do 
aparelho telefônico da Folha foram usados posterior-
mente pelo setor de inteligência da PF num organogra-
ma que reúne, de forma resumida, os dados colhidos 
com a quebra de sigilo de mais de uma centena de 
supostos envolvidos no episódio.

Os sigilos quebrados estão em posse da PF, 
que repassou cópia à CPI dos Sanguessugas. Não é 
possível saber se a PF já obteve a quebra também do 
telefone celular da repórter. Ainda de acordo com es-
ses dados, que podem estar incompletos, a Folha é 
o único órgão de imprensa que teve o sigilo quebrado 
durante a investigação.

A planilha enviada à PF pela empresa de telefonia 
Brasil Telecom lista 1.218 ligações feitas e recebidas 
pelo aparelho da Folha entre 1º de agosto e 29 de 
setembro deste ano. Além dos números que ligaram 
ou receberam chamadas, a PF recebeu os registros 
da data, hora e duração das ligações.

Os dados constam do inquérito aberto pela PF 
em 18 de setembro para apurar as circunstâncias da 
tentativa de compra por petistas, ao custo de R$1,7 
milhão, de material contra políticos do PSDB, especial-
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mente contra o hoje governador eleito de São Paulo, 
José Serra.

A Folha é o única órgão de imprensa citado no 
relatório, por oito vezes, como tendo feito ligações para 
envolvidos na trama. As ligações ocorreram após a 
prisão de Gedimar Passos e Valdebran Padilha, em 
15 de setembro, com o R$1,7 milhão. O objetivo da 
reportagem era ouvir a versão dos acusados sobre a 
trama do dossiegate.

Há registro nesse relatório, sem identificação, do 
telefone celular de um repórter do jornal O Globo e de 
um telefone do jornal O Estado de S.Paulo, mas os 
dois, além de não terem sido identificados, não tiveram 
o pedido de quebra do sigilo feito pela PF.

O ofício que solicita à Justiça Federal do Mato 
Grosso a quebra do sigilo foi assinado pelo delegado 
Diógenes Curado. O pedido da quebra dos sigilos foi 
feito ao juiz Marcos Alves Tavares, da 3ª Vara Federal de 
Cuiabá (MT), que informou que não se manifestaria.

Nele, o argumento é de que “é imperiosa (…) a 
adoção de medidas que permitam a quebra do sigilo 
telefônico de todos os terminais suspeitos e a identi-
ficação dos que mantiveram contatos com estes”. O 
pedido diz que a relação dos números tem como base 
perícia técnica feita na memória dos celulares apreen-
didos com Gedimar e Valdebran, no dia 15.

Questionado sobre o episódio, Diógenes Curado 
afirmou que não sabia que o telefone pertencia ao jornal. 
Ele disse que pediu a quebra de todos os números que 
ligaram para o telefone celular de Gedimar, inclusive 
após a sua prisão, já que a PF o teria mantido ligado 
com esse objetivo. Segundo Curado afirmou durante 
a tarde de ontem, a quebra do sigilo do telefone do 
jornal ocorreu porque a Folha teria sido o único meio 
de comunicação a ligar para Gedimar.

A quebra do sigilo telefônico de Gedimar mostra, 
entretanto, que o aparelho recebeu duas ligações nos 
dias 18 e 19 do telefone do escritório brasiliense da Edi-
tora Abril, que edita a revista Veja. O número da editora 
não teve o seu pedido de quebra de sigilo feito.

A Folha ligou para o telefone celular de Gedimar 
somente a partir do dia 21, ou seja, dois dias depois da 
última ligação da Editora Abril. Dois dias antes, no dia 
23, a Folha também ligou para o telefone de Gedimar 
por meio de dois outros números do jornal, mas esses 
não tiveram o pedido de quebra feito.

Informado novamente sobre as ligações da Edi-
tora Abril, Diógenes Curado disse que responderia 
apenas hoje, mas afirmou que isso pode ter ocorrido 
porque o registro das ligações da Abril podem ter sido 
apagados da memória do aparelho por outras ligações 
quando o telefone foi periciado. Efetivamente, a perí-
cia feita pelo Instituto Nacional de Criminalística não 
aponta o número.

Jornal não é alvo de investigação,  
afirma delegado

Da Sucursal de Brasília

O delegado da Polícia Federal encarregado do 
inquérito sobre o dossiê contra tucanos, Diógenes 
Curado, afirmou que a Folha não é nem nunca foi alvo 
de investigações da polícia.

O ministro Márcio Thomaz Bastos (Justiça) disse 
ontem que não tinha conhecimento suficiente da inves-
tigação para se pronunciar a respeito. “O que imagino, 
é que se trate de medida de caráter geral, visando a 
chegar à origem do dinheiro. A liberdade de imprensa 
é um valor inalienável da mais alta nobreza constitucio-
nal.” Curado, que assina todos os pedidos de quebra de 
sigilo telefônico relacionados à investigação, afirmou 
que cumpriu um procedimento padrão nesse tipo de 
trabalho ao requisitar, à Justiça, os dados cadastrais e 
os extratos telefônicos de todos os números que ligam 
ou que recebem chamadas das pessoas investigadas no 
caso. Segundo ele, os números da Folha apareceram 
na memória do celular apreendido com Gedimar Passos. 
Disse que, ao ver que as ligações foram feitas posterior-
mente à prisão de Gedimar e outros dois envolvidos no 
caso, descartou analisar a relação da Folha por concluir 
que se tratava de uma apuração jornalística normal. Ele 
explicou que as primeiras quebras foram feitas a partir 
de perícia feita no celular de Gedimar. Os técnicos le-
vantaram as últimas chamadas feitas e recebidas que 
estavam registradas na memória do aparelho. Como a 
memória tem um número limite de ligações registradas, 
à medida que são feitas e recebidas novas ligações, as 
mais antigas são apagadas.

Segundo Curado, a Folha foi o único veículo de 
comunicação a ter uma ligação ainda registrada na me-
mória do celular de Gedimar. Isso explicaria, segundo 
ele, porque outros órgãos, mesmo tendo ligado para 
o celular de Gedimar antes da Folha, não tiveram seu 
número entre as quebras de sigilo.

“Quando pedimos os dados cadastrais e os extra-
tos das ligações, não sabíamos que havia um número 
da Folha. Como queríamos dar velocidade às inves-
tigações, solicitamos os dados de todos os números 
nessa situação”, disse ele, em relação às chamadas 
registradas na memória do celular de Gedimar.

“Isso é uma coisa normal dentro de uma investi-
gação como essa. Pedimos os dados e depois vamos 
descartando aqueles que não nos interessam. Por isso 
o inquérito corre em segredo de Justiça, para que as 
pessoas que não têm nada a ver com o caso sejam 
preservadas”, disse.

O delegado ontem estava em Campo Grande e 
se comprometeu a verificar, quando chegasse hoje a 
Cuiabá, os motivos de outros telefones não terem tido 
o pedido de quebra de sigilo. A assessoria de imprensa 
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da Polícia Federal, em Brasília, informou que coube 
ao delegado que preside a investigação se pronunciar 
sobre o ocorrido.

O juiz Marcos Alves Tavares, da 3ª Vara Federal 
de Cuiabá (MT), a quem foi feito o pedido da quebra 
dos sigilos, informou ontem por meio da diretoria da 
Justiça Federal de Mato Grosso que não se manifes-
taria sobre o caso. A Justiça Federal informou ainda, 
por meio de sua assessoria, desconhecer a informa-
ção de que tenha ocorrido quebras de sigilo de tele-
fones da Folha.

Colaborou a Agência Folha, cm Cuiabá  
Ex-ministros contestam a polícia e a Justiça

Frederico Vasconcelos 
Leandro Beguoci 

Da Reportagem Local

Três ex-ministros da Justiça condenaram a auto-
rização judicial para a quebra do sigilo de telefone da 
Folha, feita a pedido da Polida Federal.

Paulo Brossard, advogado, ex-ministro do STF 
(Supremo Tribunal Federal) e ministro da Justiça de 
José Sarney, diz que “a Polícia Federal não poderia ter 
pedido a quebra sem saber de quem estava pedindo 
e o juiz não poderia deferir sem saber o que estava 
fazendo. Não basta que peçam a quebra do sigilo. Tem 
que dar um mínimo de elementos para que o juiz possa 
concordar com a quebra. É uma devassa”.

“O juiz nem nenhuma autoridade pública nem 
ninguém têm o direito de desvendar qual a fonte de 
que se valeu o veículo ou o jornalista para obter infor-
mação. Essa proteção é absoluta”, afirma Célio Boda, 
ministro da Justiça de Fernando Collor de MeIlo e ex-
ministro do STF.

“Acho estranho que eles [PF e juiz] não tenham 
sabido que o telefone era do jornal”, afirma o advogado 
Fábio Konder Comparato, presidente da Comissão de 
Defesa da República e da Democracia do Conselho 
Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

“Ou a companhia telefônica cometeu uma irre-
gularidade administrativa grave, não identificando os 
telefones, ou então a PF de fato sabia e não informou 
ao juiz que aquele telefone era de jornal ou, então, 
informou e o juiz mandou quebrar. Se chegou a esse 
último ponto, o juiz também pode ter cometido um cri-
me”, conclui. O advogado José Paulo Cavalcanti Filho, 
ministm (interino) da Justiça de Sarney, diz que houve 
“uma violência contra a liberdade de imprensa”. Segun-
do ele, “o juiz nunca poderia ter dado a autorização”.

Ex-presidente do Conselho de Comunicação So-
cial e estudioso da legislação sobre a imprensa, Caval-
canti diz que “nesses casos, os erros não acontecem 
nunca com uma culpa só. De um lado, ocorrem em 
função da atitude imperial da Polícia Federal: em vez 
de, antes, verificar de quem são os números, requer 

[a quebra do sigilo] de todos os números, O segundo 
erro é do juiz, que jamais podia dar [a autorização] sem 
se informar. Evidentemente, o jornal não participou do 
esquema sanguessuga”.

Para Cavalcanti Filho, “isso acontece porque nós 
temos a pior Lei de Imprensa do mundo. Num país ci-
vilizado, nenhum delegado faria isso, porque as con-
seqüências econômicas, as indenizações seriam tão 
severas que ele seria obrigado a pensar três vezes 
antes de requerer, diz.

ABI e OAB criticam pedido da PF 
e reprovam quebra de sigilo

Da Reportagem Local

O presidente da ABI (Associação Brasileira de 
Imprensa), jornalista Maurício Azêdo, entende que a 
quebra de sigilo do telefone da Folha “é um fato sin-
gular e preocupante, porque coloca os contatos que 
o jornal fez de forma lícita sob o risco de utilização 
indevida até mesmo por órgãos policiais cuja isenção 
e cuja lisura estão sob suspeição desde o episódio 
do delegado que deu aquelas fotografias [do dinheiro 
usado para a compra do dossiê contra tucanos] para 
a imprensa”.

O presidente da OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil), Roberto Busato, diz que “aquebra de sigilo fere 
o direito do jornal ao sigilo da fonte”. Sob a hipótese de 
desconhecimento de que o telefone pertencia ao jornal, 
Busato diz que “a ignorância não é escusa”.

“Você não deixa de cometer um crime por des-
conhecimento”, diz Busato. “Evidentemente houve um 
crime e os dados obtidos da quebra não podem ser 
usados de forma alguma nas investigações”, conclui.

O presidente da ABI diz ainda que “é algo inusita-
do, pois dificilmente há casos em que os telefonemas 
dados e recebidos por um jomal são objeto de forne-
cimento a um órgão investigador de caráter policial ou 
partamentar”.

“A ABI espera que as autoridades da PF e o Mi-
nistro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, ofereçam à 
Folha e à comunidade jornalística a garantia de que 
essas informações não sejam usadas de forma que 
prejudiquem os interesses empresariais e jornalísticos 
da Empresa Folha da Manhã”, diz.

A ANJ (Associação Nacional de Jornais) não se 
manifestou, esperando obter mais informações sobre 
o caso. (FV e LB)

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– V. Exª será atendido na forma regimental.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Os Srs. Senadores Marcos Guerra, Almeida Lima, 
Papaléo Paes, Alvaro Dias, Juvêncio da Fonseca, 
Flexa Ribeiro, Leonel Pavan, a Srª Senadora Lúcia 
Vânia, o Sr. Senador Romero Jucá e a Srª Senadora 
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Patrícia Saboya Gomes 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. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, desde os dias que se seguiram à re-
alização do segundo turno das eleições presidenciais, 
o País vem sendo cenário de um debate sobre o rumo 
que devemos seguir para assegurar um crescimento 
econômico superior aos índices decepcionantes com 
que temos convivido nos últimos anos.

Ao acenar com planos para alcançar a meta de 
um crescimento da economia de 5 por cento ao ano, 
no próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, o governo parece enfim render-se à evidência 
de que não há desenvolvimento – e muito menos de-
senvolvimento sustentado – sem propostas concretas 
que recuperem a capacidade de investimento do Es-
tado, tornem o gasto público mais eficiente e também 
estimulem o setor privado a investir.

O fato é que temos muito do que nos envergo-
nhar. Nosso desempenho econômico, de alguns anos 
para cá, é péssimo até mesmo quando comparado ao 
do restante da América Latina – e isto num momento 
em que há um conjunto de circunstâncias favoráveis 
raramente visto no mercado mundial.

Pois bem, apesar de a economia global viver pro-
vavelmente o mais forte período de expansão desde a 
década de 70, o Brasil, nos últimos três anos – caso se 
confirmem as previsões para 2006 –, terá apresentado 
um dos piores índices do mundo, com uma média de 
crescimento do Produto Interno Bruto de 2,8 por cento. 
É o equivalente a 59 por cento do crescimento mundial 
e a menos de 40 por cento do registrado nos países 
em desenvolvimento, no mesmo período.

Temos desperdiçado oportunidades, e o resul-
tado é que crescemos menos que nossos vizinhos. 
Se o índice de crescimento do PIB em 2006 for de 3 
por cento, como prevêem mais de 100 instituições fi-
nanceiras, estaremos, pelo segundo ano consecutivo, 
superando apenas o Haiti, que terá uma alta calcula-
da em 2,3 por cento. Empataremos com o Equador e 
ficaremos atrás do Paraguai e de El Salvador, onde o 
índice deve ser de 3 e meio por cento, da Costa Rica, 
com 3,7 por cento, e da Bolívia, com 4,1 por cento. E 
bem distantes da Argentina, que deve ter uma alta do 
PIB de 8 por cento.

Por que crescemos tão pouco? Em primeiro lugar, 
porque os investimentos produtivos vêm perdendo fôle-
go há anos. A principal preocupação da administração 
federal tem sido arrecadar recursos para a cobertura 
dos gastos correntes, não só por meio de impostos, 
mas da competição com empresas e consumidores por 

financiamentos no mercado. Ou seja, além de manter 
sobre o setor produtivo o peso de uma carga tributária 
insuportável, o governo ainda se apropria de grande 
parte do dinheiro que poderia financiar a geração de 
emprego e renda.

O aumento insustentável dos gastos públicos, 
conjugado à tributação crescente e a outros fatores, 
como o câmbio valorizado, está asfixiando progressi-
vamente o investimento privado. Setores intensivos em 
mão-de-obra, sem ter como competir com produtos im-
portados (muitas vezes ilegalmente) e sem condições 
de exportar por causa da valorização do real, vão sendo 
sucateados – com custos sociais cujas conseqüências 
sofreremos durante um bom tempo.

São inúmeros os problemas para os quais preci-
saremos encontrar soluções, e com rapidez, se quiser-
mos mesmo empurrar a economia para a frente. Eles 
vão da deterioração da infra-estrutura à burocracia que 
desestimula novos empreendimentos, do excesso de 
normas tributárias à falta de marcos regulatórios claros. 
Ainda há tempo de nos livrarmos dos índices de cres-
cimento medíocres. Mas, para que isso ocorra, é fun-
damental que o governo se empenhe em planejar com 
seriedade e adote medidas para que o Estado deixe 
de ser um obstáculo ao desenvolvimento e passe a ser 
um agente de estímulo, parceiro da iniciativa privada. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna neste momento para re-
gistrar o editorial intitulado “Volta à truculência”, publi-
cado pelo jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 
1º de outubro do corrente.

O referido editorial trata da tentativa de grupos 
governistas de intimidar a imprensa livre e de coibir o 
direito à informação. Segundo o editorial, “Fechadas 
as urnas, setores da militância do PT puseram em 
marcha uma campanha que tenta intimidar meios de 
comunicação independentes”.

O editorial encerra com a seguinte conclusão: “A 
pretexto da vitória legítima de Lula, tentam silenciar o 
jornalismo crítico. As urnas não outorgaram nenhum 
tipo de anistia para os crimes cometidos pelos compa-
nheiros do presidente. Ainda há muito a esclarecer”.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado como parte integrante deste 
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais 
do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALMEIDA LIMA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. 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 “A turma do mal”, publicada 
pela Revista Veja de 11 de outubro do corrente.

A matéria destaca que o sistema político atual do 
Brasil permite que acusados de corrupção infestem o 
Congresso como os sete mensaleiros, cinco sangues-
sugas e envolvidos em escândalos diversos, como o 
ex-ministro da fazenda Antonio Palocci, acusado de 

corrupção e de quebrar o sigilo bancário do caseiro 
que o denunciou.

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. 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 “Escândalo atinge 
8 petistas e desfalca o comitê de Lula”, publicada no 
jornal Folha de S.Paulo, em sua edição de 24 de se-
tembro do corrente.

A matéria destaca que a crise gerada pela com-
pra, por parte de petistas, de um falso dossiê contra 
candidatos tucanos, ainda não pôs em risco a reelei-
ção do presidente Lula, mas derrubou seu coordena-

dor de campanha e mais sete personagens chave da 
campanha petista.

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. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna no dia de hoje para 
registrar a matéria intitulada “Oposição diz que MP da 
TV digital vai afetar Zona Franca”, publicada no jornal 
Folha de S.Paulo em sua edição de 19 de outubro 
do corrente.

A matéria destaca que o líder do PSDB no Senado 
Arthur Virgílio (AM), anunciou ter obtido, por meio de 
um funcionário do Ministério do Desenvolvimento, uma 
minuta da MP, que possibilita a instalação em outros 
estados de empresas para a fabricação de componen-

tes e semicondutores de televisores de plasma e LCD 
de cristal líquido. Segundo o Líder Tucano, se a MP for 
editada, irá “aniquilar a Zona Franca de Manaus”.

Sr. Presidente, solicito que a matéria citada seja 
considerada como parte integrante deste pronuncia-
mento para que, assim, passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para re-
gistrar a matéria intitulada “PF quer chamar Carvalho e 
Dirceu para depor sobre dossiê”, publicada pelo jornal 
O Estado de S. Paulo de 22 de outubro de 2006.

Segundo a matéria, rastreamento telefônico fla-
grou o chefe de gabinete da Presidência, Gilberto Car-
valho e o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, em 
conversas com Jorge Lorenzetti, acusado de comprar 
um falso dossiê contra candidatos tucanos, no dia em 

que Lorenzetti foi preso em flagrante com uma mala 
contendo R$1,7 milhão para fechar o “negócio”.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “Parte do dinheiro para 
dossiê Vedoin veio do jogo do bicho, suspeita PF”, pu-
blicada no jornal O Estado de S. Paulo em sua edição 
de 10 de outubro do corrente.

A matéria destaca que as investigações da Polícia 
Federal apontam para o envolvimento de bicheiros do 
Mato Grosso. Notas velhas, em grandes volumes e de 
pequeno valor, apreendidas com alguns dos principais 

conselheiros e aliados do presidente Lula, levaram a 
PF a essa conclusão.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
passe a integrar este pronunciamento e, assim, conste 
dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “Agência vê Lula mais 
fraco num 2º mandato”, publicada no jornal Folha de 
S.Paulo de 25 de outubro do corrente.

Segundo a matéria, a maior agência de avaliação 
de crédito e riscos do mundo, a Standard & Poor´s, 
vê um presidente Lula enfraquecido num segundo 
mandato.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-

ferida matéria passe a integrar os Anais do Senado 

Federal. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 

SRª SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU PRO-

NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, peço a palavra no dia de hoje para celebrar 
o sucesso de uma empresa que nos enche de energia 
para seguir adiante, a Eletrobrás. Acaba de chegar às 
minhas mãos o Relatório Anual da companhia, que 
traz um panorama de suas atividades no último ano. 
Esse extenso e completo documento é rico em infor-
mações importantes que me deixaram muito tranqüilo. 
Tranqüilo porque tenho confiança de que a geração 
de energia no Brasil está em boas mãos. Mas nem 
sempre foi assim: há apenas cinco anos enfrentamos 
a triste experiência do racionamento de energia, que 
causou prejuízos irrecuperáveis e danos que persis-
tem até hoje. Felizmente, esses dias terríveis ficaram 
no passado.

A gigante Eletrobrás, formada pelas subsidiárias 
Furnas, Chesf, Eletronorte, Eletrosul, Itaipu, CGTEE 
e Eletronuclear é um conglomerado que reúne 29 
usinas hidrelétricas, 15 termelétricas e duas usinas 
termonucleares. Está interligado por uma malha de 
quase 57 mil quilômetros de linhas de transmissão, 
que leva energia a lugares distantes como o Monte 
Caburaí, em meu Estado, no extremo do País, e al-
cança o Chuí, no Rio Grande do Sul. Essas linhas de 
transmissão representam 69% da malha do Sistema 
Elétrico Interligado Nacional, o SIN. Esse conjunto de 
empresas é o verdadeiro dínamo brasileiro, com uma 
capacidade instalada de geração de 37 mil megawatts, 
40% do total de energia gerada no País. Sem a Ele-
trobrás, o Brasil pára.

Esse dínamo passa por um momento especial em 
sua história. Numa conjuntura em que as incertezas 
sobre o futuro do mercado de energia elétrica começa-
ram a se dissipar, a Eletrobrás aproveitou a mudança 
dos ventos para fazer uma reestruturação. A empre-
sa definiu uma nova estratégia de ação e promoveu 
um choque de gestão administrativa, o que permitiu 
consolidar sua liderança no mercado de energia elé-
trica nacional. Agora, a companhia começa a traçar 
vôos mais altos, com a perspectiva de estender suas 
operações ao mercado internacional. Os 40 anos de 
conhecimentos adquiridos em construção de usinas e 
operação de linhas de transmissão lhe garantem a ex-
periência necessária para competir de igual para igual 
com outras empresas do ramo no mundo.

Neste período, a Eletrobrás participou ativamente 
da elaboração do Plano Decenal de Energia Elétrica, 
que definiu as diretrizes para o crescimento do setor 
até o ano de 2015, para quando estão previstas a gera-
ção de 40 mil megawatts adicionais e a construção de 
mais 40 mil quilômetros em novas linhas de transmis-
são. A Eletrobrás terá participação importante nessa 

etapa, já que, em leilão realizado no final de 2005, a 
empresa arrematou quatro concessões para construir 
novas usinas, que responderão pelo equivalente a 
953,2 megawatts contratados, e três novas linhas de 
transmissão. Somente em 2006, a Companhia prevê 
investimentos da ordem de 5 bilhões e cem milhões 
de reais, um crescimento de 18% em relação ao au-
torizado no ano passado.

A empresa também investe em tecnologia e ino-
vação – e uma das grandes maravilhas é o desenvol-
vimento de formas alternativas de geração de eletrici-
dade. Destaco a instalação da primeira usina de ondas 
da América do Sul, que está sendo construída no porto 
de Pecém, no Ceará. O projeto busca gerar energia a 
partir das ondas do mar, que acionam bombas hidráu-
licas com pressão semelhante a das quedas d’água 
que movem as hidrelétricas convencionais. Vale lem-
brar que, segundo estimativas do Centro de Pesquisas 
Energéticas da Coppe/UFRJ, o litoral brasileiro tem 
potencial para suprir 15% da energia necessária para 
o País. É por isso que a Eletrobrás está trabalhando 
estrategicamente e de olho no futuro.

Todas essas ações têm mostrado resultados para 
a empresa, para seus funcionários, seus acionistas e 
para os brasileiros. No ano passado, a empresa obteve 
um lucro líquido de quase um bilhão de reais, que só 
não foi maior devido à valorização do real. As reestru-
turações na gestão da empresa e de suas coligadas, 
contudo, permitiram o saneamento da Companhia. A 
subsidiária Eletronuclear, depois de muitos anos no 
vermelho, voltou a operar no azul. Também foi imple-
mentada uma significativa reformulação no gerencia-
mento da Eletronorte, que reduziu seu prejuízo de 1 
bilhão de reais, em 2004, para 324 milhões de reais, 
em 2005. 

Esse sucesso tem-se refletido no desempenho 
das ações da Eletrobrás na Bolsa de Valores de São 
Paulo. A despeito das oscilações do dia-a-dia do mer-
cado financeiro, investir na companhia tem sido um ex-
celente negócio. As ações ordinárias da empresa, nos 
últimos doze meses, valorizaram mais de 64%. O vigor 
deve continuar, já que a Companhia tem feito esforços 
para se adequar às exigências do novo mercado. Será 
a primeira estatal a figurar no seleto grupo de compa-
nhias que atendem o nível 1 de Governança Corpora-
tiva definido pela Bolsa de Valores de São Paulo. 

A União é a grande beneficiada por esse resultado 
fantástico, já que possui 80,1% das ações da Eletrobrás. 
Mas embora o controle e a gestão sejam do Estado, a 
empresa também atua no sentido de democratizar seu 
capital, abrindo-se para vários acionistas, entre eles 
milhares de pessoas físicas e pequenos investidores. 
Os acionistas minoritários possuem 19,9% das ações, 
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e entre aquelas com preferência na distribuição de lu-
cros, 84% estão sob controle de minoritários residentes 
e não-residentes no País. 

Tamanha excelência permitiu à Eletrobrás buscar 
financiamento em mercados de capitais ao redor do 
mundo. Em 2005, a direção da holding determinou a 
todas as subsidiárias que se preparem para atender 
às mais modernas exigências do mercado financeiro. 
A direção da empresa quer lançar na Bolsa de Nova 
York os ADRs no chamado nível dois, que permitirão 
obter financiamentos a taxas mais baixas no sistema 
financeiro internacional e aumentarão a liquidez das 
ações da empresa no exterior.

No entanto, lucro não é o único objetivo da Ele-
trobrás. A preocupação com a área social e com o 
desenvolvimento sustentável sempre esteve entre 
as diretrizes da empresa. Esse perfil foi compreendi-
do pela Bovespa, que a selecionou para fazer parte 
do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), que 
congrega as principais companhias de capital aberto 
com responsabilidade social na Bolsa brasileira. A par-
ticipação nesse seleto grupo se deve a várias ações 
sociais promovidas pela Eletrobrás, das quais destaco 
o papel na gestão de quatro programas do Governo 
Federal: o “Luz para Todos”, que promove o acesso 
à universalização da energia elétrica; o “ReLuz”, que 
estimula aa adoção de padrões de eficiência na ilu-
minação pública; o “Proinfa”, de incentivo às fontes 
alternativas de energia elétrica e o “Procel”, para a 
conservação de energia.

O carinho social se reflete no cuidado com o meio 
ambiente. Em março deste ano, a Eletrobrás uniformi-
zou a política ambiental para todas as empresas do 
grupo, o que facilitará imensamente o desenvolvimento 
do mercado de energia sem colocar em risco o nosso 
patrimônio ambiental . Além disso, a empresa também 
promove ações em outras esferas, sempre no sentido 
de auxiliar a cultura e as atividades sociais. Lembro 
aqui de nossa seleção de basquete, que disputa o 
campeonato mundial da categoria. Já há alguns anos, 
a Confederação Brasileira de Basquete tem sido patro-
cinada pela Eletrobrás e, com o apoio da empresa, o 
time do Brasil está competitivo como há muito tempo 
não o víamos, e tem feito jogos duríssimos contra as 
principais equipes do mundo. 

Parabenizo, portanto, a direção da Eletrobrás, 
na pessoa de seu presidente, Dr. Aloísio Marcos Vas-
concelos Novais, executivo de alta competência no 
setor elétrico e, outrora, nosso colega parlamentar. 
Parabenizo, ainda, os funcionários da empresa, que 
trabalham anonimamente para fazer dessa companhia 
uma das líderes em geração de energia elétrica no 
cenário mundial. Que a Eletrobrás continue iluminan-

do os caminhos dos brasileiros e nos alimentando de 
energia para o País crescer.

Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB 

– CE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, há pouco tempo me referi, 
nesta mesma Tribuna, às questões do emprego e da 
renda como essenciais para um programa de inclusão 
social. Quero agora destacar algumas circunstâncias 
sobre o emprego e trabalho de jovens, especialmente 
do segmento que tem entre 15 e 24 anos. Uma ques-
tão ainda mal resolvida no mundo, na América Latina 
e, também, no Brasil.

O número de jovens desempregados em esca-
la mundial continua a crescer, aproximando-se de 90 
milhões segundo a Organização Internacional do Tra-
balho. Estima-se que esta situação tenderá a piorar 
nos próximos 10 anos. Com raríssimas exceções, as 
taxas de desemprego juvenil se revelam hoje maiores 
que as taxas nacionais de desemprego de adultos. 
Segundo esta fonte, na América Latina e no Caribe o 
desemprego destes jovens passou de 12% para cer-
ca de 17% na década de 1993 a 2003, alcançando a 
marca de 21% entre as mulheres jovens.

Com relação ao Brasil, é bom lembrar que o nú-
mero de jovens que emergiu no mercado de trabalho 
brasileiro nos anos 90 foi praticamente igual ao número 
absoluto dos jovens desempregados. Ou seja: os novos 
empregos se equipararam ao acréscimo deste segmen-
to, dentro da população economicamente ativa.

Pesquisa recente do Dieese mostra que, em fins 
de 2005, cerca de 46% do total de desempregados no 
Brasil pertenciam a esta faixa de idade. A taxa de de-
semprego deste segmento era cerca de 3 vezes maior 
que a registrada entre os que tinham 25 anos ou mais. 
Além disso, dados de São Paulo revelaram que mais de 
70% dos jovens já ocupados tinham fortes dificuldades 
para conciliar seus trabalhos com seus estudos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como sa-
bemos todos, o progresso tecnológico nos permite 
pouco otimismo em relação aos postos futuros de tra-
balho, especialmente daqueles postos que admitem 
menor qualificação. É desnecessário, portanto, insistir 
na importância crescente de que políticas de emprego 
destinadas aos jovens se articulem com as demais po-
líticas que buscam melhorar suas condições de acesso 
a uma educação suficiente e de qualidade. Horários 
de ensino, tipos de cursos, grades curriculares, con-
teúdos técnicos e oportunidades de reciclagem são 
alguns dos elementos a aprimorar para que nossos 
jovens possam enfrentar, com melhores condições de 

    95ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2006 



Novembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 10 34263 

êxito, uma vida profissional cada vez mais exigente e 
mais competitiva.

A análise da inserção dos jovens brasileiros no 
mercado de trabalho formal revela, pois, forte dese-
quilíbrio entre a oferta e a demanda de emprego além 
de alta rotatividade e além de outras precariedades 
desestimulantes. Tudo isto colabora para dar aos nos-
sos jovens um sentimento de insegurança em relação 
ao futuro.

Além disso, é certo que deficiências nas condi-
ções de emprego para os jovens, aliadas a uma edu-
cação inadequada, contribuem para a persistência dos 
índices nacionais de pobreza.

Um estudo do Centro de Estudos Sindicais e 
de Economia do Trabalho (Cesit /Unicamp), chama a 
atenção, também, para o fenômeno da “terceirização”. 
Esta prática (trabalhar em uma empresa e receber sa-
lários por outra), teria se expandido em 127% desde 
1995. Do valor que as empresas poupam em gastos de 
pessoal, mediante a prática da “terceirização”, pouco 
mais de um quarto deixam de ir aos cofres públicos. 
Ou seja: há menor recolhimento de contribuições so-
ciais, o que afeta – a maior prazo – a oferta pública 
de proteção social.

Porém, o restante é decorrente de uma menor 
remuneração para os próprios trabalhadores terceiri-
zados. Esta é outra circunstância “moderna” que co-
labora para tornar ainda mais precárias as condições 
de trabalho para nossos jovens.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, outro fator 
a considerar é a heterogeneidade do próprio univer-
so de jovens, contrapondo-se suas características de 
idade às suas condições de etnia, sexo, situação ur-
bano-rural, familiares e de níveis de renda. Há indícios 
claros, no Brasil, de que os problemas de emprego e 
salários são mais graves para os jovens do sexo fe-
minino e para aqueles que habitam a zona rural ou as 
periferias de nossas metrópoles e cidades. Sem con-
tar que tudo isto se agrava para aqueles jovens que 
vivem em regiões de maior atraso relativo, como são 
o Norte e o Nordeste.

Por fim, devemos ter em mente que garantir em-
prego estável e renda digna é um dos objetivos per-
manentes do desenvolvimento propugnado pelas Na-
ções Unidas. Sua Declaração do Milênio, aprovada 
em setembro de 2000, fixa, entre outros, o objetivo de 
formular estratégias para empregar os jovens. Trata-
se, entretanto, de meta da qual o Brasil guarda ainda 
uma apreciável distância.

Apesar da promessa do governo atual no senti-
do de aumentar os índices de emprego, as medidas 

adotadas se revelaram ainda insuficientes e o próprio 
programa “Primeiro Emprego” teve repercussão efe-
tiva abaixo da esperada. É urgente, portanto, que o 
governo, a iniciativa privada e outras organizações e 
movimentos sociais somem esforços para melhorar as 
condições imediatas e futuras de emprego e trabalho 
para nossos jovens.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio que 
o Legislativo, e especialmente o Senado Federal que 
tem uma responsabilidade inalienável de equilibrar o 
desenvolvimento regional no País, pode dar um impulso 
significativo a este relevante objetivo social. Só assim 
será possível começar a resgatar a enorme dívida que 
o Brasil tem com sua juventude.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 23 
minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 9 horas)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, projeto recebido da Câmara dos 
Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 106, DE 2006 

(Nº 2.548/2003, na Câmara dos Deputados) 
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)

Cria e transforma, no Quadro de Pes-
soal do Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª  Regiao, os cargos que menciona e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados, no Quadro de Pessoal da 

Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Re-
gião, os cargos efetivos constantes do Anexo I desta 
Lei, a serem providos na forma estabelecida no inciso II 
do caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como 
os cargos em comissão e as funções comissionadas 
constantes do Anexo II desta Lei.

Art. 2º Ficam transformadas, no Quadro de Pes-
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região, as funções comissionadas constantes 
do Anexo III desta Lei.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicaçãoo 
desta Lei correrio à conta das dotaç8es orçamentárias 
consignadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região no Orçamento Geral da Uniâo.

Art. 4º A implementação dos cargos e funções pre-
vistas nos Anexos I, II e III desta Lei será realizada em 
parcelas sucessivas, observada a seguinte razão:

I – 20% (vinte por cento), a partir da data de en-
trada em vigor desta lei;

II – 40% (quarenta por cento), a partir de 1º de 
janeiro de 2007;

III – 60% (sessenta por cento), a partir de 1º de 
janeiro de 2008; e

IV – 100% (cem por cento), a partir 1º de janei-
ro de 2009.

Parágrafo único. As alterações nos gastos com 
pessoal decorrentes desta Lei estão condicionadas 
à existência da respectiva autorização e dotação or-
çamentária, em consonância com o disposto no § 1º 
do art. 169 da Constituiçio Federal e nas normas per-
tinentes da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000.

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

Ata da 183ª Sessão não Deliberativa  
em 10 de novembro de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Tião Viana, das Sras. Serys Slhessarenko,  
Lúcia Vânia e do Sr. Mão Santa.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.548, DE 2003

Cria e transforma no Quadro de Pes-
soal do Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª Região, os cargos que menciona e da 
outras providencias.

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

Art. 1º ficam criados, no Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Re-
gião, os cargos efetivos constantes do anexo I, a se-
rem providos na forma estabelecida no art. 37, inciso 
II, da Constituição federal, bem como os cargos em 
comissão e as funções comissionadas constantes do 
anexo II.

Art. 2º Ficam transformadas, no Quadro de Pes-

soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 

da 4ª Região, as funções comissionadas constantes 

do Anexo III de Lei.

Art. 3º as despesas decorrentes da aplicação 

desta Lei correrão à conta das dotações orçamentá-

rias consignadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 

4ª Região no Orçamento Geral da União.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

Brasília–DF, de 2003; 182º da Independência e 

115º da Republica.
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Justificaçaõ

Nos termos do artigo 96, inciso II, alínea b, da 
Constituição Federal, submeto à elevada deliberação 
dos Excelentíssimos Senhores Membros do Congres-
so Nacional anteprojeto de lei aprovado pelo Tribunal 
Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, conforme Re-
solução Administrativa nº 961/2003, que consubstan-
cia medida para a transformação e criação de funções 
comissionadas no Quadro de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, sediado 
em  Porto Alegre – RS.

O crescente número de ações ajuizadas naquela 
Justiça Especializada,  com a conseqüente elevação 
do volume de serviços e responsabilidades dos ser-
vidores, e a necessidade de propiciar maior funcio-
nalidade e dinâmica às unidades administrativas da 
Corte justificam a adoção de medidas que viabilizem 
a adequação de sua estrutura organizacional, asse-
gurando a manutenção da celeridade na entrega da 
prestação jurisdicional.

O anteprojeto de lei ora submetido à deliberação 
dos Excelentíssimos Senhores Membros do Congres-
so Nacional contempla a criação de 1 (um) cargo de 
Juiz do Trabalho Substituto, de 754 (setecentos e cin-
qüenta e quatro) cargos efetivos, de 650 (seiscentos e 
cinqüenta) funções comissionadas e a transformação 
de 317 (trezentos e dezessete) funções comissionadas 
essenciais à reestruturação do TRT da 4ª Região.

A criação de um cargo de Juiz do Trabalho Subs-
tituto deve-se à carência do cargo na única Vara do 
Trabalho do Rio Grande do Sul, a saber, a Vara do 

Trabalho de São Gabriel. Tal situação advém da Lei 
nº 8.426, de 26 de maio de 1992, que criou a então 
Junta de Conciliação e Julgamento de São Gabriel, 
acrescendo apenas um cargo de Juiz do Trabalho Pre-
sidente (hoje Juiz do Trabalho Titular), ao Quadro de 
Magistrados do 4º Regional.

Ainda à vista da indispensável estrutura proposta 
pelo Tribunal Superior do Trabalho no Projeto de Lei 
nº 3.384/2000, conclui–se que são necessários 490 
(quatrocentos e noventa) cargos de Analista Judiciário, 
784 cargos de Técnico Judiciário, perfazendo um total 
de 1.274 (mil duzentos e setenta e quatro) para as 98 
(noventa e oito) Varas do Trabalho vinculadas ao Re-
gional. Entretanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª Região conta, atualmente, com apenas 734 (sete-
centos e trinta e quatro) servidores lotados nas Secre-
tarias das Varas do Trabalho, ou seja, 540 (quinhentos 
e quarenta) servidores a menos do que os previstos na 
estrutura proposta pelo citado projeto de lei.

A criação de 34 (trinta e quatro) cargos de Ana-
lista Judiciário, Executante de Mandados, torna–se ne-
cessária, tendo em vista que o citado projeto prevê 2 
(dois) Executantes de Mandados por Vara do Trabalho, 
índice não alcançado no Regional, com prejuízos imen-
sos aos jurisdicionados, em especial nas Varas cujas 
jurisdições abrangem expressivo número de municípios 
e extenso território. O quadro atual do TRT da 4ª Re-
gião é de 162 (cento e sessenta e dois) Executantes de 
Mandados para 98 (noventa e oito) Varas do Trabalho, 
o que representa apenas 1,65 (um vírgula sessenta e 
cinco) Executantes por Unidade Judiciária.
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Devido à insuficiência de pessoal, o Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região vê-se impossibilitado de melho-
rar a qualidade e/ou ampliar a sua prestação jurisdicional 
diante da multiplicada insuficiência de pessoal. Assim, 
para a equiparação do quadro de servidores do Primeiro 
Grau do Regional, faz-se necessária a criação de, no total, 
432 (quatrocentos e trinta e dois) cargos de Técnico Judi-
ciário, e 322 (trezentos e vinte e dois) cargos de Analista 
Judiciário, totalizando 754 (setecentos e cinqüenta quatro) 
cargos, conforme Anexo I do anteprojeto.

Em relação aos cargos em comissão e às funções 
comissionadas, para a implementação da estrutura pro-
posta pelo Tribunal Superior do Trabalho no Projeto de Lei 
nº 3.384/2000, será necessária a criação de 49 (quarenta 
e nove) cargos em comissão e 601 (seiscentas e uma) 
funções comissionadas, conforme o Anexo II, e a transfor-
mação de 317 (trezentos e dezessete) funções comissio-
nadas, constantes do Anexo III do anteprojeto de lei.

Portanto, impõem–se urgentes providências no 
sentido de dotar a estrutura do Órgão dos comandos ade-
quados e indispensáveis ao desempenho satisfatório de 
suas atribuições, pelo que se propõe a criação do cargo 
de Juiz do Trabalho Substituto e dos cargos - efetivos, 
constantes do Anexo I, e a transformação e criação das 
funções comissionadas constantes, respectivamente, 
dos Anexos II e III do anteprojeto de lei, ora submetido 
a apreciação de Vossas Excelências, e assim dotar o 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Estado 
do Rio Grande do Sul, da infra–estrutura necessária a 
uma satisfatória prestação jurisdicional.

Com estas considerações, submeto o anexo an-
teprojeto de lei à apreciação desse Poder Legislativo 
esperando que a proposição mereça a mais ampla 
acolhida, convertendo-se em lei com a urgência pos-
sível.

Brasília–DF, de novembro de 2003. – Francisco 
Fausto Paula de Medeiros, Ministro Presidante do 
Tribunal Superior do Trabalho.

Ofício nº 19/GP

Brasilia, 20 de fevereiro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasíiia-DF

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 88, inci-

so IV, da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005, 
encaminho a Vossa Excelência cópias da certidão de 
julgamento e da decisão proferida pelo Plenário do Con-
selho Nacional de Justiça sobre o mérito do Projeto de 
Lei nº 2.548/2003, que cria e transforma no quadro de 
pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 
os cargos que menciona e dá outras providências.

Atenciosamente, – Ministro Nelson Jobim, Pre-
sidente do Conselho Nacional de Justiça.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

Pedido de Providência Nº 114/2005
Relator: Conselheiro Cláudio Godoy
Requerente: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
Requerido: Conselho Nacional de Justiça.

Certifico que o Plenário, ao apreciar o processo 
em epigrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu 
a seguinte deasão:

“O Conselho, por maioria, em cumprimento ao 
disposto no art. 88 da Lei nº 11.178/2005 (Lei de Dire-
trizes Orçamentárias), manifestou-se favorál à aprova-
ção integral do Projeto de Lei nº 2.548/2003, que cria e 
transforma no quadro de pessoal do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região, os cargos que menciona e 
dá outras providências, nos termos do voto divergen-
tes proferido pelo Excelentíssimo Conçelheiro Paulo 
Shmidt. Vencidos, em parte, os Excelentíssinos Con-
selheiros Cláudio Godoy (relator) e Marcus Favo; que 
se manifestavam parcialmente favorável à aprovação 
do projeto de lei. Ausentes, Justificadamense, os Ex-
celentíssimos Conselheiros Vantuil Abada e Ruth Car-
valho. Presidiu o julgamento o Excelentissimo Ministro 
Nelson Jobim (Presidente). Plenário, 14 de fevereiro 
de 2006”:

Presentes à sessão os Excelentíssimos Senho-
res Conselheiros: Antônio de Pádua Ribeiro, Marcus 
Faver, Jirair Aram Meguerian, Cláudio Godoy, Germa-
na Moraes, Paulo Schmidt, Eduardo Lorenzoni, Oscar 
Argollo, Paulo Lobo, Alexandre de Moraes e Joaquim 
Falcão.

Presentes o Procurador Geral da República, Dr. 
Antônio Fernando de Sousa, e o Presidente do Conse-
lho Federal da OAB, Dr. Roberto Antônio Busato.

Fez sustentação oral pelo requerente, o Presi-
dente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 
Juiz Denis Marcelo de Uma Molarinho.

Brasllia-DF, 14 de fevereiro de 2006, – Maria 
Cristina G. Botelho Costa, Analista Judiciário.

OF. STST.GDGCA.GP.Nº 736

Brasília, 19 de novembro de 2003

Exº Sr.
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Presidente
Nos termos do art. 96, inciso II, alínea b, da Cons-

tituição Federal, submeto à elevada deliberação dos 
Senhores Membros do Congresso Nacional, acompa-
nhado da correspondente justificativa, anteprojeto de 
lei referente àcriação de cargos de provimento efetivo 
e de funções comissionadas no Quadro de Pessoal do 
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Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, sediado 
na cidade de Porto Alegre-RS.

Na oportunidade, renovo a V. Exª protestos de 
consideração e elevado apreço. – Francisco Fausto 
Paula de Medeiros, Ministro Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
....................................................................................

II – a investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a nature-
za e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeaçães para cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 19, de 1998)
....................................................................................

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios não poderá exceder os limites estabelecidos 
em lei complementar.
....................................................................................

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou au-
mento de remuneração, a criação de cargos, empre-
gos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, 
bem como a admissão ou contratação de pessoal, a 
qualquer título, pelos órgãos e entidades da adminis-
tração direta ou indireta, inclusive fundações instituidas 
e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: 
(Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Cons-
titucional nº 19, de 1998)
....................................................................................

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.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O projeto 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 1.118, DE 2006

Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento In-
terno, requeiro licença para me afastar dos trabalhos 
da Casa, pelo prazo de dois dias, 13, 14-11-2006, a 
fim de tratar de interesses particulares.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 2006. 
– Senador Tião Viana.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publi-
cação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Há oradores inscritos.

Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessa-
renko.

Senadora, V. Exª dispõe de até 20 minutos.
O SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 

– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu 
havia preparado uma fala para o dia 08 próximo pas-
sado, quando se comemorou o Dia Mundial da Ciência 
pela Paz e pelo Desenvolvimento. Infelizmente, naquele 
dia, não foi possível pronunciar-me. Então, faço isso 
na data de hoje.

No dia 08 de novembro, o Senado deu mais uma 
prova de estar atento à importância do conhecimento 
a serviço da melhoria da nossa vida e de nosso Pla-
neta com a utilização da Hora do Expediente para a 
celebração do Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo 
Desenvolvimento. Infelizmente, como já disse, não pude 
fazer este pronunciamento naquele momento, mas 
venho hoje a esta tribuna juntar-me aos Senadores e 
às Senadoras que a ocuparam naquela sessão para 
louvar a ciência como instrumento para a paz.

A ciência tem como combustível um elemento 
muito barato e em abundância em nosso País: o sa-
ber, produto que encontramos em qualquer esquina no 
Brasil, que é reconhecidamente um País exportador de 
gênios. Não é surpresa que, em grandes projetos cien-
tíficos no mundo, encontramos brasileiras e brasileiros 
envolvidos. No entanto, a despeito de todo esse conhe-
cimento, há um distanciamento ainda entre a população 
e o meio científico, em especial o acadêmico.

Não há muitos meios para difusão dos seus tra-
balhos. Não há veículos suficientes para alcançar o 
chamado povão, a população do País como um todo.

Nesse sentido, o Governo Federal, o Governo do 
nosso Presidente Lula, por meio do seu Ministério da 
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Ciência e Tecnologia, passou a celebrar a Semana da 
Ciência e Tecnologia. Nessa semana inteira dedicada 
ao saber, são realizados inúmeros eventos com o ob-
jetivo de promover e difundir o conhecimento científico, 
aproximando a população, em especial os estudantes, 
do meio acadêmico e científico, estendendo as come-
morações às mais diversas áreas do País.

Com base neste espírito de celebração da ciên-
cia, em 2004, apresentei um requerimento para instituir 
também no Senado a Semana de Ciência e Tecnologia 
e, assim, esta Casa também poderia participar con-
cretamente dessa grande comemoração. É chegada 
a hora, Sr. Presidente, de o Poder Legislativo prestar 
sua contribuição para a sociedade, inaugurando uma 
semana dedicada à ciência, numa conjunção de es-
forços, que dará maior repercussão à questão da di-
vulgação científica no Brasil.

Há tempos em que sociedades científicas e insti-
tuições voltadas para a divulgação científica propõem 
a realização de uma Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia, com o intuito de contribuir para que a po-
pulação possa ter maior conhecimento dos resultados 
da relevância e do impacto das pesquisas científicas.

Não podemos ignorar que, no mundo de hoje, o 
progresso de um País encontra-se fundamentado no 
seu progresso científico.

Sem dúvida, muitas vocações serão despertadas 
por meio de uma maior divulgação das atividades cien-
tíficas. Vários Países, entre os quais o Reino Unido, a 
França, a Espanha, a África do Sul e o Chile, já imple-
mentaram, com sucesso, semanas nesses moldes.

Felizmente, Sr. Presidente, no dia 8, justamente 
no dia 8, a Comissão de Infra-Estrutura, sob a Presi-
dência do nobre Senador Heráclito Fortes, aprovou 
este requerimento. Não havia dia mais simbólico do 
que o dia 8 para esta aprovação.

O Senado Federal poderá dar grande contribui-
ção, uma vez que possui canais de comunicação com a 
sociedade de grande alcance. Temos a Rádio Senado, 
temos a TV Senado e o Jornal do Senado, todos da 
maior grandeza, compromisso e competência, meios 
com os quais alcançaremos as populações mais lon-
gínquas, nos chamados grotões, agindo de maneira 
eficaz na intenção de, no máximo que se puder, po-
pularizar o conhecimento.

Precisamos valorizar toda ação que tenha como 
objetivo privilegiar o conhecimento. Neste sentido, Sr. 
Presidente, devo destacar que, no dia 8, estive na co-
memoração dos 55 anos da Capes – Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, órgão 
vinculado ao Ministério da Educação, que tem como 
Presidente o Sr. Jorge Guimarães, pessoa reconhecida 
nacional e internacionalmente. Com certeza, todos que 

lá trabalham sob sua direção têm que ser homenagea-
dos. Fiquei muito satisfeita ao constatar o quanto nosso 
País está crescendo no incentivo ao conhecimento, o 
salto que vem dando, principalmente nos últimos tem-
pos, principalmente neste momento.

A Semana de Ciência e Tecnologia chega como 
mais um incentivo para que todos, sem distinção, pos-
sam desfrutar dos benefícios que os investimentos em 
ciência e tecnologia podem trazer.

Um dos homenageados pela Capes foi o Pro-
fessor Leopoldo de Meis, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Ele, como vários outros educadores 
dedicados à área da ciência, coordena dois grandes 
projetos inovadores neste momento. No projeto Ensi-
nando Ciência com Arte, ele criou uma série de DVDs 
para tornar o ensino de bioquímica mais atraente. O 
material é distribuído gratuitamente nas escolas públi-
cas da periferia do Rio de Janeiro.

Meus parabéns para o Professor Leopoldo, aos 
demais homenageados pela Capes e também a to-
dos aqueles que acreditam que, por meio de investi-
mentos em educação, em pesquisa, em ciência e em 
tecnologia, teremos um País mais justo, aí incluídos o 
Professor Jorge Guimarães, atual Presidente da Ca-
pes, o Ministro Fernando Haddad, todos, é claro, sob 
o comando, a determinação e a vontade política do 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O País que deu ao mundo Santos Dumont, só 
para citar um dos inúmeros homens e mulheres que 
contribuíram de forma extraordinária para o desenvol-
vimento da ciência mundial, tem potencial para con-
tribuir muito mais. Basta que todos se unam em torno 
de um único objetivo, o desenvolvimento da educação. 
Só assim conseguiremos alcançar o desenvolvimento 
econômico e social que todos almejamos.

O Senador Mão Santa, aqui presente, quase todos 
os dias está aqui falando que a educação é importante, 
que o profissional da educação é o mais importante, 
com o que concordamos e no que acredito.

Costumo dizer que, em momentos de campanha, 
não há um político, com certeza, que nunca tenha dito 
que acha, que acredita, que tem certeza que a educa-
ção é a mais importante dimensão da sociedade para 
que realmente as transformações aconteçam. Temos 
consciência da veracidade dessa questão e por isso 
temos batalhado. Uma batalha levada avante, há poucos 
dias, neste Senado, foi o Fundeb, que agora já passou 
também pela Câmara.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senadora e 
professora Serys Slhessarenko, V. Exª me permite 
um aparte?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Concedo o aparte ao Senador Mão Santa.
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O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Tião 
Viana, V. Exª estar na Presidência é um orgulho para 
todos nós e uma esperança na democracia, pela juven-
tude que representa. E é oportuno que V. Exª presida a 
sessão quando ocupa a tribuna a eminente Senadora 
Serys, que simboliza a educação, a boa educação, pois 
o professor é o único profissional que pode ser cha-
mado de mestre, como era chamado Cristo. Senador 
Tião Viana, um fato muito grave está ocorrendo neste 
Brasil: os médicos residentes estão em greve há dias. 
Posso falar o que significa isso. Quis Deus que V. Exª 
estivesse aí agora. Sou do PMDB puro, de vergonha, 
que está encantado no fundo do mar, que disse “ouça 
a voz rouca das ruas”. Ela foi ouvida; a voz rouca das 
ruas queria Lula de novo, porque ele teve um programa, 
uma sensibilidade social. Acima do grito de liberdade, 
igualdade e fraternidade, ele viu que a sobrevivência é 
o mais importante. Petrônio nos ensinou a não agredir 
os fatos, mas este País é injusto, pois 10% dos pode-
rosos, dos ricos, dos insaciáveis, dos que roubam esta 
Nação ficavam com a metade da riqueza deste País, 
enquanto que 10% dos pobres ficavam com apenas 1%. 
Lula anteviu, ganhou e ganhou mesmo. Meu passe é 
muito simples, Senador Tião Viana: eu não me vendo. 
Vim do Piauí de vergonha; nunca pedi um cargo, uma 
indecência, uma imoralidade. Sempre tive o melhor re-
lacionamento com V. Exª, com a Serys Slhessarenko, 
com Aloizio Mercadante, com os grandes líderes da 
verdade do PMDB. Essa associação dos médicos resi-
dentes é uma coisa séria. Digo isso porque fui médico 
residente. Não quero causar desdouro a Lula, que não 
teve formação universitária, mas estou reconhecendo 
sua clarividência de ver que a sobrevivência foi funda-
mental. Não vou agredir os fatos: Lula foi o vitorioso. 
Mas está aí: isso é sério para a associação. Informaram 
errado ao Lula que a medicina vai muito bem; não, ela 
vai muito mal. Digamos a verdade. Posso falar dessa 
associação de médicos residentes porque fui um de-
les. No período revolucionário, ela era um primor. Havia 
uma associação de médicos residentes que somente 
ela permitia aos hospitais credenciar para dar resi-
dência médica, porque, professora Serys, ela é que 
dá a especialização. O Programa Saúde da Família 
é muito bom, chegou ao pobre, expandiu-se – é tudo 
verdade; não vou negar. Mas quero lhe dizer que ele 
tem uma falha: ele vulgarizou a medicina fugindo das 
especializações. Grandes especialistas estão indo em 
busca do PSF, que nós sabemos que tem pouca re-
solubilidade. Conheci e convivi, em Cuba, com quem 
criou o Programa Saúde da Família. Li seu primeiro 
livro, uma apostila, mimeografada, pois Cuba é pobre. 
O médico residente era quem tinha qualificação. Fiz 
residência, no tempo dos militares, no HSE, Hospital 

dos Servidores do Estado, e foi ela que propiciou o 
avanço, o progresso, a pureza da ciência, e está em 
greve há vários dias. Senador Tião Viana, quero me 
colocar a sua disposição para recebê-los. Existe uma 
presidência da Associação dos Médicos Residentes, 
que é a coisa mais pura que existe neste País. A UNE 
era pura, não é mais, porque está recebendo doações 
de Governo. Vamos zelar pela Associação dos Médicos 
Residentes. Eles estão em pânico; querem um retor-
no salarial justo, porque eles trabalham, são eles que 
mantêm o hospital, são eles que dão qualificação aos 
grandes hospitais. Que tenhamos um relacionamento 
com esta Associação, e ninguém melhor que V. Exª 
para ser o intermediário desse contato. Eu gostaria 
de acompanhá-lo, com a nossa experiência e com a 
amizade com Jayme Pietra, que hoje é médico no Rio 
Grande do Sul e que foi o líder disso.

Tão importante era, que trabalhei para elegê-lo 
a fim de credenciar a residência médica no Ceará e 
em dois hospitais em que me formei, a Maternidade 
Assis Chateaubriand e o primeiro hospital do Piauí, o 
Hospital Getúlio Vargas, tal a seriedade da medida. 
Essa é a contribuição. Para eu votar com o Governo, 
com a Pátria, não custa nada. V. Exª sabe disso, por-
que muitas vezes me pediu, e eu nunca faltei. Muitas 
vezes, o Senador Aloizio Mercadante foi me buscar 
ali no cafezinho para dar quorum. Evidentemente, o 
que eu estava em desacordo e sou contra não é com 
relação a esse programa social. Para o Bolsa-Família, 
tem de haver um debate qualificado para atualizá-lo. 
Penso que foi um dos maiores avanços, assim como 
foi a liberdade dos escravos; como fez Getúlio, com o 
reconhecimento do trabalhador; como o Funrural, pois 
não havia nada no período militar. Portanto, houve um 
avanço. Que não deixemos cair essa estrutura pura e 
sadia que é a Associação dos Médicos Residentes. 
Vamos dialogar e debater. E ninguém melhor neste 
País para ser o intermediário do que o Senador que 
neste instante preside o Senado Federal, Senador Tião 
Viana, com a aquiescência da grande Professora, Se-
nadora Serys Slhessarenko.

A SRA. SERYS SLHESSARNEKO (Bloco/PT 
– MT) – Sr. Presidente, antes de qualquer comentário, 
peço mais cinco minutos, a posteriori.

São extremamente interessantes as colocações 
do Senador Mão Santa. Fiquei muito feliz, Sr. Presiden-
te, quando S. Exª disse que poderá apoiar as proposi-
turas do Presidente Lula. Isso é muito importante.

É realmente o reconhecimento da possibilidade de 
superarmos algumas questões, principalmente aquelas 
relacionadas às pessoas com maiores dificuldades de 
vida na sociedade – que sei ser uma preocupação per-
manente do Senador Mão Santa –, que estão sendo 
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modificadas, alteradas, ainda que devagar, reconhece-
mos, a partir das colocações e críticas, como as que 
V. Exª e outros fazem. A crítica, a meu ver, é da maior 
relevância, e tem de ser considerada. Se ela existe, é 
considerada, e a transformação acontece, com certe-
za, o Governo do Presidente Lula terá a possibilidade 
de contar com o seu apoio.

V. Exª cita o Bolsa-Família e a questão dos resi-
dentes, na área de Medicina. São questões extrema-
mente importantes. Como dizemos popularmente, a voz 
do povo é a voz de Deus, e o povo brasileiro disse, nas 
urnas, que o Presidente Lula está fazendo a diferença 
para as transformações de que o Brasil precisa, a fim 
de melhorar a qualidade de vida, principalmente dos 
mais despossuídos.

Fiquei satisfeita. V. Exª teceu críticas. Teceu, mas 
não faz mal. Elas são importantes, são decisivas, des-
de que também contribuamos com sugestões, como 
as que V. Exª já fez em relação a algumas questões 
que devem ser tratadas com algumas pessoas no que 
diz respeito à residência, na área da Medicina, que é 
da mais alta relevância. Também tenho filha e genro 
médicos. Sei que V. Exª e o Senador Tião Viana são 
médicos e reconhecem a importância dessa categoria 
para a saúde do Brasil. Aliás, a Medicina e as ciências 
afins, na área da Saúde, precisam cada vez mais se 
aperfeiçoar, qualificando seus profissionais, a fim de que 
haja serviço de saúde da melhor qualidade para todos 
e para todas, especialmente para o sistema público.

Sabemos que o SUS ainda deixa a desejar, mas 
já deu um salto de qualidade muito significativo no Go-
verno do Presidente Lula.

Senador Tião Viana, tenho certeza de que com a 
conclamação do Senador Mão Santa para que os dois 
trabalhem juntos, como médicos competentes que têm 
história em suas vidas, vamos melhorar essa questão. 
E conto com a participação do Senador Mão Santa, 
pelo menos nas grandes questões em que o Presidente 
Lula precisa deste Senado da República.

Dito isso, eu gostaria de tratar um pouco do meu 
Estado, pois não posso vir a esta tribuna sem falar do 
Estado de Mato Grosso. Ontem mesmo, falamos sobre 
o turismo no Brasil. Naquele momento, aqui estavam 
presentes representantes das entidades do sistema 
hoteleiro no Brasil e também da área de turismo, que 
são extremamente interligadas, e dissemos que o Mato 
Grosso tem um potencial gigantesco nessa área. Mas 
temos de citar todas as áreas, das quais quero falar 
um pouco.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Pedi a V. Exª, Sr. Presidente, mais cinco mi-
nutos, porque cedi...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª tem o tempo que julgar necessário.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Cedi o aparte ao Senador Mão Santa, que foi 
muito importante, e precisaria de um tempo a mais.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito se cogita 
atualmente sobre as perspectivas de desenvolvimento 
do Estado de Mato Grosso. Todos sabemos que é um 
Estado de extensão territorial imensa, de terras super-
produtivas, com um povo extremamente trabalhador, 
disposto a dar sua cota de participação para o desen-
volvimento, para o grande salto de qualidade do Estado. 
Mas esse salto de qualidade precisa ser extensivo à 
grande produção e, muito especialmente, ao produtor 
médio e, mais ainda, ao pequeno produtor rural, aquele 
que faz a agricultura familiar. Mato Grosso, por muito 
tempo, foi um Estado em que, com grandes extensões 
de terra, poucos detinham o domínio e a possibilida-
de de produção. Mas, hoje, é um Estado de inúmeros 
– centenas, eu diria – assentamentos rurais, de reforma 
agrária. Ainda existem alguns acampamentos, e preci-
samos resolver o problema com urgência, pois é grave 
a situação daqueles que estão acampados. Já existem 
muitos assentamentos, alguns com todas as condições 
necessárias para uma vida com dignidade. 

Agora, temos que cuidar da produção. Nesse pon-
to, entra uma outra discussão, que é a diversificação 
da produção. Vimos que existe a “monocultura”, que 
não é bem uma monocultura, já que em Mato Grosso 
plantamos soja e algodão em grandes extensões, e 
produzimos carne bovina também. Esses são produtos 
– matéria-prima, digamos – para exportação in natura. 
Essa é uma questão complicada para o nosso Estado. 
É uma discussão que surge porque todo produto para 
exportação in natura é isento de impostos; ou seja, 
não resta nada, exporta-se tudo, o que representa um 
problema para aquele Estado.

Quando irrompeu a crise do agronegócio, essa 
discussão foi bastante ampliada, e está nos parecendo 
que os grandes e médios produtores se conscientiza-
ram, ou estão se conscientizando, de que precisam 
buscar alternativas para esses produtos, como esma-
gamento de soja, indústrias têxteis e outras para que 
possamos não apenas exportar. Precisamos continu-
ar exportando para trazer divisas, claro, mas também 
precisamos fazer com que não apenas esses produ-
tos sejam modificados no Estado, a fim de gerar em-
prego e impostos, bem como diversificar a produção 
na sua origem, o que implica questões como álcool e 
biodiesel.
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A propósito do assunto, tenho dito e repetido vá-
rias vezes – não me canso de fazer isso – que o Mato 
Grosso será, não tenho qualquer dúvida, porque o 
Estado tem potencial para isso, o maior produtor de 
biodiesel, muito em breve. Pois há vontade e determi-
nação. Os projetos estão acontecendo por iniciativa do 
povo que lá vive e produz. Mais do que aqueles que 
têm condições hoje, precisamos dar início à grande 
ou à média produção do biodiesel. Para tanto, preci-
samos que a agricultura familiar se organize para ser 
dona, vamos dizer assim, de toda a cadeia produtiva 
do biodiesel: do plantio, da colheita, da industrialização 
e da comercialização da matéria-prima. O pequeno 
produtor rural tem de assumir a cadeia como um todo. 
Não pode mais continuar produzindo a matéria-prima, 
entregando-a para meia dúzia industrializar, para um, 
dois ou três comercializarem, tanto no mercado interno 
quanto no externo. Isso não é justo, porque, na hora 
do melhor, que é o do recebimento do lucro, este não 
fica nas mãos do pequeno produtor.

Isso é vontade, é determinação. Temos visto 
declarações do Presidente Lula – como a do dia da 
eleição –, em que ele dizia que, no seu Governo, a 
palavra maior, a palavra-chave será desenvolvimen-
to, e desenvolvimento para fazer a justiça social. Para 
aqueles que já têm esse potencial de produção, tudo 
bem, que continuem produzindo cada vez mais, cres-
cendo mais e mais, dando sustentabilidade para um 
país grande e justo para todos. 

Mas o estímulo e o incentivo têm de ser dados 
ao pequeno produtor rural, no caso do nosso Estado 
de Mato Grosso, porque, ao fazer parte dessa cadeia 
do biodiesel, ele é quem terá o potencial, a possibi-
lidade de proporcionar uma melhora significativa de 
vida para si e para seus familiares. Assim, consegui-
remos construir a justiça social a partir daqueles que 
vivem as necessidades e que têm a possibilidade, o 
potencial de melhorar a vida, eles mesmos construin-
do esse potencial.

A questão do biodiesel para nós é a grande possi-
bilidade do Estado de Mato Grosso, do nosso Estado.

Também temos aí a questão do álcool. O Bra-
sil – eu digo sempre – é o detentor do know-how do 
álcool, o combustível inesgotável. Sabemos também 
que somos auto-suficientes na produção do petróleo, 
mas este é um recurso totalmente esgotável. Então, 
já que temos esse know-how do álcool, que nos or-
ganizemos. E o nosso Estado de Mato Grosso tem um 
potencial muito grande nessa área.

Sabemos que para tudo isso precisamos de in-
fra-estrutura de todo tipo: de escoamento da produção, 
com as rodovias, com as ferrovias. Temos aí a nossa 
Ferronorte, e, agora, acredito que ela vai avançar e 

chegar a Cuiabá. Essa luta de dezenas e dezenas de 
anos, que, com certeza nesta tribuna, o Senador Vi-
cente Vuolo, de Mato Grosso, tão saudoso para nós, 
fez da sua história de vida, política especialmente, uma 
luta pela Ferronorte. E ele, com certeza, está atento, 
no plano em que estiver, para ver que valeu a pena. 
Valeu a pena sua luta, sim. As coisas são morosas, são 
difíceis, mas acontecem. Se ele não tivesse começado 
esta luta, com certeza, nós não teríamos hoje a Ferro-
norte em Mato Grosso e com perspectiva de agora ser 
acelerada, chegando de Alto Araguaia a Rondonópolis 
e à nossa querida Cuiabá. Daí, vamos ver para onde 
os seus braços vão se estender. 

Temos, também, a possibilidade de uma outra fer-
rovia, a Ferrovia Norte-Sul ou o nome que se dê, que 
deverá chegar até a região chamada Nortão.

Há ainda a BR-163, que tem que ter seguimento 
no Pará, tão querida, buscada, disputada, necessária, 
essencial para a melhoria da saída dos produtos da 
região chamada Nortão, do nosso Estado, via Santa-
rém, e a chegada dos fertilizantes e de outros produtos 
necessários à agricultura, também via Santarém. Des-
sa forma, o custo do nosso produto será barateado, o 
que proporcionará mais lucro para o nosso produtor de 
Mato Grosso. Ou seja, com o escoamento mais barato, 
conseqüentemente o lucro será maior para aqueles 
que produziram; com os preços dos insumos barate-
ados, via Santarém, de forma mais acessível para a 
produção, teremos vantagem na saída e na chegada 
dos produtos via Santarém. 

Há também a BR-158, a BR-364.
Temos a questão da energia, que é da mais 

alta relevância. O linhão do nosso Araguaia do Norte, 
cujas obras têm que ser iniciadas o mais rapidamen-
te possível. 

Há, também, uma discussão já iniciada com re-
lação aos dutos. Qual duto chegará primeiro em Mato 
Grosso? Temos que ter as linhas de produção tam-
bém planejadas. Precisamos, enfim, de muito estudo 
e muito planejamento para que se melhor produza e 
se escoe os produtos.

Eu paro por aqui porque sei que outros Senadores 
gostariam de usar da palavra. Agradeço ao Presidente Tião, 
que nos concedeu um espaço de tamanha envergadura.

Digo que a voz do povo é a voz de Deus; que a 
reeleição do Presidente Lula, mostrando a grandeza 
do povo brasileiro, foi uma afirmação de que o Presi-
dente Lula realmente é aquele que o povo brasileiro 
queria e precisava para governar, não só quatro, mas 
oito anos, porque ele vem fazendo transformações, com 
certeza, da maior grandeza para a população como 
um todo, mas muito especialmente aos mais neces-
sitados. Com os resultados das urnas, temos certeza 

NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL108     



Novembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 11 34315 

do fortalecimento, da vontade e da determinação do 
Presidente Lula para estabelecer políticas que levem 
o nosso País a avançar mais e mais, em todos os sen-
tidos, dos direitos humanos, da economia, enfim, do 
desenvolvimento deste País com qualidade de vida 
para todos e para todas.

É com essa vontade e com essa determinação 
que o Presidente Lula chega novamente ao Poder por 
mais quatro anos, mas especialmente com a vontade 
e o desejo que o povo brasileiro expressou nas urnas, 
com milhões e milhões de votos a seu favor. Isso signi-
fica um Presidente forte que diz: “Eu retornei, por meio 
da reeleição, porque hoje conheço mais do que nunca 
os problemas brasileiros, compreendo os problemas 
brasileiros”. A experiência adquirida nesse tempo faz 
com que ele tenha certeza de que a melhoria da quali-
dade de vida de todos e de todas é uma realidade mais 
e mais concreta, a cada dia, em seu Governo.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Senadora Serys, cumprimento V. Exª pelo relevante 
pronunciamento. Quanto ao aparte feito pelo Senador 
Mão Santa sobre a atual greve dos médicos residen-
tes brasileiros, na condição de Presidente da sessão, 
determino à Secretaria que prepare a cópia do pro-
nunciamento do Senador Mão Santa e a envie aos 
Ministros da Educação e da Saúde. Na condição de 
Vice-Presidente do Senado, emitirei também um ofício 
aos Ministros, acompanhando o pronunciamento que 
o Senador Mão Santa apresentou em solidariedade 
aos médicos residentes brasileiros que ora reivindicam 
melhores condições de trabalho.

Concedo a palavra ao eminente Senador Mão 
Santa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Ilustre 
Presidente Serys Slhessarenko, Senadores e Sena-
doras presentes na Casa, brasileiras e brasileiros aqui 
presentes e que nos assistem pelo sistema de comu-
nicação do Senado da República, um grande Senador, 
Cícero, um grande orador da História, disse: “Nunca 
fale depois de um grande orador”. E eu vou falar depois 
de uma bela professora, Senadora e grande oradora. 
Mas temos de realizar esse desafio.

Senador Tião Viana, tenho minhas crenças e as 
confesso.

Sou cristão. Minha mãe era Terceira Franciscana, 
de uma ordem religiosa dedicada à pobreza, Serys. 
O pai de minha mãe era um grande empresário, um 
grande industrial, mas ela se tornou Terceira Francis-
cana. Daí meu nome Francisco. Não tem nada de Mão 
Santa. Minhas mãos são iguais as do Zezinho, huma-
nas, trabalhadoras, honradas, mas o povo assim me 

denominou. E estou fazendo 40 anos como cirurgião. 
Fui porque quis para a minha cidade.

Tenho aquele sentimento de Sêneca. Sêneca, o 
grande filósofo, não era nem da grande Atenas, nem 
da grande Esparta, Professora Serys – digo professora 
porque professora é muito mais do que Senadora, mes-
tre igual a Cristo – Sêneca era de uma pequena cidade 
e dizia: não é uma pequena cidade, é a minha cidade. 
Portanto, fui para a minha Parnaíba porque quis.

Senador Tião Viana, eu, pessoalmente, nunca 
soube o que era desemprego. Sei porque fui político e 
tive que enfrentar esse problema. Deus foi muito bom 
comigo: sempre tinha uma fila de empregos para eu 
escolher. Muito jovem e estudante de Medicina, era 
monitor de Fisiologia e ensinava, Tião Viana, o curso 
de Biologia. Daí essa maneira minha de falar; nunca 
fiz oratória. Veio a ditadura, Tião Viana, e o professor 
de Fisiologia, Professor Serra, um homem bom que 
talvez já esteja no céu, foi preso.

Eles diziam que o homem era socialista, comunis-
ta, mas não; ele era um homem culto que lia Karl Marx. 
Eu sei que, de repente, eu, como monitor, substituí o 
Professor Serra. Como monitor, eu já dava aula, Tião 
Viana; já tinha certa experiência. Fazia prova no quin-
to ano. E não fiquei porque não quis. Eu queria fazer 
cirurgia. Daí eu valorizar a educação e a residência 
médica, o que foi muito oportuno.

Eu estava e continuaria mesmo em Fortaleza. Era 
estagiário do Pronto-Socorro Municipal e tinha tirado 
o primeiro lugar; ficaria lá.

A mulher do Governador Virgílio Távora era mi-
nha prima, Luiza Távora. Você sabe como é, Senador 
Tião Viana, ela tinha oferecido para o primo um bico: 
eu ficaria na faculdade, estagiava no Pronto-Socorro, 
e também o Haroldo Juaçaba me convidou. Meu pai 
tinha boa situação financeira, e eu tinha um peque-
no DKW em Fortaleza. Então estava certo de ficar lá 
porque Fortaleza é encantadora. Mais encantadora 
do que Fortaleza são as cearenses. Daí eu valorizar 
isto. Tenho uma história diferente do Lula, com todo o 
respeito à universidade da vida, que ele enfrentou e 
em que ele aprendeu.

Estou lendo um livro do Ricardo Kotscho, que me 
entrevistou quando Governador. Tudo o que o Tião diz 
eu cumpro. Ele disse: “Leia”, e eu estou lendo. Aquela 
vida difícil de estrangeiro, a ditadura. Mas, Tião Viana, 
como é a vida e por que eu dou valor.

Serys, então eu estava certo que ficaria em For-
taleza; era novo, só a Adalgisa ganhou das cearenses, 
mas que elas têm os atrativos, têm.

Mas, atentai bem: eu ficaria como professor na 
faculdade, porque eu tinha sido monitor e haviam 
prendido o principal assistente como comunista, o que 
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ele não era. Ele nunca doutrinou; ele era um homem 
culto. Mas, na ditadura, havia isso. Então eu estava 
valorizado. Ficaria no pronto-socorro, tinha residência 
médica, era professor de cursinho, e a minha prima 
Luiza Távora, mulher do Virgílio – sabe como é – que-
ria me agradar.

Tião Viana, olha o destino. O Professor Antero 
Coelho – vou fazer 40 anos e vou à festa –, um homem 
iluminado, tinha um carinho por mim porque tinha sido 
meu professor de Biologia no cursinho pré-universitário 
e depois, de cirurgia. Esse homem andou pelos Esta-
dos Unidos, Chile, era um intelectual e foi o primeiro 
reitor da Unifor, de Fortaleza. Mas, na época, ele era 
meu professor e eu estava no sexto ano, Tião, já certo 
de que ficaria em Fortaleza.

Você, Tião, é novo e não se lembra do DKW. Ô 
carro bom! Fortaleza é encantadora; os bicos, eu já 
tinha; eu era novo... Mas esse professor passou por 
mim e perguntou: “Moraes – não tinha nada de Mão 
Santa – o que você vai fazer?” Tião Viana, já contei o 
que me prende à universidade. Atentai ao que é um 
conselho. Daí o valor muito maior que dou ao Professor 
Tião Viana do que ao Senador Tião Viana. Ele passou 
– eu estava com um colega – e disse: “Moraes, o que 
você vai fazer?” Aí eu lhe contei sobre as propostas e 
que tinha uma residência no Hospital dos Servidores 
do Estado. Eu nunca me esqueci disto, Tião Viana. Ele 
me olhou e disse: “Ô, Moraes, você é casado, vai casar, 
está precisando trabalhar?” Eu, na minha espontanei-
dade, que a Serys conhece, disse: “Não, professor, nin-
guém precisa de mim, não. Eu sou o mais novo. Meus 
irmãos me dão as coisas. Ninguém está precisando 
de mim”. Sabe o que ele disse? “Vá-se embora. Se 
você ficar aqui... O Professor Haroldo o está convidan-
do para ser médico residente no hospital dele porque 
você tem boa educação, bons costumes e é bom para 
ele. Mas, se você não cortar o cordão umbilical, você 
ficará sempre dependente. Você tem de se libertar e 
de ser livre. Vá para o Hospital dos Servidores”. Olhe 
o que ele disse, Tião, com tanta ênfase: “Mesmo que 
você não estude, que não faça nada, só andando lá, 
por osmose, você vai evoluir muito, vai ganhar muito, 
vai aprender muito. Vá-se embora”.

Serys, diante desse aconselhamento do Pro-
fessor Antero Coelho, titubeei e fui. E realmente foi a 
melhor coisa que fiz na minha vida: a residência mé-
dica, Tião Viana.

Política está no sangue. A residência médica do 
Hospital dos Servidores do Estado era a melhor. Meus 
maiores colegas de vida são dois gaúchos: um, de Dom 
Pedrito, Léo Gomes, que nunca mais vi – às vezes, ele 
me telefona; quando sou eleito para algum cargo, ele 
me cumprimenta –, e Jaime Pieta, que foi presidente 

do HSE. Mas a vocação política é tamanha que, além 
dos plantões que eu dava no hospital, como médico 
residente... Ô, Tião Viana, daí eu senti na pele. Eram 
13 plantões por mês.

Dava o plantão, Serys, e, às 7 horas, entrava numa 
sala de cirurgia para cumprir a agenda e auxiliar um 
cirurgião. Treze plantões! E ainda dava mais plantões 
porque eu tinha a idéia fixa de voltar para o meu Piauí. 
Não voltei por necessidade de emprego, não; voltei por 
amor às minhas origens, às minhas raízes, como V. Exª 
fala do Mato Grosso, como o Senador Tião Viana fala 
do Acre. As raízes!

Tião Viana, além desses plantões, eu dava um 
como voluntário com o Jaime Pieta na Maternidade 
Carmela Dutra, que havia no 7º andar. Porque eu ia 
para o Piauí e tinha que saber um pouco de obstetrícia. 
Entendeu, Senador Tião Viana? Ia como voluntário. Na 
realidade, nós dávamos mais plantões. Porque toda 
sexta-feira com Beethoven Matos, com Louro, com 
aqueles que escreveram o “vade mecum” da obste-
trícia, o Grelle, Senador Tião Viana. Então, eu dava 
plantão voluntário com eles.

O Jaime Pieta era candidato a médico presidente 
do Hospital dos Servidores do Estado. Éramos uns 300 
médicos de toda especialidade. Serys, a eleição nacio-
nal era no Hospital dos Servidores do Estado. Havia um 
paulista na chapa – eles haviam feito chapa única. E eu 
não gosto desse negócio. Olha, Senador Tião Viana, 
foi a maior vitória. Andando com Pieta, nos plantões à 
noite, eu disse: “Rapaz, amanhã, haverá essa eleição. 
E nós não vamos deixar esses paulistas ganharem 
aqui no Rio, não”. Porque, naquele tempo, eu vestia a 
camisa do Rio de Janeiro, Senador Tião Viana. E ele: 
“Mas como? A reunião é amanhã e já está tudo chapa 
batida”. Eu disse: “Não; nós vamos é ganhar. Como é 
que nós vamos perder uma eleição no nosso torno, 
aqui no HSE? Não vai ser aqui a eleição?” Ele disse: 
“Não, mas não dá”. Eu disse: “Não dá como?

Nós temos candidato. Ele perguntou: “Quem?” 
E eu disse: Você! Você não estava fazendo campa-
nha para ser médico residente deste hospital? É só 
amanhã nós arregimentarmos todos os residentes do 
hospital, e esse paulista não terá voto para ganhar de 
você. Você é o candidato. Se iam votar em você para 
médico residente aqui...

Senador Tião Viana, houve a eleição, e Jaime 
Pieta* venceu o paulista, que já tinha ido para tomar 
posse. Eu acompanhei de perto essa Associação dos 
Médicos Residentes, Senadora Serys Slhessarenko. 
Os dirigentes dela eram puros e identificavam os hos-
pitais que podiam dar residência médica. Essa Asso-
ciação é pura, é composta de médicos residentes, e 
seus conselheiros são todos professores e ex-médicos 
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residentes. É uma instituição pura. Eu acompanhei 
o Jaime. Eu fiz dois anos de residência, e ele ficou 
no terceiro. Hoje ele é ginecologista em Porto Alegre 
– encontrei-o outro dia em uma viagem –, o irmão dele 
é Prefeito de Guarulhos. Jaime Pieta é uma pessoa 
fabulosa. Então, os hospitais eram classificados pela 
Associação dos Médicos Residentes. O médico resi-
dente trabalhava muito, mas havia uma exigência, que 
deveria haver docentes responsáveis pela residência, 
pois a contratação de residentes não poderia significar 
apenas mão-de-obra barata e responsável como que-
riam muitos hospitais privados. Era um trabalho sério 
e qualificado, Senadora Serys Slhessarenko. 

Fiz alguns pedidos ao Senador Tião Viana, pedi-
dos puros e sérios. Eu não sou nada. Eu votei foi em 
Lula no primeiro mandato. Eu sou contra a corrupção, 
contra essa bandidagem, contra essa safadeza e pela 
verdade. 

V. Exª foi vítima, e eu fui um dos primeiros a so-
lidarizar-me com V. Exª.

Vi a Senadora Ana Júlia Carepa com os olhos 
cheios de lágrima, em cadeira de roda. Vitoriosa, ela 
me cumprimentou e abraçou – ela também foi vítima, 
e eu, do outro lado, desta tribuna, fui solidário.

Está aqui o Senador Aloizio Mercadante, que sem-
pre respeitei porque penso que é um homem honrado, 
íntegro, correto e firme. Penso até que a idéia dele vai 
coroar o Bolsa-Família. Refiro-me àquele debate qua-
lificado de que ele tanto falou, que ele sempre ensinou 
e pregou. É hora do debate qualificado sobre essas 
bolsas. É o que penso.

Eu sou do PMDB, mas do PMDB histórico, que foi 
contra a ditadura, do PMDB de Ulysses, de Tancredo, de 
Teotônio, de Juscelino, que foi cassado. É esse PMDB 
que represento. Não sou majoritário, nunca fui. Nunca a 
Liderança me indicou para nada, mas o povo me indicou 
para trazer a voz de Ulysses, para trazer a voz de Teo-
tônio, para trazer a voz Tancredo e a de Juscelino. 

Muitas vezes, Mercadante me chamou para dar 
quorum, e eu o atendi. Evidentemente, da tribuna, 
eu manifestava o meu voto de acordo com a minha 
consciência, mas 90% das matérias eram boas, e votei 
satisfeito. Votei a favor algumas vezes e poderia votar 
contra. A Senadora Serys votou, às vezes, a favor, mas 
se constrangia. Essa é a verdade. 

Senador Mercadante, acredito em Deus, acredi-
to na verdade, acredito no estudo, por isso o respeito 
que tenho por V. Exª, pelo Senador Tião Viana, pela 
Senadora Serys. Também acredito no trabalho. Acre-
dito no estudo e posso dizer aqui que renunciaria se 
não... Penso que o Senador tem de ser o pai da pátria, 
e estamos aqui para ensinar.

Posso dizer que, fazendo uma reflexão sobre a 
História – não é mérito meu, mas da professora Ma-
ria da Penha que me ensinou História, e do professor 
Benedito Jonas; eles me ensinaram, e eu aprendi –, 
o Brasil passou por grandes transformações, Senador 
Mercadante. 

Ninguém – assim o entendo – escolhe a época de 
governar. Houve o período das capitanias hereditárias, 
dos Governadores Gerais e dos reis. Cada época teve 
o seu significado. D. Pedro I tornou o Brasil indepen-
dente. D. Pedro II garantiu a extensão e a unidade do 
Brasil. Olhem o mapa da América do Sul e da África, 
onde o território foi todo dividido. D. Pedro II garantiu 
a unidade ao Brasil, Nós, os piauienses, expulsamos 
os portugueses numa batalha sangrenta.

Professora Serys, a História se repete. Getúlio 
Vargas, com sua participação, valorizando o trabalho, 
escreveu a mais bela página de nossa História dan-
do à mulher o direito ao voto. Valorizou a mulher e o 
trabalhador. Ele foi chamado o pai dos pobres e dos 
trabalhadores e teve a sua época. Depois veio Jus-
celino, cujo Governo foi marcado pelo otimismo, pelo 
desenvolvimento. A época do Presidente Sarney foi 
marcada pela redemocratização. Quanto a Fernando 
Henrique e Itamar, será preciso fazer exame de DNA 
– quem sabe é o Senador Mercadante – para saber 
quem combateu a inflação. Foi um dos dois, não inte-
ressa qual deles.

Houve também a participação da mulher – está 
aí a Senadora Serys como exemplo. A Princesa Isa-
bel escreveu a mais bela página de nossa História, 
concedendo a liberdade aos escravos. Mas isso não 
aconteceu de um salto só, para se chegar a essa liber-
dade. Houve a Lei dos Sexagenários, a Lei do Ventre 
Livre e, depois, a Lei Áurea, que libertou os escravos. 
Todos participaram. 

Votei contra o Lula. Neste País precisa haver 
Oposição. Eles sabem que não vão me comprar com 
um cargo. O Senado tem 180 anos, e só há o busto 
de um ex-Senador neste plenário, só um foi home-
nageado. Quantos passaram por aqui em 180 anos, 
Mercadante? Rui só fez parte do Governo, ajudou na 
libertação dos escravos, na República. Participou do 
Governo de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto, 
depois foi para a Oposição. Os militares queriam que 
ele continuasse – eram só militares –, mas ele não quis. 
Quiseram dar-lhe o Ministério da Fazenda de novo, e 
ele disse: “Não troco minha trouxa de convicções por 
um ministério”. Ele disse isso e passou 32 anos nesta 
Casa, quase todo esse tempo na Oposição.

Então, Mercadante – atentai, iluminai –, o Brasil 
precisa ter Oposição. Permitam-me ser Oposição, mas 
com decência. Não somos oposição ao Brasil, ao povo; 

    111ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2006 



34318 Sábado 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006

somos oposição à corrupção, ao mensalão, à falta de 
ética, à falta de vergonha. Esses Deputados mensa-
leiros que estão aí não deviam ser cassados; deviam 
ser enforcados. Eu busco Deus. Quanto mais têm... O 
Crivella pode pensar que entende mais do que eu, mas 
sei que Deus disse mais ou menos assim: “quanto mui-
to se lhe é dado, mais lhe é cobrado”. Então, o povo já 
nos deu muito. Vivemos como príncipes tendo em vista 
as dificuldades que enfrentam os brasileiros.

Então, o Deputado, o Senador, a quem já foi dado 
muito, que entra nessas safadezas, recebe mensalão, 
ganha gorjeta em negócio de ambulância, deveria 
ser enforcado e não cassado, porque muito já lhe foi 
dado. E o pior é envolver todos nós, pois, só 5% das 
brasileiras e dos brasileiros acreditam no político. Eles 
envolvem pessoas puras como a Serys, como a Ana 
Júlia Carepa e tal.

Então, por tudo isso, sou radical. Eu acredito na 
história que represento. Ulysses disse que a corrup-
ção é o cupim que corrói a democracia. E tenho crença 
nisso. Não acredito em democracia. Dizem que o Lula 
ganhou; ganhou, foi uma vitória pessoal dele, Merca-
dante, mas atentai bem, eleição não é democracia; é 
um ponto da democracia, talvez o mais importante. 
Não posso dizer que o coração é a maravilha do corpo 
humano, não posso dizer isso, Serys. Ele é importante, 
é vida. Botam até o centro do amor lá dentro, o que 
não tem nada a ver. Eleição talvez seja simbolismo, 
mas não é democracia. Lula ganhou a eleição, mas a 
democracia não está ganhando no Brasil. Não está, 
porque a democracia começou com o povo, que gritou 
liberdade, igualdade e fraternidade. 

Caíram os reis. O rei seria Deus na terra. Deus 
seria o rei no céu. E nasceu isso. Mas acabou o ab-
solutismo. A inteligência humana, a inteligência do 
homem, Montesquieu dividiu o poder. Democracia é 
essa divisão de poder. Melhorou o Congresso? Não 
melhorou, Mercadante. Apesar do esforço de V. Exª e 
da honra da Serys, este Congresso está enxovalhado 
e envergonhado.

Ô Mercadante, eu fui a sua São Paulo. Eu fui ho-
menageado pela instituição Ulysses Guimarães. Par-
lamentar naquele tempo tinha razão. Ele juntava tudo 
que era assembléia, câmaras, porque a ditadura não o 
deixava falar. Era um meio de falar. E há essa institui-
ção que não tem essa função, mas no nome ela vive. 
Os homenageados quase todos hoje são empresários 
para bancar a festa. Pinçam um ou outro político. Eu fui 
pinçado por essa sociedade Ulysses Guimarães, como 
Senador. E falei. Tinha mais de dois mil, Mercadante, 
na sua grande São Paulo; aliás, o organizador disse 
que eram duas mil cadeiras e depois botou mais. Eu 
fui e agradeci. E fui aplaudido.

Ó, Serys, depois passaram a palavra aos Depu-
tados Federais, gente boa de Campinas. Sabe o que 
um deles disse, Mercadante? O Mão Santa já falou, já 
agradeceu por todos nós. Depois, no uísque, porque 
in vino virtus, in vino veritas, ele dizia o seguinte: 
nós temos vergonha de botar o button, quando pega-
mos um avião para São Paulo, por causa do conceito 
do Congressista. Eu não! Eu ando com ele orgulhosa-
mente. Mas hoje eu saí cedo para dar quorum e, com 
esse horário novo, não deu tempo de colocar. 

É isso que nós queremos. Entendo que, como 
a Princesa Isabel, como todos os Presidentes, o Lula 
teve a clarividência.

Ô Mercadante, vamos entender: eu vim do Piauí, 
e o maior líder, Petronio Portella, disse para não agre-
dir os fatos. O fato está aí: ele ganhou. Ele ganhou e 
ganhou bonito. Foi voto muito. Ganhou na minha cida-
de, ganhou no País todo, ganhou muito. Lógico que 
teve aparição. 

Mas nós temos que fazer ganhar a democracia. 
Temos que melhorar este Congresso, frear as medidas 
provisórias. Temos que cassar e enforcar todos que 
fazem falcatrua, que fazem roubalheira, que não têm 
ética e não têm decência. Temos que valorizar o Po-
der Judiciário. É como diz Aristóteles: que a coroa da 
Justiça, ô Serys, esteja mais alta do que a dos reis e 
brilhe mais do que os santos. Como Cristo disse: “Bem-
aventurados os que têm fome e sede de justiça”.

Uma pesquisa, Mercadante, a gente aprende em 
campanha... Eu queria ter trazido, mas eu fiquei tão 
transtornado, ô Mercadante, quando no comitê de Al-
ckmin eu vi que só 30% do povo brasileiro ”acredita” 
na Justiça e, nos políticos, só 5%. Graças a Deus eu 
sou médico que tem uma grande aceitação. E professor 
também tem, com toda justiça, Serys... Então é isto: 
nós temos que melhorar é tudo. 

Olha, o Mitterrand... ô Professor Mercadante, todo 
livro que V. Exª indica eu leio. Outro dia eu li daquele 
americano, não é? Dick Morris, que V. Exª indicou e 
eu li. E eu quero lhe indicar um. Mitterrand, no fim de 
sua vida, escreveu um livro. Não escreveu porque ele 
estava quase moribundo de câncer, mas pediu a aju-
da de um companheiro que ganhou o Prêmio Nobel. 
E ele, ô Professor Senador Mercadante, dava uma 
mensagem aos governantes: se voltasse a governar 
– ele que governou quatorze anos – iria fortalecer os 
contra-poderes. Fortalecer os contra-poderes! É isso 
que eu quero ensinar ao Presidente Lula. Ele não é 
Deus! Ele mesmo disse: eu sei. E eu quero passar isto 
que aprendi: fortalecer, moralizar, prestigiar este Poder 
e o Poder Judiciário.

Reconhecemos que ele avançou – como Prin-
cesa Isabel, como Getúlio, como quem venceu uma 
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inflação – e foi mais: viu a sobrevivência neste País 
injusto, injusto. Injusto, Mercadante, quando sabemos 
que 10% dos ricos têm a metade da riqueza da Pátria; 
10% dos pobres têm 1%.

Antes da liberdade, da igualdade e da fraterni-
dade, está a sobrevivência, e a bolsa família atingiu 
isso. Que ele fique como estadista e ouça Mercadante 
o debate qualificado. Vamos aprimorar esse avanço da 
democracia que foi a bolsa família!

Essas são as nossas palavras e quero oferecer, 
como sempre, aos grandes Líderes do PT, a nossa 
contribuição à democracia e à Pátria.

O nosso voto não está vinculado. Sei que tem um 
PMDB que gosta muito de cargos. Eu gosto muito é da 
Pátria, da democracia, da decência e da dignidade.

V. Exªs terão o meu voto. Não gratuitamente. Mas 
por dever e obrigação à minha origem, que é o Piauí 
cristão; esse Piauí que procura escrever sua página 
sempre tentando elevar sua bandeira à Ordem e ao 
Progresso. Tanto isso é verdade que a nossa bandeira 
do Piauí tem as mesmas cores da bandeira do Brasil, 
com uma única diferença, Serys, é que lá só tem uma 
estrela. E essa estrela, sem dúvida nenhuma, repre-
senta a democracia, que temos que fortalecer.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o Sr. 
Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pela Sra. Serys 
Slhessarenko, Suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com a palavra, por 20 minutos, o Se-
nador Tião Viana.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente Senadora Serys Slhessarenko, Srs. Senadores, 
trago ao plenário do Senado a notícia divulgada hoje 
em todos os grandes jornais brasileiros, fazendo refe-
rência ao Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil 
e reconhecendo uma melhoria do País nesse indicador 
de desenvolvimento humano no ranking estabelecido 
pela ONU, que envolve mais de 160 países.

Estamos falando de um fator que envolve quatro 
grandes critérios para definição de onde estará colo-
cado o País. São os critérios de expectativa de vida, 
alfabetização de adultos, taxa bruta de matrícula e Pro-
duto Interno Bruto per capita em termos de dólares, 
reconhecido, para ter um critério único, em termos de 
paridade do poder de compra.

Então, nesses quatro critérios, o Brasil melhora a 
sua condição. O IDH nosso avança de 0,78 para 0,79. 
Entre 0 e 1 é o critério de desenvolvimento humano 
de um país estabelecido pela ONU. Quanto estiver 

em torno de 1, como é o caso da Dinamarca, teremos 
um indicador ideal para o desenvolvimento humano 
do País. 

E o Brasil tem melhorado. Se olharmos países 
como a Nigéria, que tem o IDH de 0,3 e olharmos a 
Dinamarca, cujo IDH está em torno de 1, verificamos 
que o Brasil está numa condição razoável. Mas, se 
olharmos a distribuição do desenvolvimento humano 
na média das mais de 160 nações, percebemos que 
nós estamos numa condição ainda não ideal, Senador 
Mão Santa. Ficamos em 69º lugar, o que, inclusive, re-
presentou a mobilidade de 1 ponto para menos, porque 
uma outra nação conseguiu taxas de desenvolvimento 
mais avançadas nesses critérios do que o Brasil.

O Brasil tinha como critério de referência – e apos-
tou nesse critério – a taxa de alunos, na faixa etária 
entre 7 e 24 anos, que estavam sendo alfabetizados 
nas escolas brasileiras. Mas houve uma mudança, 
porque o critério passou a ser o da taxa de adultos no 
cálculo dos que não estariam matriculados nas esco-
las. Essa mudança de critérios, então, fez com que o 
Brasil tivesse um prejuízo. É com se a educação bra-
sileira estivesse estagnada na década de 2.000. Essa 
é uma situação preocupante.

Quando nós olhamos de maneira mais ampla 
os critérios de educação, observamos que 6.000 pro-
fessores universitários foram contratados; houve o 
aumento das verbas de custeio de modo efetivo, al-
cançando quase 100% de recuperação em relação à 
última década; e, se olharmos a extensão de novas 
universidades federais brasileiras, verificamos que 42 
campus universitários foram instalados na educação 
superior do Brasil. Se esses critérios tivessem sendo 
acolhidos, nós teríamos um outro tipo de perspectiva. 
Mas, como os critérios não fazem parte, nós entende-
mos exatamente o desafio que temos em relação ao 
ensino médio e ao ensino fundamental. Seguramente, 
o Fundeb é um critério da maior relevância que hoje 
está na responsabilidade do Congresso Nacional, para 
que nós possamos ter um aumento de investimentos 
na educação brasileira nessa população alvo que é a 
do ensino básico.

Nessa população alvo, que é exatamente do en-
sino básico. Entendo que a responsabilidade é muito 
grande que temos pela frente. O Brasil precisa, efeti-
vamente, acompanhar.

Surgiu agora um projeto de lei apresentado pelo 
Executivo, que chegou à Casa, a que fiz referência há 
uma semana, que diz respeito a uma área de desen-
volvimento científico brasileiro, apontado pela univer-
sidade, onde poderemos sair do caminho do conhe-
cimento e transferir para o caminho da tecnologia. A 
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tecnologia brasileira não tem a universidade como elo, 
não tem a universidade como matriz.

Esse projeto que o Executivo apresentou incor-
pora às universidades o que elas têm de projetos cien-
tíficos em desenvolvimento, que sejam apresentados 
em um núcleo comum; esse núcleo comum passa a 
ser um observatório das grandes empresas brasileiras 
e aquelas que entenderem que determinados projetos 
tecnológicos estejam com identidade com seus propó-
sitos de melhorar a sua produção, dar mais eficiência à 
sua produção, poderão fazer um investimento e obter 
uma redução eficiente daquilo que seria a sua contri-
buição sobre o lucro líquido, ao mesmo tempo, sobre o 
Imposto de Renda, numa oscilação de 17 até 85%.

Esse é um grande avanço dentro da expectativa 
de mais investimento para a educação brasileira. Agora 
estamos falando de um foco ainda no ensino superior. 
De fato temos que voltar ao foco do financiamento, com 
maior expectativa de crescimento do investimento Fe-
deral, tanto para o custeio como para o investimento 
puro, na área do ensino fundamental e do ensino bá-
sico. É exatamente o Fundeb um grande alavancador 
dessa expectativa que tem a sociedade brasileira.

Com isso, eu não tenho dúvida de que o Brasil 
poderá pular alguns dígitos dessa classificação na 
próxima avaliação do IDH, feita pelas Organizações 
das Nações Unidas.

Vale ressaltar aqui o que diz o diretor do IPEA 
Serguei Soares, que diz que o Brasil tem indicadores 
de desigualdade – quando o assunto ainda é a desi-
gualdade, porque, de fato, existe uma concentração 
de renda perversa, violenta neste país –, o Brasil tem 
indicadores que estão nos mesmos patamares de de-
sigualdade do Chile, da Colômbia e da África do Sul. 
Esse é um dado que nos coloca com muita compre-
ensão sobre o que está acontecendo. Agora, o olhar 
sobre as desigualdades é muito distinto, de acordo com 
a técnica que é empregada, o método de observação 
que é feito por qualquer país que tenha esse critério a 
ser estudado e a ser valorizado em sua população. 

Vale ressaltar que saímos de 0,78 de IDH para 
0,79, o que significa um avanço muito grande no Bra-
sil. Ele está entre as 83 nações com desenvolvimento 
humano médio da ordem de 0,5 e 0,80, o que signi-
fica que o Brasil poderá estar saindo das nações em 
desenvolvimento chamado médio para um patamar 
de desenvolvimento mais avançado, o que significa 
muito para nós. 

Um outro dado importante, Senador Mão Santa, 
que é área comum a mim e a V. Exª, que tem sido um 
grande debatedor do sistema de saúde pública, olhando 
desde a condição de trabalho do médico brasileiro ao 
financiamento que o sistema de saúde gera aos ser-

viços médicos deste País, as condições de formação 
do médico brasileiro, como hoje V.Exª fez uma bela 
manifestação sobre o médico residente. Nós já fizemos 
residência médica, V. Exª, inclusive, fez uma, contou-
me o próprio ex-Ministro Adib Jatene, com ele, com o 
Zerbini, no Hospital do Servidor do Estado na época 
em que havia o desenvolvimento da cirurgia cardíaca, 
um grande serviço no Hospital do Servidor do Estado. 
V. Exª sabe que 80% dos serviços médicos nos hos-
pitais que têm a residência são feitos pelos médicos 
residentes. Nós sabemos que o médico residente é 
muito bem formado neste País. 

Ao sair de um hospital de ponta na área da es-
pecialização, ele não aplica 10% do seu conhecimen-
to, porque não há absorção do seu conhecimento nas 
unidades de saúde periféricas no Brasil.

Então, precisa, sim, de uma atenção das autori-
dades vinculadas à área. É o Ministério da Educação, 
o Ministério da Saúde que têm a responsabilidade de 
acolher manifestações como a que V. Exª fez hoje.

Estou, inclusive, hoje indo com Secretário Execu-
tivo do MEC, às 15 horas – já convidei V. Exª – prestar 
a nossa solidariedade aos médicos residentes brasi-
leiros, porque fomos formados também em residência 
médica, alcançamos nossas especialidades e sabemos 
o valor estratégico que esse tipo de atividade tem para 
a saúde pública do Brasil.

Portanto, V. Exª faz um ajuste e elevada home-
nagem. É merecedor do reconhecimento e do respeito 
de uma causa chamada saúde pública no Brasil. Aqui, 
na análise desses indicadores de desenvolvimento hu-
mano, temos também a distribuição de água, o acesso 
à água, o esgotamento sanitário, que é apresentado à 
sociedade brasileira.

Veja o dizem esses estudos: 90% da população 
têm acesso à água, e o esgotamento sanitário atende 
em torno de 75%. Quando falamos em esgotamento 
sanitário, temos que distinguir a rede de canalização 
do esgotamento, o tratamento dos resíduos sólidos, 
as fossas sépticas, que são serviços individuais de 
proteção à qualidade e à transferência dos dejetos 
humanos, utilizados dentro de um domicílio, na área 
domiciliar ou prédio domiciliar.

Temos uma desigualdade assustadora quando 
olhamos para o Norte, para o Nordeste, para a Região 
Sul e para a Região Sudeste do Brasil.

Senador Mozarildo, que chega, também é um 
colega da área médica, preocupado, em seus man-
datos, com a situação de saneamento básico e sabe 
exatamente o que quer dizer.

Veja o que diz aqui: “O Governo Federal admite 
a deficiência do saneamento básico, afirma que en-
tre 2003 e 2006 destinou investimentos da ordem de 
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R$12,9 bilhões para o setor de saneamento”. Isso foi 
um grande avanço. Nós tínhamos como marco de fi-
nanciamento para o saneamento básico brasileiro o 
Projeto Alvorada, que foi um grande projeto, mas que 
executou apenas R$200 milhões. Foi um recurso muito 
bem apresentado, com cifras de bilhões de reais para 
financiar a atividade de saneamento no Brasil, mas 
materializou em sua execução em torno de R$200 mi-
lhões. Veja o que diz aqui, em termos de contraste, a 
realidade do saneamento no Brasil: “Os 20% mais ricos 
desfrutam de níveis de acesso à água e saneamento 
comparáveis aos países ricos, enquanto que os 20% 
mais pobres do nosso País têm cobertura tanto de água 
como de esgoto inferior ao do Vietnã”. Então, esse é 
o Brasil ainda das desigualdades gritantes, que tem a 
exigência de uma intervenção do Estado, e o Governo 
do Presidente Lula tem agido com essa atenção. 

Quando eu olho hoje o potencial de financiamento 
que tem o Ministério das cidades, o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social, o Fundo de 
Garantia dos trabalhadores – FGTS, e a Caixa Econô-
mica, Senadora Serys, estamos falando da capacidade 
que tem o Estado brasileiro, através do seu Governo, 
de reunir, numa visão estratégica de saúde pública de-
finitiva, entendendo o que diz o art. 200 da Constituição 
Federal. Esse artigo da Constituição declara que saúde 
e saneamento têm o mesmo fim, o mesmo resultado 
de qualidade de vida para a população, vinculados 
ao que preconiza a Organização Mundial de Saúde. 
Estamos falando numa capacidade de reduzir uma dí-
vida que remonta R$200 bilhões para recuperarmos 
os indicadores efetivos de saneamento do Brasil. Nós 
teríamos hoje que investir em torno de R$20 bilhões 
todos os anos para pagar essa dívida nos próximos 
20 anos do grande déficit que temos em relação ao 
saneamento básico neste País. 

A dívida é muito grande. O Governo do Presi-
dente Lula tem tido a preocupação justa, tem agido 
com grandeza e muita responsabilidade, mas tem que 
desobstruir.

Muitas vezes, no Ministério das Cidades chegam 
projetos dos Municípios que são solicitados e suge-
ridos pelo referido Ministério e, no entanto, passam 
por uma análise, por um conselho técnico e, no final, 
é dito que não há o fundo garantidor do FGTS e, por-
tanto, o projeto tem que ser devolvido. No outro ano, 
é apresentada uma outra expectativa, novo gasto dos 
Municípios na apresentação de projetos. Vem o projeto 
aprovado tecnicamente e, mais uma vez, é recusado 
porque não há operacionalidade do financiamento de 
débito. Temos que superar esse tipo de barreira. Há o 
dinheiro e precisa ser desobstruído, e o Governo pre-

cisa chegar a sua atividade-fim, que é a execução do 
saneamento básico.

Matérias dessa natureza dizem respeito a uma 
grande responsabilidade social. Estamos falando de 1 
milhão e 800 mil crianças que morrem todos os anos 
em função da crise da água. A água leva às hepatites, 
à leptospirose, às doenças diarréicas, às febres tifóides 
e a todas as patologias capazes de levar à queda da 
qualidade de vida e pôr em risco a vida de 1 milhão 
e 800 mil crianças que deixam de existir em razão da 
crise da água e do saneamento no Planeta.

O Brasil tem enorme responsabilidade: o seu IDH 
tem que estar inteiramente vinculado a mudanças de 
indicadores dessa natureza.

Já encerrando, concedo um aparte ao Senador 
Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – V. Exª traz um 
dos assuntos mais palpitantes não apenas para o Bra-
sil, mas para o mundo hoje. Entendo que nada mais 
perfeito para mensurar o desenvolvimento do que o 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), que leva 
em conta a educação, o poder aquisitivo dos bens de 
consumo da modernidade, a mortalidade infantil, a 
longevidade, a renda per capita.

Mas V. Exª viu que houve avanços maiores. Quan-
do governei o Piauí – para se ver como este Brasil evolui 
–, o Estado estava com IDH péssimo. Coloquei-o em 
0,5. Penso que todos nós temos de trabalhar, como 
o Brasil está saltando, para tornar o IDH bom. Há o 
péssimo, o médio e o bom. V. Exª falou de um dado. 
Mas, como Shakespeare disse, “não há bem nem mal; 
o que vale é a interpretação”. Água, 90%. Mas eu que-
ria advertir este Governo de que a água potável não 
está chegando aos pobres. No Piauí, não fui só eu que 
expandi a água aos Municípios, aos bairros pobres. 
Mas, atentai bem, Tião: tem um tal de hidrômetro que 
o povo batizou de “ladrômetro”, porque é cara! Então, 
a Bolsa-Família é sobrevivência, foi uma clarividência 
do Presidente Lula para combater a maior injustiça so-
cial. Mas ela dá R$50,00 mais R$15,00 por filho, são 
R$45,00; total: R$95,00. Mas tem a conta de água, que 
está muito cara. Então, tem de haver água, que, sem 
dúvida nenhuma, como V. Exª sabe, é mais importan-
te para o IDH. A água é que é vida. V. Exª é médico e 
sabe que, em uma criança, 80% é água, em um adulto, 
60%. De cem quilos, sessenta quilos são água. O pobre 
não está podendo pagar esta água. Eles apelidaram 
o medidor de “ladrômetro”, porque às vezes nem tem 
água, mas o vento aciona e eles pagam uma conta 
que é maior do que o Bolsa-Família. Então, esta é uma 
preocupação que V. Exª traz. É algo extraordinário 90% 
da população poder recebê-la, mas a grande pobreza 
não está contente, porque ela é muito cara.
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O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – V. Exª tem 
muita razão em despertar essa sensibilidade às au-
toridades que trabalham na distribuição de água nos 
Estados e nos Municípios, porque nós temos este con-
traste: a população do Rio Grande do Sul tem um nível 
de excelência nos serviços de distribuição de água e 
saneamento, de modo geral. No Distrito Federal, há 
um nível também de excelência, incluindo o custo, as 
despesas com água. Mas, quando olhamos para o 
Polígono das Secas – estamos falando da área citada 
por V. Exª, seguramente –, área de 940 mil km², existe 
uma escassez absoluta de acesso à água.

Sabemos o que é o consumo per capita de água 
por dia, mês, ano e sabemos a distância que tem 
aquela população de adquirir direito básico para o 
acesso à água como um bem universal. Então, se é 
uma das Metas do Milênio o alcance da proteção e 
do direito ao consumo de água, temos que rever com 
muita responsabilidade alertas como o que V. Exª faz 
em termos de custo.

A água é um bem universal, o seu acesso tem 
que ser garantido. O Senado trava há pelo menos 16 
anos o debate da titularidade, da concessão, e a Câ-
mara dos Deputados também tem travado. Agora es-
tamos tentando encontrar uma saída sobre a definição 
de titularidade, de concessão e de cessão de serviços 
efetivos de saneamento básico, incluindo a água. Te-
mos que romper esses desafios.

O Governo do Presidente Lula tem avançado 
também em questões pontuais, como a das cisternas, 
na região nordestina. Mas temos que trabalhar muito 
mais, com muito mais pressa no investimento, porque 
ainda gastamos 0,3% do PIB com saneamento básico. 
Avançamos muito. No passado, era zero, zero, alguma 
coisa; hoje é 0,3%, o que corresponde a R$12,9 bilhões 
nesse curto período que o governo do Presidente Lula 
fez. Avançamos muito, mas precisamos avançar muito 
mais para garantir os indicadores de direito de um bem 
universal como a água.

Então, o IDH, apontando os critérios que eu es-
tabeleci, mostram um Brasil avançando, reduzindo as 
desigualdades, estando num patamar de desafio em 
relação à desconcentração da renda, à desconcentra-
ção de acesso, comparável hoje ao Chile, à Colômbia e 
à África do Sul, mas precisando elevar-se muito mais. 
Se avançarmos nos critérios e tivermos a educação 
centrada no financiamento, hoje dirigido como curva 
de crescimento para o ensino básico, para o ensino 
fundamental, nós vamos ter um resultado muito me-
lhor no próximo IDH.

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Se-

nador Tião Viana, só queria fazer um comentário. Con-

sidero fundamental essa reflexão que o nobre Senador 
apresenta a esta Casa e ao País, porque o IDH é um 
indicador, eu diria, decisivo para o planejamento das 
políticas públicas. Nós precisamos incorporar o estu-
do do IDH, inclusive regionalizado e municipalizado, 
como indicador de orientação de políticas públicas. O 
País tem que ter no IDH um objetivo fundamental das 
suas políticas sociais. E, ao fazer essa análise, des-
tacar exatamente os desafios que estão postos, para 
que possamos continuar evoluindo com relação ao 
Índice de Desenvolvimento Humano, que é hoje re-
conhecidamente um indicador tão importante quanto 
o Produto Interno Bruto. Quando Amartya Sen e ou-
tros desenvolveram essa concepção da qualidade do 
desenvolvimento, foi exatamente para que nós tivés-
semos novos parâmetros de orientação das políticas 
públicas. Por exemplo, por que não começarmos a dis-
cutir, no repasse do Fundo de Participação dos Municí-
pios (FPM) ou do Fundo de Participação dos Estados 
(FPE), além de a orientação diretamente proporcional 
à população e inversamente proporcional à renda per 
capita, o indicador IDH como, por exemplo, o indicador 
de repasse de recursos nas políticas sociais? Então, 
quero parabenizar a colocação, o realismo e também 
a esperança que V. Exª apresenta nessa análise e 
destacar que considero que esse é um instrumento 
muito importante para darmos um salto de qualidade 
nas políticas públicas do País.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agrade-
ço a V. Exª, que é sempre uma referência quando o 
assunto é a luta contra as desigualdades, a confiança 
e caminhos para um novo Brasil. Em um livro recente 
de sua autoria, Brasil Primeiro Tempo, V. Exª anteviu 
esse desafio que estamos vivendo. E temos a chance 
de viver o segundo tempo agora no Governo do Pre-
sidente Lula.

Tenho certeza de que o meu pronunciamento 
fica engrandecido com a coerência e a manifestação 
também de desafio realista que V. Exª apresentou no 
aparte.

Muito obrigado, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Com a palavra, por ordem de inscrição, 
o Senador Aloizio Mercadante e, de imediato, pela Li-
derança do Governo, o Senador Romero Jucá.

O Senador Aloizio Mercadante dispõe de vinte 
minutos, inicialmente.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, subo a esta 
tribuna num momento importante da história do País, 
quando a democracia brasileira sai vitoriosa pelo plei-
to que tivemos, que foi uma demonstração, primeiro, 
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de competência pela informatização das urnas, pela 
agilidade, pela falta de “conflitualidade” na disputa de-
mocrática, mas, sobretudo, pela intensa participação 
dos partidos, pela mais ampla liberdade democrática 
de expressão.

Saio particularmente realizado com o resultado 
dessas eleições, que, sobretudo, reafirmaram um ca-
minho que eu acreditava ser o melhor para o Brasil. A 
vitória do Presidente Lula com quase 61% dos votos 
no segundo turno foi uma afirmação popular, um re-
conhecimento da sociedade e um estímulo para que 
se possa avançar no caminho trilhado ao longo des-
ses quatro anos.

Quero dizer, no entanto, que a eleição acabou e 
que é importante as forças políticas descerem do pa-
lanque, para que possamos restabelecer, no âmbito 
do Parlamento e particularmente do Senado Federal, 
um ambiente que esteve presente no início do primeiro 
Governo do Presidente Lula.

Esta Casa foi fundamental no diálogo entre Opo-
sição e Governo e na elaboração de políticas públicas. 
O que fizemos de aprimoramento do projeto de reforma 
tributária foram concepções e inovações construídas 
a partir do Senado, suprapartidariamente.

Aprimoramos o projeto de reforma da Previdên-
cia.

Inovamos o projeto de biossegurança, inclusive 
num impasse longo que existia em relação a como ino-
var a ciência e a tecnologia e estimular o investimento 
em pesquisa com a segurança que é necessária nesse 
caminho da biotecnologia.

Igualmente, propusemos a inovação na Lei de 
Falências, um estatuto jurídico de quase meio século 
sem alteração, construído por esta Casa e que hoje 
agiliza a solução de conflitos, diminui o custo jurídico 
das empresas e dá estímulo ao crédito e ao financia-
mento.

Podemos citar também o Estatuto do Desarma-
mento, que foi uma iniciativa nascida no âmbito do 
Senado Federal, no âmbito do Congresso Nacional e 
que foi fundamental para desarmar e criar uma cultura 
de paz e de não violência na sociedade.

Há uma lista longa de avanços legislativos que 
nós tivemos. Creio que esse ambiente de diálogo e de 
negociação e de disputa, a partir de propostas e de 
concepções, é fundamental que se restabeleça neste 
momento. Todo o meu esforço será feito no sentido de 
propor um debate que avance nessa direção.

É com essa intenção que venho a esta tribuna, 
porque considero que o maior desafio do novo Gover-
no do Presidente Lula e do Brasil, neste momento da 
sua história, é constituir um pacto pelo crescimento 
econômico. O Governo definiu que o seu eixo será de-

senvolvimento econômico, inclusão social e educação 
de qualidade, mas não haverá desenvolvimento com 
inclusão social e educação de qualidade sem a força 
do crescimento econômico.

O crescimento é o maior desafio, não apenas 
deste Governo, mas, eu diria, da nossa geração. Isso 
porque nós somos o País que, de 1880 a 1980, sus-
tentou a maior taxa de crescimento da economia in-
ternacional e a segunda taxa de crescimento de PIB 
per capita, perdendo apenas para o Japão. E, no en-
tanto, nos últimos 26 anos, vimos trilhando taxas de 
crescimento extremamente modestas, quando não 
mais medíocres.

Pelo tamanho desta Nação, pelos recursos natu-
rais que possui, pela sua base industrial, científica e tec-
nológica, pelo seu potencial agrícola, pela capacidade 
de produzir energia com menor custo ambiental, pela 
sua força de trabalho, pela criatividade de seu povo, 
não é possível nos acomodarmos nesse cenário.

Portanto, o grande debate neste início de governo, 
do meu ponto de vista, é definir qual o melhor caminho 
para o crescimento.

Vejo neste momento quatro posições que dis-
putam, teoricamente, em concepção de políticas pú-
blicas, o caminho do crescimento econômico, e vou 
nominá-las, mais para facilitar o entendimento do que 
propriamente para estereotipar a posição.

A primeira posição é a que eu chamaria de con-
cepção neoliberal. Tal concepção é muito bem de-
fendida, por exemplo, recentemente, pelo economis-
ta – bastante competente e convicto desses valores 
– Gustavo Franco, que diz, bem como dizem todos os 
economistas reconhecidos neste País, que não haverá 
crescimento econômico acelerado se não aumentar a 
taxa de investimento da economia. A grande questão 
do crescimento é aumentarmos o que os economistas 
chamam de formação bruta de capital fixo ou a taxa 
de investimento da economia.

Vou dar alguns exemplos. O Brasil cresceu, de 
1994 a 2005, a uma média de 2,7% ao ano, com uma 
taxa de investimento de 19% do PIB. O México cres-
ceu de forma muito parecida com o Brasil: 2,9% do 
PIB, com uma taxa de crescimento de 20,1% do PIB. 
Portanto, investiu muito próximo e cresceu também 
muito próximo. O Chile foi um pouco além: teve uma 
taxa de crescimento de 5,1% do PIB e uma taxa de 
investimento de 23,1% do PIB.

A Índia cresceu mais: 6,5% do PIB e investiu 
23,7% do PIB. A China cresceu 9,6% e investiu 36,1%. 
Portanto, não haverá crescimento acelerado se não 
aumentarmos a taxa de investimento.

Aqueles que advogam os valores e a concepção 
neoliberal entendem que o único caminho para alcan-
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çarmos uma taxa de investimento próxima a 25% do 
PIB, pelo menos, para que possamos almejar crescer 
5% ao ano, ou um intervalo entre 25% e 30% do PIB, 
para que possamos crescer, talvez, 7% ao ano, é o do 
setor privado. Ou seja, para se chegar ao Estado míni-
mo, deveríamos fazer um grande ajuste fiscal, aumentar 
o superávit primário, para reduzir carga tributária e abrir 
espaço para o setor privado cumprir esse papel.

Entendo que não há como o setor privado sozi-
nho percorrer esse caminho, ainda que seja sim o se-
tor privado a principal força motriz do investimento e 
do crescimento econômico. Dos cerca de 20% do PIB 
que temos hoje como taxa de investimento, 17,8% vêm 
do setor privado e apenas 2,2% vêm do setor público, 
incluindo aí o Orçamento Geral da União e as Esta-
tais. Por isso, é o setor privado a grande força motriz. 
No entanto, para o setor privado poder alavancar o in-
vestimento, o Estado brasileiro terá que investir mais 
e, evidentemente, terá que desonerar para estimular 
o investimento privado.

Não compartilho dessa visão e não creio que 
poderemos avançar seguindo a idéia do Estado míni-
mo e a idéia de que só o setor privado será capaz de 
resolver a questão do crescimento.

De outro lado, há uma posição que basicamente 
defende o continuísmo da política econômica. Consi-
dero que a política econômica do primeiro Governo foi 
vitoriosa e quero aqui render minhas homenagens ao 
ex-Ministro Palocci e ao Presidente do Banco Central 
Henrique Meirelles, que capitanearam esse período da 
história econômica. A política econômica foi vitoriosa. 
Foi vitoriosa porque, desde o Governo Médici, este é 
o primeiro Governo que assume o mandato sem ter 
crise cambial, sem ter ameaças no balanço de paga-
mento e sem ter o monitoramento do Fundo Monetá-
rio Internacional, que restringe a liberdade de ação e 
que foca toda a política econômica basicamente no 
pagamento da dívida.

Portanto, foi um grande êxito, por exemplo, a nos-
sa política de comércio exterior. Quero aqui render as 
minhas homenagens ao Ministro Furlan e ao Ministro 
Celso Amorim – que conduziram a política externa 
sempre sob a orientação do Presidente Lula – porque 
nós conseguimos mais que dobrar as exportações. 
Hoje, temos reservas cambiais superiores a US$75 
bilhões, “pré-pagamos” a dívida com o FMI, reduzimos 
o estoque da dívida externa, especialmente da dívida 
externa pública, e o País tem uma condição que não 
teve ao longo de mais de 30 anos, que é um balanço 
de pagamento e contas externas resolvidas para pavi-
mentar um caminho de crescimento sustentável.

E mais: conseguimos não apenas liberar a política 
econômica – exatamente por superarmos a vulnerabi-

lidade das contas externas e por não termos mais as 
restrições do Fundo Monetário Internacional – como 
avançamos na estabilidade econômica. Hoje temos 
uma inflação inferior a 4% e a cesta básica com um 
dos menores custos da sua história recente. Isto signi-
ficou poder de compra para o trabalhador, comida na 
mesa do trabalhador. O salário mínimo tem o melhor 
valor dos últimos 20 anos. Mais de 82% dos trabalha-
dores tiveram um reajuste acima da inflação com um 
ganho real de salário. Conseguimos ampliar o crédito 
consignado e o financiamento ao consumo. Consegui-
mos um programa, o Bolsa-Família, que atinge 11,1 
milhões famílias. Tudo isso reduziu a pobreza em 19% 
e melhorou a distribuição de renda, tarefa que, durante 
quatro décadas, não foi alterada, em todo aquele pe-
ríodo de crescimento sem distribuição de renda ou de 
crise, onde as coisas se agravavam para a população 
mais pobre. Nós alteramos a distribuição de renda.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sou contra 
o continuísmo da política econômica. A política eco-
nômica que tivemos nesse período foi uma política de 
transição, uma política que cumpriu o seu papel; foi 
uma política que estabilizou a economia. Isso ocorreu, 
basicamente, porque nós fizemos um superávit pri-
mário crescente, para reduzir o crescimento da dívida 
pública, e conseguimos estabilizar a dívida pública na 
relação com o Produto Interno Produto. Além disso, 
atacamos com a política externa numa nova orientação, 
explorando novos mercados como a América Latina 
os países da África e da Ásia. E vejo que, no segundo 
Governo, temos que explorar mais a União Européia, 
os Estados Unidos e o Japão porque, se é verdade que 
o nosso volume de exportação, a taxa de crescimento 
de exportação para Estados Unidos, Japão, União Eu-
ropéia e Canadá é a mesma do crescimento mundial 
nesses quatro anos e nós crescemos, basicamente, 
para as outras áreas do mundo, temos que olhar mais 
e continuar explorando os mercados e a relação sul-
sul, como fizemos.

Essa política econômica não vai permitir o cresci-
mento de 5% ao ano, que é a meta do segundo Gover-
no. Não vai permitir. Não adianta continuarmos apenas 
aumentando o superávit primário, fazendo ajuste fiscal 
e buscando combinar essa política monetária com a 
política fiscal que aí está, porque não chegaremos ao 
crescimento de 5%.

Vejo, no entanto, duas alternativas desenvolvi-
mentistas que debatem um novo caminho para a po-
lítica econômica no Governo. Uma primeira posição, 
que eu chamaria de velho desenvolvimentismo, tem, 
basicamente, a seguinte expectativa: vamos explorar os 
espaços da política monetária, porque eles existem.
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Quero aqui fazer um parêntese. Eu defendi a po-
lítica econômica durante quatro anos, como Líder do 
Governo. Escrevi um livro para dizer que os resultados 
do Governo tinham um imenso alcance social, quando 
a maioria dos analistas da imprensa, uma parte impor-
tante dos veículos de comunicação e das lideranças 
deste País não enxergava a qualidade do Governo, 
não via as repercussões sociais e não imaginava que 
poderíamos vencer as eleições como vencemos.

Durante o Governo anterior, eu, por exemplo, 
critiquei quando o Conselho Monetário Nacional, Fa-
zenda e Banco Central estabeleceram metas de infla-
ção extremamente baixas, que exigiam uma carga de 
juros muito elevada, que levavam o Banco Central a 
uma posição conservadora de que não quer correr ne-
nhum risco com a inflação, mas transfere o risco para 
o Tesouro Nacional e para o PIB, como aconteceu em 
alguns momentos do período anterior.

Tanto é verdade que eu tinha razão no debate so-
bre meta de inflação que eles tiveram de rever a meta 
ao longo de 2005, para uma meta mais realista, e hoje 
estamos com a inflação abaixo da meta.

Mas o que é o velho desenvolvimentismo? É 
imaginar que apenas baixando os juros vamos poder 
gastar mais, investir mais, vamos impulsionar o cres-
cimento econômico, aumentar a oferta de bens. Por-
tanto, a relação dívida pública/PIB vai melhorar pelo 
aumento do denominador, pelo crescimento do PIB, 
a inflação não voltará e, com o crescimento, vamos 
acomodar as pressões inflacionárias.

Acho, Senador Tião Viana, a quem em breve 
concederei a palavra, que o caminho do velho desen-
volvimentismo pode, sim, levar ao crescimento, mas 
podemos ter uma bolha de crescimento. Podemos ter 
uma primeira expansão do PIB, estimulado pelo gas-
to, pelo investimento público, pela redução dos juros, 
mas assistiremos a uma pressão inflacionária, assisti-
remos, seguramente, a uma deterioração das finanças 
públicas, o que ainda é o maior obstáculo econômico 
ao crescimento acelerado sustentável, e o Governo 
poderá se ver, no momento seguinte, obrigado a fazer 
um ajuste fiscal ainda mais severo, comprometendo e 
abortando não só o crescimento, mas num momento 
político muito mais difícil, porque o melhor momento 
de todo governo é o seu início. Não acredito que esse 
seja o caminho mais promissor e vejo, às vezes, uma 
expectativa quase que de um certo romantismo econô-
mico, como se fosse possível simplesmente baixar os 
juros, aumentar o investimento, continuar aumentando 
o gasto corrente e imaginar que não teremos pressão 
inflacionária e teremos um crescimento acelerado.

Eu advogo outro caminho. O caminho que pro-
ponho, seguramente, não é o caminho mais fácil, nem 

para o Governo, nem para o Senado Federal, mas 
acho que é o mais sólido, o mais consistente, o mais 
sustentável, o mais promissor. O caminho que eu de-
fendo para esse pacto do crescimento exigirá, sim, sa-
crifícios, especialmente do Estado brasileiro, mas trará 
resultados que serão extremamente compensatórios 
para as exigências e os sacrifícios que deveríamos 
fazer neste início de Governo.

O que defendo, Senador Tião? Defendo o que eu 
chamaria de um novo desenvolvimentismo, porque é 
verdade que o Plano de Metas de Juscelino Kubitschek 
foi um grande momento da história econômica. Bra-
sília, o parque automotivo, a estrutura de transportes 
rodoviário e ferroviário, a indústria naval, aquele gran-
de salto na industrialização, a indústria automotiva, a 
eletroeletrônica, de bens de capital, os 50 anos 5, a 
herança que ficou foram essas realizações. Porém, por 
outro lado, houve uma grave crise financeira do setor 
público, um período de instabilidade inflacionária, o 
Governo João Goulart não conseguiu reverter o quadro 
de instabilidade, o Plano Trienal foi a última tentativa 
organizada – San Tiago Dantas e Celso Furtado – para 
estabilizar a economia, e o que tivemos depois foi o 
Paeg, a ditadura militar, a intervenção dos sindicatos, 
o arrocho salarial, a censura e uma política de estabi-
lização com repressão, que veio a partir de 64.

Eu diria que um novo desenvolvimentismo exige, 
neste momento da história, o mesmo compromisso 
histórico com o investimento que tivemos nos gran-
des momentos da histórica econômica deste País. O 
foco da política econômica, da política orçamentária 
é o investimento, tem que ser o investimento, porque 
só o investimento, com as inovações científicas e tec-
nológicas, será capaz de impulsionar o crescimento 
sustentável do País.

Agora, como aumentar a taxa de investimento? 
Primeiro, cortando gastos de custeio, reduzindo os 
gastos correntes, contendo essa expansão dos gas-
tos correntes, porque o investimento virou a variável 
de ajuste do Orçamento, uma variável de ajuste que 
hoje representa apenas 0,6% da taxa de investimento 
do País. Não há espaço para investimento no Orça-
mento. Temos que lutar por esse espaço no Orçamen-
to. Por isso, não acho um bom caminho da Comissão 
de Orçamento tirar o redutor dos gastos correntes. É 
muito cômodo caminhar nessa direção, mas na hora 
em que tiramos o redutor, seguramente, vamos assistir 
a um Orçamento que vai comprometer ainda mais a 
capacidade de investimento. Não haverá crescimento 
acelerado sem investimento público. Portanto, temos 
que reduzir o gasto corrente. Como? Minha sugestão 
é que se crie um grupo de trabalho em cada um dos 
ministérios, não apenas para conter a expansão do 
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gasto corrente, cortar onde for possível as atividades-
meio, enxugar o que for possível enxugar, mas também, 
e principalmente, aumentar a produtividade do gasto 
público, aumentar a qualidade do gasto público, para 
poder manter as políticas sociais e atendermos parte 
dessas demandas.

Dou um exemplo, Senador Tião Viana. No primeiro 
Governo Lula, foram criadas 43 expansões de ensino 
superior, novos campus, cinco universidades federais, 
seis mil professores universitários contratados, mais 
de 200 mil bolsas de estudo do ProUni. Acho que nós 
temos que expandir o ProUni, porque é muito barato: 
é, basicamente, compensação fiscal com vaga, e o 
custo marginal é muito pequeno.

Mas não dá para manter o ritmo de expansão do 
ensino superior que tivemos no primeiro Governo Lula. 
Qual é a solução para manter a expansão do ensino 
superior? Temos um professor para 16 alunos, em mé-
dia, na universidade federal brasileira. Na UFRJ, um 
professor para 12 alunos. Na França, é um professor 
para 32 alunos. Se estabelecermos que a meta é, em 
quatro anos, atingir o parâmetro francês, vamos dobrar 
o número de alunos em sala de aula, vamos abrir curso 
universitário noturno nas universidades federais que 
não têm. E, aumentando a eficiência da universidade 
brasileira, não teremos o aumento do gasto corrente e 
poderemos, sim, atingir a meta de um professor para 32 
alunos, dobrando o volume de alunos atendidos sem 
aumentar o gasto corrente. Estou dando esse exemplo 
porque ele serve para a saúde, para a educação, para 
todas as áreas do Governo. Aumentar a eficiência e a 
produtividade, mas não aumentar o gasto corrente.

Segundo, precisamos avançar na reforma da 
Previdência Social. Esse é um tema muito difícil social-
mente e muito delicado politicamente, porque, em um 
país tão desigual como o nosso, a Previdência Social, 
especialmente o Regime Geral do INSS, é um instru-
mento de distribuição de renda, é um instrumento de 
combate à pobreza. Gastamos com o INSS, quer dizer, 
o orçamento da Previdência Social foi 7,5% do PIB em 
2005, R$146 bilhões, e, com o regime próprio, União, 
Estados e Municípios, 4,4% do PIB, R$85,3 bilhões. No 
total, no sistema previdenciário – não podemos somar 
porque são coisas distintas, mas apenas para ter uma 
idéia integral –, gastamos 11,9% do PIB e, dependendo 
da Loas, vai a 12,5% do PIB este ano, R$231,3 bilhões 
no ano passado, e só temos 8,8% da população com 
mais de 60 anos. Países que têm 25% da população 
com mais de 60% anos têm gastos próximos ou até 
inferiores ao Brasil. Se não enfrentarmos a questão da 
previdência social, inclusive a sustentabilidade, porque 
estamos na idade de ouro demográfica – no melhor 

momento do sistema previdenciário – e não podemos 
ter um padrão de gasto como esse...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Peço só um tempo para concluir, Srª Presidente.

Se não enfrentarmos esse tema, não teremos 
capacidade de alavancar o investimento. Não podemos 
continuar com uma média de aposentadoria no País 
de 53 anos. A longevidade está aumentando a cada 
ano. A população cada vez vive mais. Infelizmente, não 
podemos seguir nesse caminho.

É evidente que temos de preservar os mais po-
bres, as políticas sociais, a Lei Orgânica, o Estatuto 
da Terceira Idade, programas essenciais ao combate 
à pobreza. Mas esse é um tema que deveria entrar na 
agenda. Eu não diria, aqui e agora, qual proposta. Mas 
temos de debater o equívoco, por exemplo, do reajuste 
de 16% das aposentadorias e pensões em um quadro 
que sabemos que não é sustentável.

Por isso, apelo para aprofundarmos o debate, 
Oposição e Governo, em torno de uma agenda, como 
aumentar a eficiência, como reduzir o gasto corrente, 
para se aumentar o investimento.

Na mesma linha, proponho que o Ipea – e sei 
que minha proposta foi muito bem recebida no Ipea 
–, junto com o Tribunal de Contas da União, seja uma 
agência de avaliação da qualidade da política pública, 
estabeleça indicadores de produtividade não só para 
a União, mas para os Estados e Municípios, para os 
critérios de repasse de recursos. Já existe isso em ou-
tros países. Agências avaliam a qualidade das políticas 
públicas, parâmetros de produtividade, de eficiência, 
de qualidade do gasto, para que possamos aprimorar 
a qualidade do gasto público. 

Junto com a redução do gasto corrente, eu defen-
do que nós avancemos na reforma tributária. O ICMS, 
hoje, além da irracionalidade de 28 Códigos Tributários, 
estimula a importação e penaliza a exportação. Como 
está a Lei do ICMS. Ele estimula uma guerra fiscal que 
custa pelo menos R$25 milhões ao ano. E nós temos, 
agora, a nota fiscal eletrônica a ser implantada, que 
vai permitir calibrar as alíquotas para o destino. Em 
dois ou três anos, nós temos a verdadeira dinâmica 
tributária do País, e podemos dar um salto de quali-
dade na reforma tributária. Vamos enfrentar o tema da 
reforma tributária e concluir esse capítulo para o qual 
o Senado tão bem contribuiu. 

Da mesma forma, defendo novos mecanismos 
de financiamento da economia. A Eletrobrás já é uma 
holding, e devia ser uma holding ainda mais robusta, 
com todos os ativos energéticos do Estado brasileiro 
unificados, com uma gestão profissionalizada, para se 
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tornar uma Petrobras de energia, para alavancar capa-
cidade de financiamento de energia, para poder suprir 
um dos gargalos de investimento, que é o constrangi-
mento energético que se projeta para o futuro. Penso 
que devíamos discutir um fundo de financiamento que 
alocasse recursos do FGTS, que tem um patrimônio 
líquido de R$22 bilhões, recursos do BNDES, Banco 
Mundial e do BID, a fim de alavancarmos o financia-
mento público e criar, com isso, mais capacidade de 
fortalecer a logística e a e capacidade de investimento 
do Estado brasileiro. 

Srª Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, aprovei-
tando a experiência do Plano de Metas, o Governo 
deveria construir um grupo de trabalho interministerial, 
ligado à Casa Civil, de alto nível, para acompanhar os 
projetos estruturantes.

Com relação à siderurgia do Ceará, o que falta 
para viabilizar? Vamos criar um grupo que trate priorita-
riamente dessa questão. A refinaria em Pernambuco, o 
pólo petroquímico do Rio de Janeiro, os investimentos 
da Norte–Sul ou da Transnordestina, na área ferroviá-
ria, ou o Ferroanel, na Grande São Paulo, os projetos 
na área de papel e celulose, bastante promissores, ou 
na siderurgia. E acompanhar, como nós fizemos no 
passado, com agilidade, de forma interministerial, a 
alavancagem do investimento privado. E aí têm razão 
aqueles que pedem que voltemos a discutir o marco 
regulatório, que voltemos a discutir o papel das agên-
cias reguladoras em termos da sua profissionalização, 
para criar um ambiente que estimule o investimento 
privado no Brasil.

Sr. Presidente, fiquei muito satisfeito hoje ao ver 
o nosso Ministro da Fazenda, Guido Mantega, falar em 
um plano fiscal e em desoneração dos investimentos. 
Nós desoneramos a cesta básica de forma, eu diria, 
até corajosa, no setor da construção civil, de material 
de construção, mas a prioridade da desoneração tem 
que ser o investimento. O investimento tem que ser o 
foco de esforço do Congresso e da sociedade.

O que eu proponho, portanto – para dar a palavra 
a todos –, não é seguramente o caminho mais cômodo 
ou mais fácil. Eu proponho uma agenda pesada de dis-
cussão, uma agenda de esforço, de criatividade, para 
reduzir gastos correntes, para aumentar o investimento 
público, para aumentar a produtividade e eficiência do 
gasto, para aprimorarmos a gestão das políticas públi-
cas, o IPEA como um grande instrumento, com grupos 
de trabalho em todos os ministérios, da mesma forma 
que novas formas de financiamento do setor público. 
Vejo que este País tem todas as condições de voltar 
a crescer aceleradamente. 

Se tivermos coragem política, não nos acomo-
darmos com as restrições e as dificuldades políticas 

que se apresentam numa agenda como essa, segura-
mente colheremos frutos promissores, tanto na política 
monetária, reduzindo de forma sustentável os juros, 
que hoje consomem de mais de 8% do PIB, para ala-
vancar o investimento público, cresceremos com es-
tabilidade, contendo a inflação e de forma sustentável. 
O Brasil voltará a ser o que foi durante tanto tempo na 
história, um dos grandes motores do crescimento da 
economia mundial.

Ouço o Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Senador Aloi-

zio Mercadante, V. Exª traz para o debate um tema que 
foi centro de discussão da própria eleição: crescimento 
econômico e o rumo da economia que o País preci-
sa ter, e tema também da discussão não apenas dos 
partidos aliados do Presidente Lula no novo Governo 
que se começa a montar, mas também dos partidos de 
Oposição. Ouvimos discursos de diversos segmentos 
dos partidos de Oposição na mesma linha, que é a linha 
da busca do crescimento, da responsabilidade fiscal, 
enfim, de todas as questões que V. Exª levantou. E V. 
Exª levantou caminhos importantes. São importantes, 
nesses quatro anos, os ensinamentos, as medidas to-
madas, os avanços feitos. Mas é claro que, nos próximos 
quatro anos, vamos ter que ousar mais, buscando o 
crescimento, a taxa de investimento, enfim, todos es-
ses parâmetros que V. Exª tão bem compara, inclusive 
com dados internacionais, a fim de mostrar que não 
adianta querer descobrir a pólvora de forma diferente 
do que é feito mundialmente. Não será possível, em 
meu aparte, permear todos os temas colocados aqui, 
mas, sem dúvida alguma, as reformas precisam ser 
construídas, e construídas com o apoio da Oposição. 
V. Exª dá um exemplo. Eu conversava com o Senador 
Arthur Virgílio esta semana a respeito da busca de um 
novo caminho de construção dessas transformações, 
como, por exemplo, a votação que está ocorrendo na 
Câmara dos Deputados hoje, do reajuste de 16% para 
os aposentados, trazendo o mesmo reajuste do salá-
rio mínimo para a Previdência toda, o que inviabiliza 
a Previdência. Sei da situação da Previdência hoje, 
inclusive por ter passado pelo Ministério. Sabemos do 
desafio que se coloca para o futuro do País. E não é um 
desafio apenas para o Brasil; o modelo da Previdência 
é um desafio para o mundo todo. A reforma trabalhis-
ta também, e a reforma tributária, que aprovamos há 
três anos. Fui Relator, e V. Exª, como líder do Gover-
no, conduziu as negociações. Avançamos. Avançamos 
no IVA, no fim da guerra fiscal, na uniformização do 
ICMS; enfim, em vários mecanismos de simplificação 
tributária, preparando o País para uma carga tributária 
menor e mais justa, que evite o planejamento tributário 
feito hoje. O País possui 27 legislações diferentes de 
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ICMS. É claro que as grandes empresas, com bons 
advogados, economistas e planejamento tributário, 
não pagam impostos; quem paga são as pequenas 
e médias empresas. Esta semana, demos um passo 
importante nessa simplificação, aprovando a Lei Geral 
das Microempresas. Naquele debate, fiz um apelo para 
que a Câmara dos Deputados vote a reforma tributária, 
que se encontra naquela Casa há três anos, para avan-
çarmos, pois a reforma tributária é o embrião, contém 
os pressupostos das outras mudanças que vamos ter 
de realizar. O corte de gastos é algo que terá de ser 
feito, V. Exª tem razão.

Quanto à questão da energia, concordo com a 
visão de que se tem de juntar competências e recursos 
de investimento, para se ter realmente uma proposta 
em que a energia não se torne um gargalo. Vou falar 
nisso, daqui a pouco, no que diz respeito à Amazônia, 
porque estou inscrito, como Líder. Mas quero parabe-
nizá-lo e dizer-lhe que, sem dúvida nenhuma, esse é 
o debate, entre os setores do Governo e Oposição, 
que tem que ser feito no início do próximo Governo. É 
fundamental que todos nós deixemos o processo elei-
toral, já findo – e o Presidente Lula foi eleito com uma 
margem consagradora de votos –, para que possamos 
construir este País e ele avance. Daqui a quatro anos 
haverá outra eleição, e assim sucessivamente. Então, 
o processo agora não é mais eleitoral, mas de viabili-
zação deste País no que diz respeito ao crescimento, 
à geração de empregos e enfrentamento de desafios. 
E V. Exª expõe muito bem tudo isso, direcionando, in-
clusive, caminhos técnicos e temas a serem debatidos 
com consistência, como deve ser. Então, eu parabenizo 
V. Exª pelas considerações que faz.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Senador Romero Jucá, penso que no período daqui 
até a posse, inclusive da renovação da legislatura, o 
Governo não pode discutir apenas a formação do seu 
ministério. O Governo precisa exatamente construir 
essa agenda mínima, essa agenda de convergência 
do País, sobretudo para o Poder Legislativo.

Hoje, vi, com muita satisfação, uma afirmação 
do Senador Arthur Virgílio, propondo um debate mais 
profundo sobre a questão, por exemplo, do Bolsa-Fa-
mília, e compartilho dessa idéia. Penso que devería-
mos discutir o aperfeiçoamento das condicionalidades 
na área da educação; deveríamos discutir a porta de 
saída da inclusão produtiva do Bolsa-Família antes de 
tomarmos uma medida apressada, qualquer que seja 
ela. Deveríamos criar uma subcomissão para discutir 
o Bolsa-Família; criar uma comissão para retomar a 
discussão da reforma tributária.

Ontem, ouvi o Governador Aécio Neves dizer 
da disposição de Minas de caminhar na unificação do 

ICMs, que é basicamente um problema entre o pac-
to federativo, mas não tivemos essa disposição dos 
Governadores durante esse período. Portanto, vamos 
retomar a unificação do ICMs como o grande instru-
mento da reforma tributária.

Sr. Presidente, para concluir, nessa questão da 
reforma previdenciária, penso que devemos fazer um 
diagnóstico mais aprofundado, fazendo uma compara-
ção do nosso modelo com o de outros países.

Como se manter essa responsabilidade social 
do sistema previdenciário com racionalidade econô-
mica, de forma a permitir a geração de emprego no 
País? Os grandes penalizados por essas distorções 
do gasto público são os nossos jovens, que não têm 
expectativa de emprego: 85% dos jovens presos são 
semi-analfabetos, não têm seis anos de escolaridade. 
Pobres! Essa é a violência que está posta.

Quer dizer, a oportunidade de emprego depende 
de investimento, de crescimento. Essa é a grande ques-
tão do Brasil, neste momento. Se crescermos, vamos 
ter mais recursos para todas as políticas sociais. Mas, 
neste momento, há que se cortar custeio e aumentar 
investimento, repensar as formas de financiamento, 
aumentar a produtividade e eficiência e não expandir o 
gasto corrente. Não cresceremos se não priorizarmos 
o aumento da taxa de investimento do País.

Senador Marcelo Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – V. Exª 

tem toda a razão quando diz que precisamos crescer, 
mas há de convir que, nestes últimos quatro anos, 
tem sido feito um esforço enorme para se encontrar 
desperdícios na administração pública. Penso que, 
mesmo se tivermos, hoje, nos ministérios do Governo, 
equipes, tribunais de contas e outros organismos que 
foram criados, fiscalizando os gastos públicos, vamos 
encontrar muito pouco para cortar. V. Exª há de convir 
que nossos hospitais, nossas escolas, nossas estradas, 
enfim, o serviço público que estamos prestando neste 
País é deficitário, é ruim, é mal. V. Exª não contempla a 
hipótese de, diminuindo os juros, termos a necessidade 
de diminuir também o superávit primário, este, sim, o 
recurso que nós tiramos da sociedade. Senador Mer-
cadante, eu não me preocupo muito quando a conta 
de juros é alta, porque ela é contábil. Qualquer pes-
soa hoje que vai comprar uma empresa tira do banco, 
por exemplo, R$100 milhões, que estavam aplicados 
a juros. O sujeito que recebe esse dinheiro vai voltar 
com ele para o mercado financeiro. Então ele tem outra 
coisa a fazer: vai aplicar a juros de 13%, 14%, 15%, 
16%. No fundo, o recurso é contábil, mas o superávit 
primário não. Esses são recursos que nós tiramos do 
pagamento de impostos, sobretudo de pobres, de im-
postos indiretos, e não devolvemos a eles em forma 

NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL122     



Novembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 11 34329 

de serviços. Quando V. Exª indica o caminho do corte 
de custeio, penso que vamos piorar os serviços públi-
cos neste País. E quem precisa de serviços públicos 
são os pobres, pois as pessoas ricas têm escolas pri-
vadas, têm planos de saúde e acabam se virando. O 
Presidente Lula deu, esta semana, uma entrevista em 
que dizia que, ao invés de procurarmos onde cortar, 
nós deveríamos procurar como crescer. Os governos 
estaduais também estão hoje numa situação aflitiva, 
porque, se não renegociarem a dívida pública, todos 
eles assumem com déficits tremendos. Mal vão poder 
pagar a folha de pagamento. Acho que V. Exª tem toda 
a razão quando propõe um debate profundo. Mas é 
preciso encontrar novas fórmulas. Mais sacrifícios de 
parte daqueles que dependem do serviço público po-
derá levar nosso País não ao crescimento, mas a um 
índice de violência maior ainda. V. Exª é de um Estado 
que viveu, nesses últimos tempos, momentos dramáti-
cos. Eu já tenho vivido isso cotidianamente desde que 
assumi o mandato de Senador. Agora mesmo, em Nova 
Iguaçu, estamos com um ônibus seqüestrado, cerca-
do pela polícia, e dentro do ônibus mais uns tantos 
desempregados. Por isso, eu peço a V. Exª que reflita 
também sobre esse aspecto. Concordo com V. Exª em 
que, sem crescimento, não há solução para este País. 
Baixamos a taxa de juros em 10%, pois, quando assu-
mimos o Governo era 26% e, hoje, estamos com ela 
em torno de 13%, 14%. Não fizemos crescer o País 
baixando a taxa de juros. V. Exª tem razão quando diz 
que precisamos fazer investimento público. Nos Es-
tados Unidos, de onde voltei há quinze dias, eu vi na 
televisão a campanha de Arnold Schwarzenegger, na 
Califórnia, cuja propaganda era: “Gastei US$10 bilhões 
reformando escola pública”. Ganhou. Acabou de ser 
eleito novamente. Os Estados Unidos têm um gasto 
público deficitário imenso, que já vem desde a época 
do New Deal, e uma política de pleno emprego que 
surpreende o mundo. Agora estão fazendo o muro, por-
que o mercado atrai milhares e milhares de pessoas 
do mundo inteiro, brasileiros, mexicanos etc, porque 
há emprego. O muro está sendo construído porque 
o mercado chama pessoas, e eles querem escolher. 
Normalmente, todos os anos, mesmo na época do 
11 de setembro, eles importam um milhão de traba-
lhadores por ano, legalmente, e entram tantos outros 
ilegalmente, mas eles agora querem... Eu sei que V. 
Exª foi Líder, e brilhante Líder do Governo – eu tive a 
honra de ser seu Vice-Líder – e conhece a economia 
do nosso País profundamente. Mas, se nós partirmos 
para mais sacrifício, sobretudo daqueles que dependem 
do serviço público – e acho que se V. Exª for procurar 
o que cortar vai encontrar muito pouco, em questões 
macroeconômicas, será muito pouco para gerarmos 

emprego e o crescimento que precisamos gerar –, V. 
Exª talvez encontre esses recursos nesse tal superávit 
primário, que este ano são R$90 bilhões, e que segu-
ramente poderá ser menor com a taxa de juros a 4%, 
5%. Muito obrigado pelo aparte.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Agradeço, Senador Crivella, o seu aparte. V. Exª, mais 
uma vez, expressa o profundo compromisso social que 
tem com o nosso povo. Compartilho da idéia de que 
uma das grandes marcas deste Governo não pode ser 
perdida – e seguramente não será, pois o Presidente 
Lula jamais permitiria – que é a defesa dos desprote-
gidos, o compromisso com os mais pobres, ou seja, 
a inversão do gasto público para políticas de inclusão 
social. E isso não vai ser mudado.

Mas há espaço para o aumento da eficiência do 
gasto público. E eu dei um exemplo de que não são os 
mais pobres que vão pagar. Na verdade, precisamos 
aumentar a qualidade dos serviços.

Temos um professor universitário para dezesseis 
alunos em sala de aula, em média. Na França, há um 
professor universitário para trinta e dois alunos, em 
média. Por que a universidade brasileira não pode ter 
o padrão francês como referência a ser construída em 
quatro anos?

Se avançarmos nessa perspectiva – ou próximo 
dessa perspectiva –, vamos dobrar o número de alunos 
nas universidades públicas federais, sem aumentar o 
custeio, porque a infra-estrutura está lá, a sala de aula 
está lá, os professores estão lá. O custo de ampliação 
das vagas é muito pequeno. Há uma capacidade ocio-
sa. Por exemplo, nas universidades praticamente não 
há curso noturno, que é o horário em que os pobres 
podem estudar, para poderem trabalhar. Por que não 
abrir essa discussão com a universidade?

Assim como estou falando da universidade, pode 
ter certeza de que, se pararmos para montar um gru-
po para aumentar a eficiência do Senado Federal e 
diminuir desperdício de gasto público aqui dentro, vai 
sobrar dinheiro para investimento. Eu lhe garanto e me 
proponho, inclusive, a participar desse grupo.

Há muito desperdício e os recursos poderiam 
exatamente ajudar o investimento, especialmente em 
infra-estrutura. Então, esse é o desafio.

Vamos modificar o Ipea para uma agência de 
análise da qualidade do gasto público, a fim de tirar-
mos indicadores, parâmetros e, assim, exigir esse 
salto de qualidade. E mesmo do ponto de vista do 
funcionalismo, temos que construir uma gestão mais 
moderna, a meritocracia no Estado brasileiro, em que 
as pessoas recebam também pelo desempenho e pe-
las metas alcançadas, como já é em outros Estados 

    123ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2006 



34330 Sábado 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006

que estão rediscutindo essa questão do estímulo e do 
apoio ao trabalho.

Agora, por que não podemos reduzir o superávit 
primário neste momento? Porque, apesar do superávit 
de 4,25%, temos um déficit nominal de 3% do PIB. Isso 
significa que 3% do PIB ao ano é a pressão de cres-
cimento da dívida pública. Se continuarmos a reduzir 
a taxa de juros sem trazer a inflação de volta, e para 
isso precisamos do superávit primário, poderemos no 
futuro reduzir não apenas o superávit, mas a carga tri-
butária e darmos um grande estímulo ao crescimento 
de maneira mais forte. Mas, neste momento, o supe-
rávit primário é indispensável porque o País tem défi-
cit nominal. Se se reduz o superávit primário e não se 
reduz o gasto, aumenta-se o investimento, aumenta-se 
o déficit. Se se aumenta o déficit, tem que se tomar 
mais dinheiro no mercado e aumentar a taxa de juros. 
Esse é o problema principal. Por isso que o superávit 
foi fundamental, para permitir que a taxa de juros, que 
era de 27,5%, viesse para 13,75% e continue numa 
trajetória de queda. É a menor taxa de juros nominal 
dos últimos 30 anos; mas ainda é uma taxa muito alta. 
Então, tem espaço? Tem. Mas o superávit primário é 
que sustenta essa trajetória de queda. Temos que ter 
na relação dívida pública/PIB uma trajetória de queda. 
Aumentando o PIB, vamos melhorar essa relação. E 
para aumentar o PIB é preciso investimento. Precisa-
mos de investimento privado, sobretudo, mas também 
de investimento público. E a pauta que precisaríamos 
discutir é como aumentar a eficiência do gasto públi-
co, como preservar as políticas sociais de qualidade, 
e, ao mesmo tempo, alavancar o investimento público 
deste País.

É preciso determinação, é preciso despojamento, 
é preciso ousadia, é preciso criatividade. Neste Sena-
do, nós somos capazes de avançar nessa direção e eu 
espero que restabeleçamos aquele clima de formula-
ção, de embate, de idéias, de discussão, de propostas 
que tivemos no início desta Legislatura e que foi tão 
fundamental ao País e seguramente o será porque, 
tenho certeza, vai prevalecer.

Muito obrigado a todos e obrigado pela tolerân-
cia, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Aloizio Merca-
dante, a Sra. Serys Slhessarenko, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pela Sra. Lúcia Vânia.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB-GO) 
– Concedo a palavra, como Líder, ao Senador Rome-
ro Jucá.

S. Exª dispõe de cinco minutos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Srª. Presidente, Srªs. 
e Srs. Senadores, eu vou ser rápido. Quero apenas 
dizer que, entre as observações feitas pelo Senador 
Aloizio Mercadante, eu quero concordar também com 
a proposta que S. Exª faz para o Ipea porque é preciso 
realmente medir a atuação, a forma e os resultados 
do setor público e das políticas públicas deste País, e 
o Ipea, uma instituição tão importante para o Brasil, 
está preparado, tem técnicos e experiência técnica 
para fazer esse trabalho.

Rapidamente, ainda na linha do desenvolvimento, 
quero trazer essa discussão para a Amazônia – para 
a Amazônia Legal, para a Amazônia Ocidental e para 
o meu Estado de Roraima. No novo mandato do Pre-
sidente Lula, nós iremos aprofundar a política de de-
senvolvimento da Amazônia. Neste novo mandato, nós 
temos alguns desafios para enfrentar – e o Presidente 
tem falado disto, quer atuar de forma ainda mais forte 
e mais consistente em toda a Amazônia. Para isso, 
alguns passos já foram dados.

Discute-se a criação da nova Sudam, junto com 
a nova Sudene; discute-se o modelo da Suframa. O 
Presidente Lula ampliou as ações da Suframa como 
instrumento importante de desenvolvimento da Ama-
zônia Ocidental. Agora precisamos discutir e ir além. 
Se o Brasil precisa ir além, mais ainda a Amazônia. 
Temos que ocupar efetivamente a Amazônia com um 
projeto de País, com um projeto de desenvolvimento 
sustentado que garanta a sobrevivência com dignida-
de das nossas populações. Defendemos uma série 
de movimentos que passam pela nova Sudam, pela 
reformulação da nova Suframa, inclusive com um se-
gundo ciclo de atuação da Suframa para que os Es-
tados outros da Amazônia Ocidental possam, efetiva-
mente, também dispor de indústrias complementares 
às industrias que hoje atuam na Suframa, exatamente 
para o ciclo industrial não ficar restrito à Zona Fran-
ca de Manaus. É importante que Roraima possa ter 
suas indústrias, é importante que o Acre possa ter 
suas indústrias, é importante que Rondônia possa ter 
suas indústrias, é importante que o Amapá possa ter 
suas indústrias, enfim, é importante que o Estado do 
Tocantins possa ter suas indústrias. É importante que 
cada Estado do Norte, que o Estado do Pará possa 
ter efetivamente a sua participação no processo de in-
dustrialização construído para a Amazônia, que está 
dando um resultado tão importante como o da Zona 
Franca de Manaus.

Precisamos também discutir a utilização da flo-
resta. O Presidente Lula propôs a nova lei de florestas, 
que discute o manejo sustentado, a ser implementado 
de forma responsável; a Ministra Marina Silva tem de-
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fendido uma política efetiva de preservação. A política 
do Governo tem sido atuar no sentido de diminuir o 
desmatamento da região Amazônica. Isso foi conse-
guido este ano, mas ainda há muito por fazer.

A Amazônia não pode ser desmatada, devasta-
da; a floresta precisa ser utilizada com racionalidade, 
com inteligência e, mais do que isso, em prol da me-
lhoria da qualidade de vida da população da própria 
região. Então defendemos esse manejo sustentado, 
as florestas nacionais, as florestas estaduais, o tipo 
de discussão que precisa ser feito com diversos seg-
mentos para que se possa evitar o que acontece na 
prática. O que acontece na prática hoje é a falta de 
regulamentação e a falta de opção levando à derru-
bada indistinta, à compra a preços vis da madeira, ao 
contrabando da madeira. 

Para isso, tenho um projeto que já tramita nesta 
Casa para se tratar a madeira da Amazônia na própria 
Amazônia. Não tem por que se exportar a tora, expor-
tar a madeira bruta se podemos, na verdade, auferir 
o resultado da transformação e, portanto, tirar menos 
madeira e ter mais resultado econômico. Então temos 
uma série de debates a serem feitos.

A questão energética, as usinas hidrelétricas que 
devem ser construídas na Amazônia ainda dependem 
de parecer ambiental; o gasoduto do Amazonas, o 
gasoduto de Rondônia, o gasoduto que está sendo 
discutido com a Venezuela, com o Brasil e com a Ar-
gentina passa pela Amazônia, essa é uma questão 
vital para nós.

As áreas de livre comércio. Em 1989, quando fui 
Governador do território, propus duas áreas de livre 
comércio para Roraima. Pacaraima, na fronteira com 
a Venezuela, e Bonfim, na fronteira com a Guiana. De 
lá para cá, essas áreas não foram implementadas. 
Foi implementada a área de livre comércio de Gua-
jará-Mirim, em Rondônia, de Macapá e Santana, no 
Amapá, mas não tiveram o seu pleno funcionamento 
exatamente por conta de uma série de entraves buro-
cráticos de modelo econômico.

É importante rediscutir essas áreas de livre co-
mércio, é importante termos saída e opções de ex-
portação. A Amazônia está mostrando, com a Zona 
Franca de Manaus, o seu potencial de exportação. 
Portanto, precisamos discutir esse modelo não só para 
o Estado do Amazonas, mas também para os outros 
Estados do Brasil.

Há um plano de desenvolvimento integrado para 
toda a BR-174, permeando os Municípios ao longo do 
Amazonas e do Estado de Roraima. Temos discutido 
a questão mineral, e aqui quero esclarecer que não 
há nenhuma intenção do Governo de liberar qualquer 
tipo de alvará em área indígena. Essa informação cir-

culou, e é importante que se deixe claro que mantive 
contato com o DNPM quando fui Presidente da Funai. 
Cancelamos todos os pedidos de alvarás em terras 
indígenas. A Constituição proíbe a mineração em ter-
ra indígena, a não ser depois da regulamentação do 
artigo constitucional que deverá ser regulamentado 
pelo Congresso – projeto meu que já foi aprovado no 
Senado está na Câmara dos Deputados. Então, não 
há nenhuma intenção do Governo de liberar minera-
ção em área indígena por enquanto, de fazer qualquer 
tipo de licitação, enfim, de fazer qualquer procedimento 
que fira a legislação e que quebre essa discussão do 
modelo de busca do desenvolvimento auto-sustentá-
vel com respeito ao meio ambiente e às populações 
indígenas.

Temos também um desafio, Srª Presidente, que 
é a regularização fundiária da Amazônia – e aí englo-
bo meu Estado de Roraima porque estamos tomando 
as providências necessárias –, mas, mais do que isso, 
toda a região Amazônica, principalmente as áreas de 
conflito do Pará. 

Aprovamos no Congresso, no final do ano pas-
sado, uma legislação que ampliou a possibilidade de 
regularização fundiária direta, feita pelo Incra, de pro-
priedades com até 500 hectares. Isso está possibilitando 
e vai possibilitar a regularização de mais de 95% das 
propriedades da Amazônia e vai poder, efetivamente, 
acabar com a grilagem e vai poder efetivamente acabar 
com a grilagem, com as ações absurdas praticadas em 
determinadas regiões da Amazônia, com a ocupação 
deslavada e, portanto, com a depredação ambiental 
também seguindo esses caminhos.

Eu gostaria de registrar a nossa intenção, o nos-
so compromisso de buscar esse plano de desenvolvi-
mento para a Amazônia, de procurar marcar o segundo 
mandato do Presidente Lula com uma ação ainda mais 
forte, ainda mais contundente, decisiva, determinante 
para que possa a região amazônica brasileira não só 
inserir-se geograficamente no Brasil, mas também in-
serir-se no processo de desenvolvimento, no processo 
de crescimento econômico, no processo de contribui-
ção com o engrandecimento do País na forma como 
todos nós que somos da Amazônia desejamos.

Eu agradeço a oportunidade de fazer essas ob-
servações.

Voltarei ao tema em outra oportunidade para não 
ferir o horário dos Senadores que estão inscritos.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – GO) 

– Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Caval-
canti.

S. Exª dispõe de 20 minutos.
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Em seguida, deverá falar o Senador Marcelo 
Crivella, como Líder, e posteriormente, o Senador Ar-
thur Virgílio.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje quero 
abordar um tema ligado à minha formação como mé-
dico.

Eu assisti, no sábado passado, a uma matéria 
na TV Globo sobre o número de médicos no País, na 
qual se falou, principalmente, da má distribuição dos 
médicos no Brasil. Há concentração desses profissio-
nais nos grandes centros e ausência deles em alguns 
Municípios até dos grandes Estados. Em se tratando 
de Nordeste e Norte, a situação é ainda muito mais 
calamitosa.

Quando assumi meu mandato, em 1999, apre-
sentei um projeto que objetivava criar um estímulo para 
que a pessoa formada na área de saúde, não apenas o 
médico, só pudesse inscrever-se nos respectivos con-
selhos após passar um ano – apenas um ano – fazendo 
uma espécie de estágio remunerado nos Municípios 
onde não estivesse contemplada a correlação de um 
profissional para mil habitantes, como recomendado 
pela Organização Mundial da Saúde.

O projeto, lamentavelmente, não prosperou por-
que – e tenho que declarar isso – a própria categoria 
médica entende que isso é uma espécie de inconsti-
tucionalidade, pois estaríamos obrigando alguém a 
exercer uma profissão onde, teoricamente, não qui-
sesse. Não entendo assim, porque isso seria até um 
estímulo para que o aluno formado, por exemplo, em 
um grande centro como São Paulo, fizesse uma pós-
graduação em outro canto do Brasil, passando um 
ano, por exemplo, em Rio Branco, no Acre, ou em Boa 
Vista, no meu Estado de Roraima, ou mesmo em um 
Município paulista carente. No fundo, o objetivo seria 
propiciar a esses Municípios a presença do profissio-
nal de saúde, incluído o médico, para que a população 
tivesse essa oportunidade.

Talvez, após ficar um ano naquele Município, o 
profissional decidisse ficar lá. Lembro-me do exemplo 
do Projeto Rondon no meu Estado. Muitos alunos da 
Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 
foram fazer extensão universitária em Roraima e fica-
ram lá. Há inúmeros casos, tanto de médicos como de 
bioquímicos e odontólogos. Foi realmente um projeto 
que deu certo nesse particular.

O projeto a que me referi recebeu parecer con-
trário.

Outro projeto de minha autoria considera como 
residência médica o período de um ou dois anos que 
o aluno recém-formado ficasse em um desses Municí-

pios, sob supervisão, evidentemente, de médicos que 
lá existissem. Nenhum dos projetos caminha.

Faço uma crítica construtiva ao Conselho Fede-
ral de Medicina e à Associação Médica Brasileira, que 
realmente precisam debater essa questão. É inadmis-
sível que o Brasil tenha mais médicos que, teorica-
mente, o necessário. Este País tem mais médicos que 
o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. 
No entanto, esses médicos – repito –, até pelas con-
dições de trabalho, remuneração, oportunidade de 
aperfeiçoamento e acompanhamento dos avanços da 
Medicina, preferem ficar nos grandes centros, mesmo 
ganhando menos.

O ex-Ministro da Saúde José Serra, copiando, 
mais ou menos, essa idéia, fez um projeto estabele-
cendo que quanto mais distante ficasse o Município, 
maior seria o salário pago ao profissional. Então, por 
exemplo, um médico que, dentro desse programa, 
fosse servir no Acre, em Roraima, ou em Rondônia 
ganharia em torno de R$7 mil, mas, mesmo assim, 
as vagas não foram preenchidas. Por quê? Eu me for-
mei em Belém, voltei para Roraima, de onde eu sou 
natural, e tentei, depois, como Secretário de Saúde, 
levar colegas meus de turma para lá, mas eles diziam 
claramente que preferiam ganhar menos no asfalto a 
ganhar mais no mato. É preciso mudar essa realidade. 
Fala-se, por exemplo, em políticas para atender aos 
Estados que têm, digamos, mais necessidade, que são 
mais carentes, mas, na prática, essas coisas não são 
efetivadas. Temos de mudar alguma coisa. E precisa-
mos debater e encontrar um caminho.

Essa obrigatoriedade não seria uma coisa absur-
da. Outros países, como a Austrália, já fizeram isso e 
deu certo.

Outras pessoas defendem que o profissional da 
saúde em vez de prestar o serviço militar obrigatório, 
preste – há vários títulos, mas seria o quê? – um ser-
viço civil que equivaleria ao período do serviço militar 
obrigatório. Com isso, ele teria também o atestado, di-
gamos assim, de reservista como se ele tivesse ser-
vido às Forças Armadas.

Nós temos de encontrar alternativas.
Eu me entusiasmei muito ao ver uma televisão, 

como a Globo, abordar esse tema e com muita pro-
priedade.

Srª Presidente, pode ser que as autoridades, 
assim como as entidades da área de saúde – não só 
dos médicos – entendam que não é possível continuar 
essa concentração nos grandes centros. Há concen-
tração de tudo: concentração do saber, concentração 
da excelência no serviço médico, concentração do 
poder político, concentração do poder econômico. 
Devemos começar exatamente por aquilo que enten-
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do ser o mais importante, considerando-se o aspec-
to social que é justamente a saúde. É evidente que 
antes mesmo de cuidar da saúde – eu sempre digo 
isso – é preciso educar, porque se não educamos a 
pessoa sequer tem consciência de que precisa tomar 
certas medidas para ter saúde. Se não houver a pre-
sença de um profissional de saúde, principalmente o 
médico, pelo menos na correlação recomendada pela 
Organização Mundial da Saúde, a nossa Pátria será 
sempre um País desigual.

Vejo, por exemplo, em meu Estado, como em mui-
tos outros deste Brasil, que a questão do tratamento 
fora de domicílio é alarmante. Não se tem, na maioria 
dos Estados, condições de tratar determinadas enfermi-
dades. Então se sobrecarregam, por exemplo, centros 
como Brasília, São Paulo e Rio. Isso traz desequilíbrio 
na prestação adequada de serviços. Aí, vamos entrar 
na análise, por exemplo, do atendimento pelo SUS, que, 
na teoria, é um modelo muito bom, mas na prática é 
ineficiente para a população. Talvez a raiz de tudo isso 
esteja justamente na má distribuição dos médicos, na 
má remuneração dos serviços médicos. Porque o que 
se paga, por exemplo, a um médico numa consulta no 
SUS é realmente um absurdo. O médico, então, tem 
que fazer número de atendimentos para poder ter “x” 
de recursos. 

Precisamos discutir muito esse tema. Espero 
que V. Exª, que é Presidente da Comissão de Assun-
tos Sociais, possa colocar esse assunto em debate. 
Necessitamos encontrar um caminho para equilibrar 
essa questão.

Repito: não são somente os Estados do Norte ou 
do Nordeste têm esse problema; tenho certeza de que 
o Centro-Oeste também. Em São Paulo, por exemplo, 
participei de um debate com alunos da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal, e os alunos eram 
completamente contra a idéia. Por quê? Porque ele 
achavam que era só porque a coisa era obrigatória. 
Mas se, de outra forma, não estamos conseguindo 
atingir o objetivo, temos que pensar nisso.

Se alguém estuda numa universidade pública 
– paga, portanto, pelo povo – e depois não pode dar 
um ano sequer da sua vida profissional para as comu-
nidades mais carentes, é impensável que esse profis-
sional da saúde tenha a profissão também como um 
sacerdócio.

Ouço, com muito prazer, o Senador Mão Santa, 
que, como médico e ex-Governador, conhece muito 
bem esse problema.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Moza-
rildo, também caberia aqui o debate qualificado, por-
que o Presidente da República, em campanha, dizia 
que a saúde atinge a perfeição. Não! Ela está bem 

pior. Vou completar 40 anos de médico agora e quero 
dizer que está bem pior. Então, a minha geração de 
cirurgião-geral já quase não existe. Encontro com eles 
e nenhum mais opera. Senadora Lúcia Vânia, fazer 
um parto, fazer uma cirurgia de próstata é complica-
do. Fiz centenas! É trabalhoso: tem o pré, tem o pós, 
a idade avançada. É R$100,00. Por um parto, pagam 
R$100,00. Mas atentai bem, um parto leva um ano: 
tem o pré-natal, tem depois as complicações do puer-
pério. Uma consulta médica está R$2,50. Então, você 
teria que dar quanto para subsistir? Então, o que hou-
ve, na realidade, é uma falácia. Teoricamente é bom, 
mas ficaram defasados. No meu tempo, trabalhei em 
Santa Casa, existia até aquele Funrural, que a gen-
te abdicava, ia direto para o hospital. Para o hospital 
ter um padrão bom, nós não cobrávamos. Tinha uma 
renda fixa. O Funrural foi um avanço, um avanço no 
regime ditatorial. Então, nós abdicávamos. E essas 
Santas Casas quase todas funcionavam assim: ga-
nhavam um valor “x” e era direto para o hospital, e os 
médicos abdicavam para melhorar o padrão, porque 
por lá eles podiam ganhar nas tabelas do INPS, que 
eram boas, que eram satisfatórias. O que há no Brasil 
é o seguinte – temos que entender. Ninguém enten-
de mais do que eu, porque convivi com o médico que 
criou o Programa de Saúde de Família. Vi o primeiro 
livro, ele me mostrou quando eu era Governador do 
Piauí, no único hospital de Havana. Era impresso, mi-
meografado, tal a pobreza. Mas esse padrão trouxe 
um benefício: é direto com as prefeituras. Então, mé-
dicos de alta resolutividade, por necessidade, estão se 
encaminhando a atender o PSF. Esse PSF já existiu, 
por exemplo, na Inglaterra. E se constatou que acabou 
com a especialização, porque o PSF convoca médico 
geral, o antigo clínico geral, os pediatras. A pediatria 
caiu na Inglaterra. O que está havendo é que chegou 
o caos. A única coisa séria que tem hoje na estrutu-
ra é o médico residente sobrecarregado, porque era 
sério, eram instituições sérias. Fiz residência, há qua-
renta anos, no HSE. Era como uma religião a gente 
ser médico residente. O professor catedrático era um 
pai, o outro era um irmão, era um companheiro, tinha 
a responsabilidade do aprendizado. Então, esses mé-
dicos residentes que estavam sustentando as unidades 
hospitalares que têm resolutividade estão em pânico, 
porque não têm compromisso. Eles se entregavam 
não pelo retorno salarial, porque eles têm uma carga 
de trabalho enorme, mas pelo compromisso do saber, 
da qualificação. E hoje os hospitais não têm mais isso. 
Todos os hospitais estão decadentes. O SUS é uma 
ilusão, não existe. Tenho testemunho de colegas meus 
urologistas: “Não, não opero mais, passei para o PSF”. 
Por quê? “É mais tranqüilo e tem um ganho correto”. 
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Então, está acabando a resolutividade. Esses que es-
tão na fila... São uns exames especializados que vão 
marcar para 2008, para 2007. A melhora da saúde é 
na mídia, que garantiu essa fantasiosa vitória do PT. 
A saúde está em caos e redunda, hoje, numa greve 
muito forte, que é a do médico residente, único, vamos 
dizer, que consolidava uma Medicina séria, científica 
e, vamos dizer, de dedicação ao saber. Só pode servir 
bem dando uma formação profissional.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Mão Santa.

O tema que V. Exª abordou no seu pronunciamen-
to, o qual acompanhei a caminho do Senado, que é a 
greve dos médicos residentes, é mais um ponto que 
mostra que realmente o ensino médico precisa ser re-
formulado e desconcentrado dos grandes centros.

Quando criamos a Universidade Federal de Rorai-
ma, projeto de minha autoria, começamos a trabalhar 
em seguida na instalação de um curso de Medicina. 
Fizemos um trabalho difícil perante o Conselho Nacio-
nal de Saúde, porque havia a pregação de que não 
se podia mais criar cursos de Medicina no Brasil. Ora, 
porque há muito curso de Medicina em São Paulo ou 
porque há muito curso de Medicina no Rio de Janeiro 
ou em Minas, o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste 
vão pagar o pato? Não se cria mais curso de Medici-
na? Se há muito em São Paulo, vamos, então, deslocar 
alguns para lugares onde há necessidade realmente 
de ter esses cursos.

Hoje, Roraima já formou várias turmas. O pes-
soal que se forma lá tem tido êxito nos concursos que 
presta para residência, para pós-graduação. E, lá no 
Acre, agora começou o curso de Medicina também. 
Mas antes, na Amazônia toda, só tínhamos curso em 
Belém, onde me formei, e, muitos anos depois, em 
Manaus. Então, era só em Belém e em Manaus. Veja 
como a própria distribuição da formação do médico 
está concentrada em dois ou três Estados!

Precisamos rediscutir a formação do profissional 
e a distribuição do profissional. Se não houver uma 
medida que não só obrigue o profissional a ir, mas 
também o remunere de maneira razoável, como é o 
caso do projeto Saúde na Família, não há como real-
mente pensar que nós vamos melhorar a saúde. Se 
os profissionais, incluindo aí o médico, o enfermeiro, 
o odontólogo, o bioquímico, não tiverem essa condi-
ção, não há realmente como pensar que a questão da 
saúde vai melhorar.

Nós estivemos, no dia de hoje, vendo nos jornais 
o quê? Que o Incor, um centro de referência nacional, 
está passando por uma dificuldade financeira horrível. 
Independentemente do fato de se analisar se isso foi 
uma questão de gestão ou não, o certo é que 80% 

dos atendimentos do Incor são pagos pelo SUS e só 
20% por convênios e atendimentos particulares. Esses 
20%, na verdade, mantêm a estrutura – equipamentos 
e profissionais de qualidade – que há no Incor. Ora, se 
um centro como esse, que é uma referência nacional, 
está passando por essa dificuldade, imagine, Senador 
Mão Santa, como estão as outras instituições de pres-
tação de serviços da saúde no Brasil!

Portanto, gostaria de deixar isso aqui registrado 
– por coincidência está na Presidência desta sessão a 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais –, para 
que nós possamos efetivamente discutir esse tema. 
Eu tenho esses dois projetos e sei que há outros tra-
mitando. Quem sabe podemos encontrar, junto com 
o Conselho Federal de Medicina e com a Associação 
Médica Brasileira, um caminho para sair desta mes-
mice, pois até mesmo quem se forma, por exemplo, 
em Manaus e Belém termina indo para São Paulo. Faz 
residência e fica lá. Não volta sequer para seu Estado 
de origem.

É preciso, efetivamente, que o Ministério da Saú-
de e o Ministério da Educação repensem essa ques-
tão e que nós aqui também discutamos, pois o Poder 
Legislativo não pode ficar a reboque das decisões do 
Poder Executivo. Mas que discutamos, até de manei-
ra conjunta, uma saída para que todo brasileiro, efeti-
vamente, como manda a Constituição, tenha direito à 
assistência médica, à saúde e o Estado cumpra o seu 
dever, como está na Constituição, de propiciar esse 
tipo de atendimento.

Esta questão é, com certeza, fundamental: a 
presença do profissional em todos os Municípios do 
Brasil.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – GO) 

– Concedo a palavra ao Senador Marcelo Crivella, que 
falará como Líder, por cinco minutos.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
ou, se a senhora preferir, Srª Presidenta, Srs. Senado-
res, Srs. telespectadores da TV Senado, Srs. ouvintes 
da Rádio Senado que nos assistem nessa manhã, 
nós, brasileiros, estamos preocupados com o índice 
alarmante de violência em nosso País. E recebi, Srª 
Presidente, um manifesto à Nação brasileira, assina-
do por dois pastores: Dr. Paschoal Piragine Junior, 
Presidente da Convenção Batista Brasileira, e Pastor 
Sócrates Oliveira de Souza, que passo a ler neste ins-
tante, desta tribuna.

Manifesto à Nação brasileira
O Conselho Geral da Convenção Batista Bra-

sileira, reunido na cidade do Rio de Janeiro, decidiu 
manifestar sua indignação com o presente estado de 
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insegurança que domina nosso país, especialmente 
as grandes cidades, e a corrupção que destrói a força 
política, pelo bem comum nos municípios, nos Estados 
e na Federação brasileira.

Conscientes de nossa cidadania, dever moral e 
espiritual, protestamos contra a prática de compra de 
votos, propinas e negociações superfaturadas feitas 
por gestores da coisa pública. Repudiamos a ação de 
políticos, independente de sua fé religiosa, que, em 
vez de cumprir o mandato servindo ao povo, usam do 
Estado para servir a interesses políticos e econômicos 
particulares. A corrupção crescente impede a preva-
lência do bom senso, da justiça, bem como da eficiên-
cia. Reconhecendo a autoridade comprometida com o 
bem maior como instituição divina e a necessidade do 
Estado que cuida da construção de uma nação, deve-
mos fazer tudo que for possível e justo para construir 
uma sociedade firmada nos valores éticos e espirituais, 
inspirados nas Sagradas Escrituras. Por isso, concla-
mamos o povo a defender, ética e democraticamente, 
o respeito à pessoa e a garantia dos direitos individu-
ais, para a manutenção do bem coletivo.

Conclamamos o povo a condenar e evitar a cor-
rupção nas transações pessoais e familiares, bem 
como nos negócios privados e públicos realizados 
nas instituições. Exortamos os cristãos e as igrejas a 
condenarem a venda ou a troca de votos em busca de 
benefícios e favores dos políticos.

Conclamamos o povo a votar, escolhendo pes-
soas de ilibada moral, experientes na prática do bem, 
da retidão e da justiça, que se interessam verdadeira-
mente pelo bem-estar do povo no Brasil. Chegou a hora 
de unir a força do voto consciente para lutar contra a 
corrupção, a impunidade e a violência que minam as 
riquezas e a confiança do povo no futuro do país.

Conclamamos o povo a se unir nos lares e nos 
templos, em orações a favor do Brasil. A gravidade do 
momento requer de todos que se humilhem, reconhe-
çam os seus pecados, busquem o perdão de Deus, 
reparem os seus erros e vivam de maneira justa.

Só assim veremos dias melhores e deixaremos 
um legado de justiça, paz e prosperidade para as fu-
turas gerações.

Assinado o Presidente e o Diretor-Executivo da 
Convenção Batista Brasileira.

Srª Presidente, não sei se o meu tempo já acabou 
tão rápido, mas pediria a V. Exª que me concedesse 
apenas um pouco mais para que eu comentasse e 
concluísse esse pronunciamento que acabo de ler e 
que vem da Convenção Batista Brasileira.

É interessante notarmos que os cristãos católicos 
e evangélicos, as duas principais correntes do nosso 

País, estejam agora preocupados em níveis cada vez 
maiores com a política.

Quando criança, lembro-me de que nas igrejas 
se corria o dizer de que política era do diabo. E assim 
afastavam-se tantos homens de bem que poderiam ter 
participado, homens heróicos que viveram como mis-
sionários no sertão, na Amazônia do Senador Moza-
rildo Cavalcanti, no Nordeste do Senador Mão Santa, 
homens que desbravaram o Centro-Oeste de V. Exª, 
Srª Presidente – e um deles, o avô de minha esposa, 
fundador da cidade de Cristianópolis, em Goiás – e 
que consideravam a política como uma coisa de inte-
resseiros, de ladrões, vigaristas, vagabundos interes-
sados em fazer negócios com o dinheiro público para 
auferir ganhos pessoais.

Hoje, a coisa mudou e graças a Deus por isto. 
Esse manifesto é muito importante. É importante, tam-
bém, para que a religião deixe de ser instrumento de 
poder das elites. Quantas vezes ensinaram aos cristãos 
que o caminho do céu é a pobreza e a miséria e que 
o verdadeiro cristão não deve reclamar das injustiças 
porque rico vai para o inferno e pobre vai para o céu 
e, assim, cantávamos desde crianças:

Eu sou pobre, pobre, pobre,
De marré, marré, marré, 
Eu sou pobre, pobre, pobre,
De marré, deci.

Essa era a cantiga de igrejas, de ruas, de aldeias 
perdidas no sertão onde achávamos que a pobreza é 
bonita porque Cristo também foi pobre e miserável. Hoje 
é diferente. Hoje os cristãos estão discutindo desigual-
dade social, estão querendo saber do investimento pú-
blico, das políticas de economia. Por que um País tão 
rico tem um povo tão pobre? E é evidente. E quando 
eu falo de evidência, Senador Mão Santa, faço-o com 
humildade porque muitas coisas evidentes no passado 
hoje estão relegadas ao museu das galhofas. Nossos 
antepassados achavam que era evidente que o sol se 
movimentava ao redor da terra, porque o viam nascer 
de um lado e morrer do outro. Era evidente. Achavam 
também que era evidente que, quanto mais perto do 
sol, mais calor. Hoje qualquer passageiro que viaja 
daqui para o Piauí a 10 quilômetros de altura sabe 
que a temperatura lá em cima é de menos 60 graus. 
As evidências enganam. Evidências muitas vezes são, 
como diz uma palavrinha em inglês, eu me permito 
aqui esse pecado, outsmart, uma maneira de Deus 
nos ensinar a humildade e mostrar que é preciso ter 
sabedoria para olhar além das aparências.

Às vezes, quando lemos uma manchete de jornal 
que diz o seguinte: Governo reafirmou ontem compro-
misso com ajuste fiscal. A Nação ouve isso no Jornal 
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Nacional e, com evidência, diz o seguinte: o Governo 
– coisa séria –, reafirmou – ora, quem reafirma é quem 
mantém a palavra, disse ontem e diz hoje –, compro-
misso – ato de gente séria –, ajuste – tornar a coisa 
justa –, mas, por trás de uma manchete dessas, temos 
de cortar recursos da merenda escolar para pagar ju-
ros tão altos a rentistas.

Acho extraordinário que os cristãos – batistas, 
católicos, evangélicos, metodistas, presbiterianos – se 
levantem e busquem a politização de seu povo. Para 
isso, propus-me a um mandato parlamentar. Fui às 
ruas e consegui chegar a esta Casa.

Quero parabenizar o pastor Dr. Paschoal e o pas-
tor Sócrates e dizer a eles que, após fazer a leitura do 
Manifesto à Nação brasileira, à Igreja Batista, faço um 
requerimento à Srª Presidenta para que o faça cons-
tar dos Anais da Casa não só pelas palavras, pelas 
críticas, mas também por um segmento importante da 
nossa sociedade que hoje procura ver além das evi-
dências e buscar a verdade, que, como sabemos, só 
pode ser construída com uma vida pautada segundo 
os ensinamentos da palavra de Deus. É assim, com 
essa revolução espiritual...

(Interrupção do som.)

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Já concluirei, Srª Presidente.

É assim, com essa revolução, que passa pelo 
exemplo de seus políticos, de seus governantes, que 
precisam conhecer melhor a palavra de Deus, temê-la 
e praticá-la, para que todo o povo, dos mais humildes 
estratos da nossa sociedade até as elites, encontre 
um caminho de maior igualdade social, de maior jus-
tiça e de paz. E, afinal, venhamos a ver, Senador Mão 
Santa, Presidente, realizadas e efetivadas as palavras 
de Moisés, o grande estadista, o autor dos cinco pri-
meiros livros da Bíblia. Ele disse há quase quatro mil 
anos: a paz é fruto da justiça e a segurança se esta-
belece como direito.

Que essas palavras sejam as últimas do meu 
pronunciamento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Marcelo Cri-
vella, a Sra. Lúcia Vânia, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Concedemos a palavra ao Senador Arthur Virgílio, Líder 
do PSDB, representante do Estado do Amazonas.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Aloizio 
Mercadante fez um discurso bastante denso sobre a 
questão econômica ainda há pouco, e creio que é bom 

explicitarmos todos nós o que pensamos sobre o pas-
sado recente e sobre o futuro do País.

Estou absolutamente disposto a fazer a mais se-
rena análise da realidade brasileira, de modo a dar a 
minha contribuição e a contribuição do meu Partido à 
compreensão do que precisa ser feito para engrenarmos 
um período de crescimento efetivamente sustentável 
a taxas elevadas. E se explicito que o crescimento é 
sustentável, evidentemente que parto do pressuposto 
que a inflação necessariamente precisa ser baixa.

Começo fazendo o reconhecimento de que em 
algum momento o Banco Central errou, de fato, na dose 
dos juros. Mas não estou aqui fazendo um discurso 
de críticas ao Banco Central, até porque reconheço 
que ele foi a peça mais relevante em toda a trajetória 
desse primeiro governo do Presidente Lula.

O Banco Central exagerou na dose sim. E exa-
gerou na dose não sem ter fartas razões para tanto, 
porque as variáveis outras todas do Governo falharam 
e a estabilidade esteve em risco sim. Quem garantiu a 
estabilidade foi precisamente o Banco Central.

Falhou a variável fiscal com a abertura da gas-
tança eleitoral, com os gastos correntes crescendo à 
razão de 16,5% ao ano, com uma série de medidas que 
levaram ao descontrole, assim como, Sr. Presidente, 
nós vimos certas medidas de política econômica que 
resultaram na elevação da carga tributária em três pon-
tos percentuais ao longo desses primeiros quatro anos 
do governo do Presidente Lula, essas medidas todas 
como nocivas ao processo econômico brasileiro.

Refiro-me, por exemplo, à alíquota efetiva da 
Cofins, que foi elevada no processo de mudança da 
sistemática de tributação do regime cumulativo para 
alguns casos, apenas 30%, sobre o valor agregado. 
Os insumos importados tiveram seus custos elevados, 
assim como os nacionais. Dificultou-se, dessa forma, a 
concorrência dos preços externos. Aqui imagino que o 
Brasil perdeu a ocasião de ter implementado um passo 
a mais de abertura comercial. Poderia ter preparado, 
quando nada, a abertura comercial para o próximo 
momento. Isso não foi feito.

O Banco Central foi cauteloso, Senadora Lúcia Vâ-
nia, porque, a par do aumento das despesas correntes 
em razão da eleição, houve forte injeção de recursos 
nos setores de renda mais baixa, mais propensos ao 
consumo. O Banco Central temeu uma bolha inflacio-
nária, já que a produção não consegue, neste País, 
neste momento, nesta hora, nesta quadra, acompanhar 
a propensão ao consumo da população. O consumo 
cresce mais do que a produção, e é a importação que 
tem resolvido essa defasagem.

Estamos vendo a falência do crédito consignado. 
Serviu para uma eleição, mas os que o tomaram estão 
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endividados. Não é mágica para ser repetida pelo Pre-
sidente se ele porventura quiser fazer o novo Governo 
dado a mágicas novamente.

As políticas públicas falharam. Já concedo aparte 
ao Senador Marcelo Crivella. Eu disse que a política 
monetária não falhou. Ela exagerou, porque as de-
mais variáveis todas falharam. As políticas públicas 
falharam.

A taxa de investimentos não decolou. O Gover-
no não foi capaz de estabelecer marcos regulatórios 
confiáveis. Estamos vendo o caso do setor de energia. 
Nenhuma obra nova foi iniciada. Vamos ver o geral. Ne-
nhuma PPP foi assinada pelo Presidente Lula. Não foi 
feito nada de efetivo para se elevar a formação bruta 
de capital fixo. Nada de efetivo foi feito nesse sentido. 
A taxa de investimentos permaneceu na medíocre 
faixa dos dezenove e poucos por cento a 20%, como 
proporção do Produto Interno Bruto.

Da mesma forma, falhou outra variável deste Go-
verno, a variável de proteção ao direito de proprieda-
de, haja vista o MST. Isso tudo trazia incertezas para 
a economia, diminuía investimentos no agronegócio 
e significava mais um encargo nas costas do Banco 
Central.

Do mesmo modo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, o Governo Lula não deixou nenhuma marca. 
Nenhuma marca! Se me perguntarem quatro marcas do 
Governo do Presidente Fernando Henrique, apresento 
quatro, três positivas e uma, a meu ver, negativa.

A negativa – autocritico-me dela – é a reeleição. 
As três positivas são a estabilidade econômica, as 
reformas estruturais, que melhoraram a economia do 
ponto de vista da sua competitividade sistêmica, e a 
consolidação da democracia. 

O Presidente Lula não tem servido para conso-
lidar a democracia, haja vista os seguidos atentados 
à liberdade de imprensa que, nem bem termina o seu 
governo e, ainda, não iniciado o segundo, nós temos 
presenciado neste momento. O Presidente Lula não 
realizou nenhuma reforma estrutural efetiva; tudo ficou 
empacado no Congresso Nacional, nada saiu do papel. 
O Presidente Lula o que fez foi manter a estabilidade 
econômica – e esse é o seu grande mérito – adotan-
do a política que o Ministro Antonio Palocci herdou do 
Ministro Pedro Malan. Ele não tem marca. Não adian-
ta agitarem bandeiras vermelhas ou de qualquer cor. 
Não há marca que leve o Presidente Lula para a his-
tória. A história registrará um presidente sem marca, 
um presidente que, habilmente, soube se eleger, mas 
sem marca.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso tem 
três marcas positivas e uma marca negativa. 

E olhem que eu não estou, neste discurso, que-
rendo me deter na questão ética. Não estou. Estou 
querendo me reportar ao seguinte fato: marcou ou não 
marcou no seu período? Um governo qualquer, com-
pletamente qualquer, se levarmos em conta a análise 
que, certamente, o historiador no futuro fará dos tem-
pos que nós, ora, experimentamos viver. 

Portanto, as reformas pararam. Se as reformas 
pararam, a gastança continuou, a ineficiência do Es-
tado perdurou. O Presidente incha a máquina – 37 e, 
depois, 34 Ministérios –, promove o aparelhamento dos 
cargos em comissão, e a competência deixa de ser uma 
exigência para se participar da máquina pública.

Tudo isso significando mais ônus na hora em que 
os decision makers (tomadores de decisão) da política 
monetária brasileira teriam que se manifestar.

O Governo fracassou – já me referi ao crédito 
consignado – também no plano político, quando perdeu 
o controle sobre o Congresso; perdeu a oportunidade 
de votar reformas, não demonstrou vontade política 
de, efetivamente, fazê-las e, ao mesmo tempo, no 
momento em que perdeu o controle sobre o Congres-
so, abriu um flanco enorme para o descontrole fiscal. 
Havia, dentro do PT e dentro do Governo, uma guerra 
surda contra as autoridades econômicas do Governo 
Lula, e o Presidente teve o mérito de prestigiá-las, isso 
é verdade. Mas o fato é que a eterna crítica por dentro 
trazia um risco a mais e fazia com que um pedágio a 
mais fosse cobrado com a política monetária. E qual 
era a conseqüência natural disso? Para mostrar que 
não havia frouxidão, acabava arrochando mais na hora 
de estabelecer a taxa básica de juros, a taxa Selic. Se 
o Presidente Lula garantia politicamente a liberdade 
operacional do Banco Central, mas se havia contesta-
ção por altos escalões do Governo Lula e por figuras 
muito influentes do PT à política econômica e, dentro 
dela, à política monetária especificamente do Gover-
no, o Banco Central buscava provar a sua capacidade 
efetiva de independência e terminava neste momento 
tendo que pagar um pedágio a mais, terminava tendo 
que, nesse momento, exagerar um pouco mais.

Eu poderia ainda dizer que fatores exógenos, fa-
tores externos ao Brasil, influenciaram sobre a taxa de 
juros arbitrada pelo Banco Central. Cito como exemplo 
o aumento do preço do petróleo, que, felizmente, vem 
sendo recomposto para baixo. Afora isso, o Governo 
tinha – ainda tem, de certa forma, mas perdeu – o me-
lhor e mais benigno quadro internacional dos últimos 
50 anos, sem dúvida alguma, o que não foi traduzido 
em crescimento efetivo, porque falhou o Governo no 
flanco administrativo.

Pergunto a V. Exªs: qual foi o Ministro de ativida-
des fins que contribuiu para algum milímetro de cres-
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cimento do PIB brasileiro ao longo do Governo Lula? 
Qual foi o Ministério? O da Integração Nacional? O 
dos Transportes? Qual foi o Ministério que contribuiu 
em algo, de forma que se possa dizer que ajudou a 
Brasil a crescer, no ano passado, em “zero ponto não 
sei quê” por cento do PIB? O Governo não funcionou. 
Ele mostrou paralisia. Isso tudo não contribuía para 
que tivéssemos uma política monetária mais relaxada 
– no bom sentido do termo.

Sr. Presidente, a conclusão a que chego é que 
a política monetária foi um êxito, e foi bem sucedida 
precisamente porque o Banco Central conseguiu se 
manter imune à interferência do Governo. Houve o pres-
tigiamento do Presidente sim. Houve, porém, a guerra 
surda com os demais setores do Governo.

Eu gostaria de dizer duas coisas, antes de conce-
der o aparte ao Senador Marcelo Crivella. Uma é que 
os pontos adicionais de juros, aqueles que poderiam 
ter sido poupados, se fosse outro o quadro adminis-
trativo, se fosse outro o quadro fiscal, se fosse outro 
o quadro partidário, se fosse outro o quadro político 
a envolver este Governo. Os pontos adicionais de ju-
ros representam, a meu ver, um segundo “risco PT”. 
O primeiro foi aquele ocorrido no final de 2002, quan-
do o mercado entrou em turbulência em função das 
incertezas quanto ao que poderia ser ou não o com-
portamento do Presidente Lula no Governo. Tumultuou 
bastante o governo do Presidente Fernando Henrique, 
no seu final, e tumultuou bastante o Governo do Presi-
dente Lula ao longo de toda sua duração. Poderíamos 
ter juros menores sim, se não tivesse havido essa dis-
cussão tola entre desenvolvimentistas e monetaristas, 
como se desenvolvimentistas fossem pessoas boas de 
coração, pessoas cândidas, pessoas que querem o 
bem da população e pessoas que se condoem com a 
pobreza; e os monetaristas, pessoas duras, inflexíveis, 
perversas e malévolas, quando sabemos que não há 
nenhum país do mundo que consiga sustentar o seu 
crescimento se ele não se fundar em algumas bases. 
Uma delas é inflação baixa; a mais baixa possível. A 
outra é controle fiscal: arrecadar mais do que gasta. A 
outra é qualidade nos gastos públicos: gastar com de-
cência, gastar com probidade, gastar com inteligência. 
Nenhum país bem sucedido do mundo foge disso. Uns 
utilizam as metas de inflação, como nós; outros não 
utilizam as metas de inflação. Mas os que as utilizam 
e os que não as utilizam, em sendo bem sucedidos, 
eles todos não escapam dessas três precondições que 
aqui tentei explicitar.

Por falar em meta de inflação, nós ouvimos, so-
mos obrigados a ouvir – é melhor isso do que a surdez 
física, enfim – essa história de que o Governo trabalha-
rá com duas metas: a meta de inflação estabelecida, 

algo tipo 4% ou 4,5%, ano que vem, com tolerância 
de 2,5% para cima e para baixo; e as metas de cres-
cimento. Isso é uma tolice, Senador Marcelo Crivella, 
tão grande! Uma tolice tão grande porque é simples-
mente incompatível trabalhar com as duas metas. Ou 
se trabalha com uma ou com outra. A meta de infla-
ção está conectada a um crescimento possível; esse 
crescimento deve ser o maior possível, desde que não 
interfira na meta de inflação, no êxito, na trajetória para 
se obter essa meta de inflação.

A meta de crescimento é aquela em que se diz 
assim: vamos ter que crescer 5% de qualquer jeito. E 
o Brasil não vai crescer 5%. O Presidente Lula preci-
sa descer do palanque e começar a falar sério com o 
País. O Brasil não vai crescer 5% no ano que vem. O 
Brasil, este ano, não vai crescer 3%; ele vai crescer 
2,8%, 2,9%, 2,7%. Ele não cresce 3% este ano, não 
cresce perto 4% no próximo ano; ele cresce menos de 
3,5% ano que vem. Essa é a minha opinião. Vamos ver 
se tenho razão ou se não tenho. O Brasil não cresce 
5% com inflação controlada.

E o Brasil não cresce 5% ao ano no Governo do 
Presidente Lula. Poderá atingir esse índice em um dos 
anos. Aí tem razão Maílson da Nóbrega: pode-se espe-
rar mais do mesmo, pode-se esperar crescimento me-
diano, nada espetacular, em função da infra-estrutura 
que não foi montada no Governo atual. Poderá crescer 
assim um ano, como o Presidente Fernando Henrique 
cresceu, uma vez, 5% e o Presidente Lula cresceu 
4,9% um ano, mas não cresce 5% em cada um desses 
quatro anos. Não cresce, a não ser que nós – e isso é 
preparo para o futuro – façamos reformas estruturais 
profundas, mexamos na estrutura dos gastos públicos, 
melhoremos a qualidade dos gastos públicos.

Portanto, quando alguém diz “vou crescer, de 
qualquer jeito, 5%”, eu digo: muito bem, pode crescer 
até mais.

Por que não quer crescer logo 8% ou 15%? Pode. 
Se enlouquecer de vez, pode crescer 35%, a inflação 
vai para mil. Acabou. Pode crescer uma vez 35%. Estou 
me referindo a se manter a instabilidade e se crescer 
tudo aquilo que a estabilidade permita: inflação baixa 
e crescimento máximo.

Queria dizer a V. Exª que minha conclusão é que 
esse risco-PT, Senador José Agripino, que tumultuou o 
final do Governo Fernando Henrique, ele entra em cena 
agora, ele entra em cena ao longo do Governo Lula, 
obrigando o Banco Central a ser muito mais rigoroso 
do que teria que ser se não houvesse essa influência 
maligna dentro do Governo. Os juros seriam outros. 
Então, tem uma taxa adicional de juros que penalizou 
fortemente o setor de agronegócios. Os setores mais 
intensivos de mão-de-obra foram brutalmente penali-
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zados por esse risco dos demais integrantes do Go-
verno Lula. É muito fácil eleger o Banco Central como 
o culpado por todos os males. A corrupção não paga 
nenhum preço, o descontrole fiscal não paga nenhum 
preço, a inércia administrativa não paga nenhum pre-
ço, o preço todo seria de quem foi o único setor que 
cumpriu aquilo a que se propunha, que era atingir as 
metas de inflação, e atingiu brilhantemente, atingiu no 
coração da meta, até um pouco abaixo da meta. Aí foi 
o erro, pois o ideal seria um pouco acima da meta, um 
pouco acima do coração da meta ou no próprio cora-
ção da meta, o que teria propiciado um crescimento 
um pouquinho maior, com inflação controlada. Não se 
pode abrir mão disso.

O outro lado, Senador José Agripino, a quem 
concederei um aparte em breve, é que tenho a firme 
opinião de que o Presidente Lula não foi eleito pelo 
Bolsa Família, não; ele foi eleito pelo Banco Central. 
O Bolsa Família não adiantaria de nada se a inflação 
fosse alta. O Bolsa Família passaria por mero gesto 
demagógico se não fosse a inflação controlada, que 
permitiu uma inflação mais baixa para os setores de 
menor poder aquisitivo da população brasileira. São 
explicitações que devo fazer, demonstrando que pre-
tendo me pautar dentro da mais absoluta honradez 
intelectual na hora de travar esse debate. Não quero 
fugir do grande debate nacional; quero me alçar à al-
tura do debate que a Nação reclama de quem esteja 
realmente querendo contribuir para que o País encon-
tre as suas saídas, encontre as suas saídas na demo-
cracia, e não haverá nenhum arranhão na democracia 
que não encontre aqui a minha voz e a voz do meu 
Partido a contrariar os aprendizes de autoritários ou 
de ditadores. Por isso, a imprensa terá sempre toda a 
minha solidariedade toda vez que tentarem silenciar 
a sua voz. Não nos calaremos diante de manifestação 
de corrupção, seja pelo nosso compromisso com a éti-
ca, seja, Senador Mão Santa, pelo compromisso que 
temos de fazer o País crescer, e a corrupção impede 
o País de crescer. 

Digo, portanto, que a estabilidade é um bem que 
não pode ser arranhado e o Governo tem que se definir, 
o quanto antes, em relação aos caminhos econômicos 
que vai tomar daqui em diante.

Antes de encerrar, ouço o Senador Marcelo Cri-
vella e, em seguida, o Senador José Agripino.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Se-
nador Arthur Virgilio, quando V. Exª fala nesta Casa, 
paramos para ouvir, mesmo nós que somos do Go-
verno, não só pelas suas palavras. Vou confessar a 
V. Exª que, lendo os Anais desta Casa e ouvindo os 
discursos gravados, eu me emocionei quando ouvi 
seu pai defendendo a liberdade na época da ditadura, 

com apartes do Senador Antonio Carlos Magalhães 
contrapondo-se, que levaram a Casa...

(Interrupção do som.)

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – ... 
pelo barulho, parecia até que eram...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Prorrogamos a sessão por mais cinco minutos para o 
debate qualificado, lembrando que o Senador Marcelo 
Crivella já trouxe grande contribuição quando trouxe 
aqui a inspiração de Calvino, não é? A religião não é 
contra a riqueza, e a riqueza vem do trabalho.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Quem 
não o conhece vai dizer que V. Exª, Senador Arthur 
Virgílio, está paradoxal. Primeiro, diz que setores do 
PT criticaram as taxas altas de juros e, por isso, as fi-
zeram subir. Mas V. Exª também as critica dizendo que 
ficaram altas durante um período. Mas V. Exª não erra, 
nem eles erram, porque, no curso da história, Senador 
Arthur Virgílio – V. Exª há de concordar –, aquilo que 
é evidente num momento vai para o museu da galho-
fa mais tarde. Nossos antepassados não diziam que 
a Terra era plana? Parece evidente. Se olharmos o 
horizonte, vemos que é uma reta. Não se dizia que o 
Sol girava ao redor da Terra? Ele nasce de um lado e 
se põe do outro. Os primeiros projetistas da aeronáu-
tica não diziam que quanto mais próximo do Sol, mais 
quente seria? Hoje, quando se vai para a Amazônia, 
a dez quilômetros de altitude a temperatura é de me-
nos sessenta graus. São coisas evidentes. V. Exª há de 
convir comigo também que o Governo do Presidente 
Lula se baseou em três eixos distintos. Primeiro, res-
peito aos contratos herdados do Governo de V. Exª, 
uma política necessária. Lembro-me também de um 
discurso do Presidente Fernando Henrique, quando 
se despedia desta Casa para assumir a Presidência 
da República. Falou durante 45 minutos convicto de 
que tinha a fórmula para fazer o País crescer. Deu de-
talhes, pregando o Estado mínimo. O País melhorou, 
mas não cresceu o que ele prometeu. Respeito aos 
contratos, política externa, e nisso V. Exª precisa con-
cordar que saímos dos quatro anos de um déficit na 
balança comercial de nove bilhões para um superávit 
acumulado de mais de cem bilhões. E não foi apenas 
por um vento positivo do mercado externo; melhoramos 
o quantum da exportação. V. Exª é diplomata e sabe 
que o quantum não é só questão de preço de merca-
do, mas de quantidade e valor agregado. Aumentamos 
as quantidades e viemos com o valor agregado. Por 
último, o Presidente Lula fez uma rede social, também 
inspirada no Presidente Fernando Henrique, porém 
ampliada, que trouxe grandes benefícios ao nosso 
povo nessa época de sacrifícios que temos atraves-
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sado em nossa economia. Por último, quero dizer a V. 
Exª o seguinte: nós, eu e V. Exª poderíamos concluir 
nosso debate desde que soubéssemos quem nasceu 
primeiro: o ovo ou a galinha. V. Exª diz que o País não 
tem produção para crescermos, porque estamos im-
portando; eu digo que estamos importando porque os 
juros são muito altos e não aplicamos dinheiro privado 
em produção. Há pouco, um amigo me contava que se 
encontrou com um conterrâneo dele em Belo Horizon-
te, no restaurante Alpina. Um homem muito rico, dono 
de companhias de ônibus, ele e o irmão. Venderam! 
Sentou-se à mesa com ele e ele perguntou o seguinte: 
“Fulano, como está a vida?” Ele disse: “Trabalhando”. 
“Ah, você não precisa disso, nós somos muito ricos”. 
“É, eu sei, você vendeu a sua companhia de ônibus”. 
“É, vendi.” “Olha, veja bem, enquanto eu como um bife, 
eu ganho um boi. Você também é muito rico”. “Sabe 
o que eu fiz? Apliquei a juros. Estou aqui, como um 
bife, mas estou ganhando um boi no banco”. Esse foi 
o diálogo. V. Exª há de convir comigo que, com essa 
taxa de juros, que, como V. Exª mesmo disse, foi mui-
to alta, nós acabamos intimidando os investimentos. 
V. Exª tem razão quando fala em inflação baixa e res-
peito à política fiscal, mas não tem razão quando fala 
em investimento deficitário. Desde a época da forma-
ção dos Estados Unidos – V. Exª sabe disso –, quando 
George Washington resolveu, aconselhado por Ha-
milton, aquele da nota de US$10.00, assumir a dívida 
das treze colônias, Thomas Jefferson e John Adams 
não aceitaram, porque a Virgínia já havia pago quase 
toda a sua dívida.

(Interrupção do som.)

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Hou-
ve uma negociação. Ele disse: “Tudo bem, a Virgínia 
leva prejuízo agora, mas vamos fazer aqui a capital. 
Vamos fazer a Casa Branca aqui”. E foi feita, pertinho 
de Mount Vernon, a um tiro de pedra. A verdade é que 
ali assumia-se o débito das províncias. Os Estados 
estão quebrados. Se eu tivesse vencido no Rio e V. 
Exª no Amazonas, nós iríamos encontrar os Estados 
quebrados, sem nenhum recurso para investimento. 
Até hoje fazem investimentos deficitários nos Estados 
Unidos, com políticas de pleno emprego.

Arnold Schwarzenegger investiu 10 bilhões em 
reformas de escolas na Califórnia. Portanto, chegou a 
hora de termos um pouco mais de ousadia no Brasil, 
Senador Arthur Virgílio, e buscarmos caminhos para 
fazer crescer este País. E vamos encontrar, se nos de-
dicarmos a isso. Mas devemos variar naquilo que temos 
feito já há tanto tempo, sem obter sucesso.

(Interrupção do som.)

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Agora 
fica fácil fazer. Vou concluir, Sr. Presidente, nesta últi-
ma sentença, neste último parágrafo: agora, fica fácil 
para nós dizer que foram caminhos errados, mas fica 
cínico, e eu não farei isso.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas 
cínico por parte de quem, Senador?

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Tanto 
minha como sua, se fizermos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não, 
na minha não fica, não.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Tanto 
minha como sua, se fizermos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Na 
minha não fica, Senador. Eu não trabalho com a figura 
do cinismo. Ao contrário.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Eu 
não quero dizer que V. Exª tenha feito isto.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu não 
fiz. Eu quero que V. Exª seja bem claro. Eu não estava 
entendendo o seu aparte. Não sei se é uma miscelâ-
nea. Agora, quero que V. Exª seja claro.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Não 
foi uma miscelânea. Só se V. Exª não entendeu.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Tal-
vez falte inteligência minha, mas quero que V. Exª seja 
bem claro. Se houver cinismo, e V. Exª quiser assumir 
algum seu, assuma. Meu, não. 

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Se-
nador, lembre-se das minhas palavras e, por favor, não 
coloque palavras na minha boca.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não 
quero não. Não quero nada. Fique com as suas pala-
vras, que eu fico com as minhas. Quero que seja claro, 
porque eu lhe concedi o aparte, e V. Exª está há cinco 
minutos dando aparte, e eu exijo pelo menos delica-
deza e o trato,...

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ...que 
não dispensei em nenhum momento, nesta Casa.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – O 
meu aparte foi respeitoso desde o princípio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ah, 
então esclareça essa questão do cinismo porque, a 
partir deste momento, deixaria de ser. 

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Eu 
digo a V. Exª que é fácil para nós criticar os erros pra-
ticados pelos que o cometeram no passado quando 
não estivemos na pele deles. Isso se torna uma coisa 
cínica. Por exemplo, o Presidente José Sarney, quando 
assumiu o “gatilho”, todos, na época, consideravam algo 
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benéfico – “Subiu a inflação? Vamos ao “‘gatilho” –, de-
pois vimos que aquilo era retroalimentar a inflação. 

Seria cínico, hoje, de minha parte, dizer que ele 
errou. Portanto, estou sendo generoso, e não criticando. 
Errei demais, Senador, para querer criticar ou infamar 
pessoas. Por favor, não me entenda mal.

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM) – Já 
compreendi V. Exª. Muito obrigado a V. Exª.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Co-
mecei meu discurso dizendo da admiração que tenho 
por V. Exª. Não admiro cínicos, portanto, Senador Ar-
thur Virgilio. Nesta Casa, vamos travar grandes deba-
tes, V. Exª e eu, mas sempre pautados no respeito. E 
quero dizer a V. Exª...

(Interrupção do som.)

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – ...que 
vamos procurar os caminhos para fazer o País crescer. 
E vamos encontrá-los, mas que não sejam os cami-
nhos que estamos tentando há tanto tempo sem bom 
êxito. Muito obrigado a V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM) – Obri-
gado a V. Exª.

Senador José Agripino.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador Arthur 

Virgilio, inicialmente, cumprimento-o pela substância 
do pronunciamento sereno, com dados, com lucidez 
e com verdade. Mas gostaria de dar uma modestíssi-
ma contribuição para a reflexão daqueles que estão 
nos vendo e ouvindo. Contribuição e receio. Tenho o 
fortíssimo receio, Senador Arthur Virgilio, de que o se-
gundo Governo Lula venha a se constituir uma grande 
frustração, porque ele agora não é mais novidade, não 
é mais algo novo, exótico. Ele agora é um Governo 
tradicional, a economia está sob controle, a inflação 
está sob controle. O que se espera é que ele cumpra 
o compromisso de retomar o crescimento...

(Interrupção do som.)

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – ...e fazer com 
que o Brasil seja o que a Argentina conseguiu ser, o 
que o Chile conseguiu ser, o que o Uruguai conseguiu 
ser. Nem falo em México, nem falo em Índia, nem falo 
em China. Falo do que nossos vizinhos conseguiram 
ser. Lamento dizer que minha expectativa é a de que 
este Governo vá frustrar expectativas, por uma razão 
– e aí a minha grande preocupação –: o viés ideológi-
co. V. Exª há de concordar comigo: este é o Governo 
do aparelhamento do Estado. Ouvi, há pouco tempo, o 
ex-Líder do Governo, Senador Aloizio Mercadante, falar 
sobre Estado mínimo e da necessidade de se investir 
25% do PIB a fim de que possamos crescer 5%, 6%, 
7%, o que crescem nossos vizinhos Chile, Argentina e 
Uruguai. E falava sobre o capital público. Ele centrava 

no capital público. Há uma idiossincrasia do Governo 
com relação ao capital privado. Há um natural empur-
ramento do capital privado. É o Estado. Eles falam em 
Estado mínimo, mas são contra o Estado mínimo. São 
a favor do aparelhamento do Estado e do investimen-
to com dinheiro do Estado, como se fossem capazes 
de poupar dinheiro do Estado. Está aí o rapaz de São 
José dos Campos. Cartão corporativo é a nova de-
núncia que vai chegar. O cartão corporativo gastando 
dois mil e tantos reais na campanha eleitoral de Lula. 
Como é que pode, com esse tipo de exemplo, produzir 
sobra de Orçamento público para fazer investimento? 
Como é que pode falar em investimento público com 
o dinheiro do Orçamento da União? Como é que pode 
haver idiossincrasia ao capital privado para que o in-
vestimento aconteça e o País cresça? Não vai crescer 
pelo viés ideológico. Eles são contra o que chamam 
de neoliberalismo. Neoliberalismo coisa nenhuma! É 
a modernidade, é o que o mundo faz. É o que mundo 
faz, e o mundo desenvolvido faz. Pelo viés ideológico 
é que acredito que o Governo Lula vai frustrar. Eles 
são pelo crescimento do Estado, e, por outro lado, 
afugentam o capital privado com marcos regulatórios 
e com agências reguladoras enfraquecidas e humilha-
das no seu papel. Por essa razão, gostaria de incorpo-
rar esta reflexão ao discurso de V. Exª. Meu receio de 
que este Governo será uma frustração está calcado 
na presunção, creio eu, por algo que não vai mudar, 
que é o viés ideológico. É a força de Dilma Rousseff, 
de Miguel Rossetto, de Marina Silva, que são maiores 
do que Luiz Fernando Furlan e Antonio Palocci, que já 
caiu. É que essa banda ideológica vai se sobrepujar 
e impedir que a modernidade contamine o Governo 
Lula, que deseja crescer da boca para fora, mas que 
não tem os instrumentos próprios para fazê-lo. Cum-
primentos a V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sena-
dor José Agripino, o ilustre Senador que antecedeu V. 
Exª no aparte a mim se refere a um discurso do Pre-
sidente Fernando Henrique, em que ele dizia: “Estou 
pronto para fazer o País crescer”. Pois o Presidente 
Fernando Henrique aprendeu, ao longo do governo, 
que o crescimento não depende da vontade do Pre-
sidente, no mundo globalizado sobretudo. O cresci-
mento depende de uma porção de variáveis internas 
e externas. E elas foram, as externas particularmen-
te, duras no período que se chama de era Fernando 
Henrique Cardoso.

Eu poderia aqui alinhar, se tempo houvesse, 10, 
11, 12 crises sistêmicas de fora para dentro. Isso tudo 
complicou e muito a perspectiva do crescimento. 

No quadro benigno vivido pelo Presidente Lula, 
eu tenho certeza de que, com a performance do Pre-
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sidente Fernando Henrique, teria sido outro o cresci-
mento anual do Produto Interno Bruto.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Arthur Virgílio, lembro a V. Exª que está no 
41º minuto.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu 
concluo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Embora tenham sido os melhores minutos da histó-
ria deste Senado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Eu e o País temos aprendido muito com o pronun-
ciamento e a verdade que V. Exª traz.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado. Agradeço a V. Exª.

Apenas concluo o aparte do Senador José Agri-
pino, concedo um aparte à Senadora Lúcia Vânia, en-
cerro e agradeço a V. Exª a tolerância.

Eu concordo com V. Exª. A respeito, inclusive, 
dessa denúncia de hoje da Folha de S.Paulo, do jor-
nalista Rogério Pagnam, peço a V. Exª, Sr. Presidente, 
que insira nos Anais pronunciamento curto em que me 
refiro a esse tema da mistura do público com o priva-
do, mais de R$2 mil de cartão corporativo pagando 
despesas que viabilizavam um comício do Presidente 
Lula em Jacareí, São Paulo. E apresento requerimen-
to de informações sobre isso, ou seja, não vamos dar 
a menor trégua no combate às irregularidades que o 
Governo possa vir a cometer.

Aqui, tenho um requerimento de informações que 
já encaminhei à Mesa nesse mesmo sentido. 

V. Exª tem razão, o Governo falhou.
O Governo não governou o Governo, falhou na 

variável ética, e isso prejudicou o crescimento. Ele fa-
lhou na variável de política externa nos seus reflexos 
econômicos. E não há três ministros do Governo Lula 
– e tenho muitos amigos no Ministério do Governo Lula 
– que sejam tão ligados pessoalmente a mim e que 
mereçam tanto a minha estima quanto o Ministro Celso 
Amorim, mas os reflexos econômicos são negativos, 
e não positivos ao meu aviso, ao meu ver, da política 
externa brasileira. Falhou no flanco fiscal, e tudo isso 
levou o Banco Central a endurecer cada vez mais a 
sua posição. Ainda tinha mais esse jogo da guerrilha 
interna movida pelo PT e por setores enquistados no 
próprio Ministério do Presidente Lula.

O próprio vice-Presidente José Alencar – por cuja 
saúde torço de maneira fervorosa –, figura admirável 
como ser humano, não fez outra coisa a não ser dar 

a entender para a opinião pública que baixar juros é 
questão de vontade política e que uma pessoa...

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ...per-
versa não baixava porque não queria ou porque não 
tinha ousadia, e que pessoas bondosas e ousadas 
iriam baixar. Senador Marcelo Crivella, é preciso mais 
do que a ousadia em si. Para a ousadia não virar in-
sensatez, ela tem que ser bem estruturada técnica e 
politicamente. É preciso, por exemplo, mais seriedade 
na administração da coisa pública para que tenhamos 
taxas de juros mais baixas; é preciso mais governo; é 
preciso mais ação administrativa exitosa de governo. 
Em outras palavras, o Brasil não vai obter o crescimen-
to de 5% ao ano durante quatro anos se, de repen-
te, baixar os juros só porque eles são incomodativos 
para V. Exª, para mim, para o Senador José Agripino 
e para todo o País.

Digo que a irresponsabilidade e o fracasso de 
certos setores do Governo impediram juros menores. 
E mais ainda: eles foram absolutamente penalizadores 
do agronegócio e dos setores sobretudo mais intensivos 
de mão-de-obra que vivem na economia brasileira. 

Obrigado, Senador José Agripino, por seu aparte 
tão lúcido e tão fraterno.

Concedo o aparte à Senadora Lúcia Vânia.
A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Ar-

thur Virgílio, gostaria de cumprimentá-lo pelo pronun-
ciamento e dizer que nós, da Bancada do PSDB, nos 
sentimos satisfeitos com ele. É um pronunciamento 
sereno, faz uma análise do Governo Lula – neces-
sária neste momento, principalmente quando o País, 
por ocasião das eleições, foi bombardeado com um 
cenário cor-de-rosa, escondendo os indicadores que, 
inevitavelmente, apareceriam a curto prazo.

Estamos vendo hoje, pela imprensa, a nossa 
inferioridade em relação ao Índice de Desenvolvi-
mento Humano dos países emergentes e dos países 
da América do Sul. Portanto, essa agenda que está 
sendo hoje cantada pelo Governo é a que apresenta-
mos durante a campanha. Ele está absorvendo essa 
agenda. Essa discussão não é diferente daquelas fei-
tas no início do Governo passado. O Governo Lula se 
apresentava como conciliador, pedindo a opinião do 
Congresso Nacional. Mas, quando essa opinião era 
dada por meio das nossas contribuições, em geral, era 
rejeitada. Hoje, ele adota essa agenda. Pelos indica-
dores e pela nossa experiência com o Governo, com 
a sua prática política, com a sua administração, enten-
demos que as premissas exigidas para o crescimento 
jamais poderão ter um bom resultado se continuarem 
sendo as premissas adotadas na prática pela admi-
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nistração deste Governo. Portanto, cumprimento V. Exª 
e digo da nossa alegria em vê-lo na tribuna, fazendo 
essa análise, principalmente no dia de hoje, quando 
o Senador Aloizio Mercadante faz aqui também uma 
apologia ao crescimento, apologia que, acredito, seja 
bem diferente daquela defendida pela Ministra Dilma 
Rousseff, pelo Ministro Tarso Genro e outros ministros 
que têm se colocado contra essa austeridade fiscal que 
nós temos que manter e, principalmente, o corte de 
gastos. Portanto, cumprimento V. Exª mais uma vez e 
quero dizer do orgulho do PSDB de vê-lo fazendo uma 
análise tão profunda deste momento. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Srª Senadora Lúcia Vânia.

Eu encerro, Sr. Presidente, dizendo que o Pre-
sidente Lula, portanto, está diante – e eu vou repetir 
isso como um bordão – de duas escolhas possíveis: 
a história – e aí, sim, ele iria para a história com uma 
marca – ou a mediocridade. A mediocridade é não des-
cer do palanque, não fazer as reformas e jogar o jogo 
puramente eleitoreiro, e isso mesmo sem êxito porque 
se esgota a mágica no tempo e no espaço. A história 
significa enfrentar os desafios, arrostar eventuais im-
popularidades, e elas virão porque não se contrariam 
interesses organizados no País sem se enfrentar mo-
mentos de impopularidade, esquecer-se do horizonte 
eleitoral e se pensar, pura e simplesmente, aí, sim, em 
criar condições para o Brasil crescer, sustentadamen-
te, no mínimo, 5% ao ano.

O Presidente Lula diz hoje: “Estamos prontos 
para crescer 5% ao ano. Eu digo que nós não esta-
mos, Presidente; eu gostaria que estivéssemos. Mas 
nós não estamos prontos para crescer 5% ao ano. Nós 
podemos criar as condições para um crescimento até 
superior a isso e com inflação baixa; mas, crescimento 
até maior do que esse com inflação alta, V. Exª pode 
obter – eu não aconselho, e V. Exª não fez isso ao 
longo do seu primeiro governo. Esse é o seu grande 
mérito. Já apontei aqui os deméritos. Portanto, na me-
dida em que sejamos nós convocados a discutir uma 
pauta de reformas das estruturas econômicas brasi-
leiras, nós diremos presente, por entender que esta-
remos preparando, sim, para os próximos momentos 
– quem sabe, dentro do próprio Governo Lula, quem 
sabe, para o governo que sucederá o Presidente Lula 
– as condições efetivas de crescimento sustentado 
por períodos longos.

E crescimento sustentado eu entendo que seja 
assim: inflação baixa, crescimento o mais alto possível 
e período longo. E o Brasil precisa, sem dúvida algu-
ma, mexer, sinalizar para baixo na sua carga tributá-
ria. Eu não imaginaria, irresponsavelmente, Senador 
Mercadante, que nós vamos, de uma hora para outra, 

fazer o País magicamente viver sem as receitas que 
são hoje demandadas pela sua estrutura de Estado. 
O Brasil precisa mexer na sua legislação trabalhista, 
eu sei que isso é uma casa de marimbondos, efetiva-
mente, mas o Brasil tem escolha: a história ou a medio-
cridade. Isso diz respeito ao Congresso e, sobretudo, 
ao Presidente Lula. O Presidente Fernando Henrique 
Cardoso disse muito bem: no jogo de xadrez que está 
sendo encenado neste País, as pedras brancas estão 
com o Presidente; que ele as mexa. Mas eu o desiludo, 
se é que posso desiludi-lo: o seu Governo não cresce 
5% ao ano, Presidente, ao longo dos próximos quatro 
anos; o seu Governo não atinge 5% ano que vem; o 
seu Governo poderá, episodicamente, num dos quatro 
anos, atingir 5%, mas não crescerá à média de 5% ao 
ano porque as pré-condições não estão postas para 
isso. Nós podemos, juntos, pensar no País e em erigir 
essas pré-condições. Eu gostaria muito de dizer que 
o Brasil não perdoaria quem faltasse a esse desafio, 
porque já perdemos tempo demais e eu não gostaria, 
realmente, Sr. Presidente, de estar ausente dessa hora, 
até porque não tenho feito outra coisa, desde que as 
urnas se fecharam, a não ser completar um processo 
de maturação que já vinha dos momentos finais da-
quele segundo turno.

Eu dizia que se eu estiver na vida pública para, 
pura e simplesmente, boicotar quem está no governo, 
para, chegando eu ao governo, passar a ser boicotado 
por quem quer o governo para o seu grupo, em pri-
meiro lugar, não merecerei estar na vida pública. Em 
segundo, eu teria que, a manter a minha honestidade 
intelectual, me retirar da própria vida pública. Não te-
nho o que fazer. Não tenho que estar aqui se o meu 
objetivo é, pura e simplesmente, o poder pelo poder. 
Estaria, então, ligando-me a razões inconfessáveis e 
não quero fazer isso.

Portanto, desejo, sinceramente, mudanças de 
rumos e êxitos para o Presidente Lula. Mas desejo 
sobretudo que ele se transforme num Líder realista e 
que encare, de modo factível, razoável e adequado, o 
desafio que tem pela frente, que não é pequeno, não 
tem mais carência. Ele que escolha entre certa im-
popularidade e o lugar medíocre na história, se ficar 
como está, ou escolha entre uma posição de destaque 
na história, absolvendo-se de tantos erros que o seu 
Governo cometeu, se tiver a coragem de enfrentar mo-
mentos duros de impopularidade que virão, reformando 
ou propondo reformar estruturas sensíveis, arraigadas, 
da vida econômica deste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– V. Exª passou apenas 52 minutos na tribuna, num 
debate qualificado, enriquecido pelo Senador Crivella, 
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que trouxe a história dos Estados Unidos e Thomas 
Jefferson. Mas me permita lembrá-lo que a grandeza 
de Thomas Jefferson está no túmulo, onde está escrito, 
ele que foi Presidente da República – e isso é muito 
oportuno para o Presidente Lula –: “Aqui jaz o fundador 
da Universidade do meu Estado, Virgínia”. Isso mostra 
que a educação levou ao desenvolvimento e à riqueza 
dos Estados Unidos.

E Calvino, que V. Exª também trouxe à tona.
Ao grande Líder Arthur Virgílio, eu queria dar uma 

contribuição. Vi comemorarem o IDH. Não há nada a 
comemorar. Éramos o 68º, passamos para 69º. Apenas 
crescemos um pouquinho. É como se antigamente ti-
véssemos um tamborete e depois passamos a ter uma 
cadeira. Isso é da história do desenvolvimento. O fato 
é que a Argentina está no 36º lugar tendo em vista o 
IDH; o Chile no 38º e o Uruguai no 45º. Então não há 
nada a comemorar. 

Era isso que queria acrescentar ao extraordinário 
pronunciamento de V. Exª.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.119, DE 2006

Solicita informações à Sra. Ministra-
Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica sobre a utilização de cartões corporati-
vos por parte dos servidores dessa Pasta.

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

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas as seguintes informações à Sra. Ministra-
Chefe da Casa Civil da Presidência da República so-
bre a utilização de cartões corporativos por parte dos 
servidores dessa Pasta:

1. Qual o valor da despesa feita com o cartão cor-
porativo nos dias 22 e 23 de setembro, véspera e dia 
do comício de campanha realizado em Jacareí?

2. Qual o nome do funcionário dessa Pasta res-
ponsável por esse cartão?

3. A que se destinou a despesa acima citada?
4. Quantos funcionários estavam envolvidos na 

segurança e no apoio presidencial naquele evento?
5. Qual a quantidade de “kits de lanches” foi com-

prada com o cartão corporativo?
6. Para quantas pessoas foram destinados os 

“Kits de lanches”?
7. Os “Kits de lanches” foram distribuídos para 

pessoas que não faziam parte da equipe de apoio do 
presidente da República?

8. Em caso afirmativo, a Presidência da Repú-
blica está ciente de que esse fato pode justificar um 
processo de crime eleitoral cuja pena é a cassação do 
diploma do candidato eleito?

9. É usual militantes partidários se beneficiarem 
do uso de cartões corporativos?

Justificação

O jornal Folha de S. Paulo de hoje, 10 de no-
vembro de 2006, publica matéria intitulada “Justiça 
apura uso de cartão da Presidência para pagar lan-
che”, mostrando que o cartão de crédito corporativo 
da Presidência da República foi utilizado na compra 
de 280 “kits de lanches” em Jacareí, interior de São 
Paulo, no dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva fez comício de campanha na cidade, no último 
mês de setembro.

Segundo a matéria, parte desses “kits” teria sido 
distribuída para militantes do Partido dos Trabalhado-
res que participavam do comício.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de reaiizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 2006. 
– Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB

(À Mesa, para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão, nos termos do art. 216, 
III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Há dois oradores inscritos: Senador José Agripino e 
Senadora Lúcia Vânia. 

Quem tem prioridade?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-

dente, solicitei a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PFL – PI) – V. 

Exª pode ocupar a tribuna como Líder do PFL. V. Exª 
representa com muita grandeza esse Partido, o Nor-
deste e o Brasil.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, inicialmente queria agradecer a compre-
ensão da Senadora Lúcia Vânia, que estava inscrita 
e, sem que eu precisasse usar a prerrogativa de Lí-
der, gentilmente me cedeu a oportunidade de usar 
da palavra.

Sr. Presidente, gostaria aqui de fazer algumas 
considerações.

Nesta sexta-feira, estamos encerrando mais uma 
semana, Senador Mozarildo, pautada por várias no-
tícias, e uma delas me causa especial preocupação 
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porque número não mente, Senadora Lúcia Vânia, 
número é a conclusão.

Tudo que se discute, Sr. Presidente Mão Santa, 
aprecia, conjectura, debate, fica no campo da palavra. 
O balizamento é estabelecido pelo debate, pela opinião 
a favor e contra, mas quando se debatem elementos 
que podem ser aferidos por números, o debate tem 
de ceder espaço ao número final, que é a conclusão, 
que é a tradução de tudo aquilo que se debateu, que 
se configura em números, desde que a confiabilidade 
de quem apurou os números seja real.

Acabaram de ser divulgados os novos números 
do IDH. O que é IDH? É o Índice de Desenvolvimento 
Humano, levantado por organismo internacional, pela 
ONU, organização de credibilidade internacional e 
patrimônio do Mundo, que não tem nenhum interesse 
em coletar elementos para produzir resultados que 
possam ser minimamente questionados.

Portanto, os números do IDH são líquidos e certos. 
E, para mim, Senadora Lúcia Vânia, trazem uma preo-
cupação. Tenho dito e repetido que a minha palavra de 
oposição é a palavra de alguém que quer muito bem 
a este País e entende que o nosso papel, do PFL e 
do PSDB, é o de oposição. Perdemos a eleição. Quem 
governa ou quem ganha a eleição governa por dever, 
por delegação do povo, com os seus ônus e com os 
seus bônus. Fez compromisso durante a campanha e 
tem obrigação de cumpri-los, tem a obrigação de adotar 
um padrão ético no desempenho de suas tarefas, tem 
de compreender que o que legitima uma vitória não é 
o resultado das urnas; é o desempenho do mandato. E 
aos que perdem está reservado o papel da oposição, 
que é o de fiscalizar, denunciar, cobrar, aperfeiçoar. É 
o que tenho procurado fazer.

Neste momento, faço uma constatação: Tenho 
dito, com muita freqüência, que estamos perdendo 
o bonde da História. O Brasil está crescendo? Está 
crescendo sim, mas muito menos do que podia, mui-
to menos.

Por que a Argentina, o Chile, o Uruguai, o Méxi-
co, a China, a Índia, o Paquistão, por que todos eles 
estão crescendo muito mais do que nós? Deve haver 
alguma razão. Dizem que não se pode comparar o 
modelo de controle da economia da China com o mo-
delo do Brasil. E o Chile e a Argentina, por que cres-
cem mais do que o Brasil? Deve haver algo de errado 
nessa história.

O que me leva a fazer essa constatação e a dizer 
o que estou dizendo? Número. O IDH, ou os números 
do IDH revelados pela Organização das Nações Uni-
das recentemente reservam ao Brasil o crescimento 
de 0,788 para 0,792. Cresceu. Cresceu, mas caiu no 
ranking mundial, de 68º para 69º lugar. Cresceu por 

quê? Porque era impossível não crescer com o cresci-
mento dos outros Países. Era impossível não crescer. 
Com uma economia do tamanho da economia do Brasil 
e com o mundo crescendo como está, era impossível 
não crescer. Era preciso fazer muita força para não 
crescer. Cresceu de 0,788 para 0,792 e no ranking 
mundial caiu de 68º para 69º lugar.

Como é que ficaram nossos vizinhos? Eu não 
quero falar nos vizinhos poderosos: nos Estados Uni-
dos, no Canadá, na Alemanha, no Japão. Não, aí eu 
estaria sendo faccioso. Eu quero falar dos nossos iguais. 
Não quero falar da China, da Índia nem da Rússia, dos 
emergentes, do G-8. Não; eu quero falar daqueles que 
estão bem pertinho de nós aqui na América do Sul. 
Eu quero falar do Uruguai, da Argentina e do Chile, 
os nossos vizinhos do Cone Sul, nossos parceiros no 
Mercosul. Fora o Chile, todos são nossos parceiros no 
Mercosul. Ficaram todos acima do Brasil e cresceram 
todos eles muito mais que o Brasil.

Vamos fazer uma avaliação, Senadora Lúcia Vâ-
nia? O que é IDH? IDH, três letrinhas mágicas: Índice 
de Desenvolvimento Humano. Tenho o maior respeito 
por essas três letrinhas, porque elas traduzem quali-
dade social de governo.

Lula não diz que seu Governo é voltado para o 
social? Então ele tinha, mais do que qualquer outro 
Governo, a obrigação de ter crescido. O Governo dele 
não é ação social, não é Bolsa-Família, não é ProU-
ni, não é a opção preferencial pelos pobres? Palmas 
para a intenção.

Eu, quando fui Governador, fiz claramente a in-
tenção preferencial pelos pobres. No meu Estado, Rio 
Grande do Norte, nos meus governos, cresceu, e mui-
to, o IDH. Meu Estado cresceu muito no ranking das 
referências sociais. Eu tinha a intenção, e os números 
mostraram o resultado. E Lula? Lula, infelizmente, o que 
pode exibir é o que a ONU, com toda sua credibilidade, 
está demonstrando: caiu mais uma vez no ranking.

E o que é que é IDH? IDH, Senador Mão San-
ta, é o produto da análise feita País a País – são, na 
realidade, 177 Países –, em 4 elementos básicos: 
crescimento do PIB per capita. O que é Produto In-
terno Bruto? É tudo que se produz dentro do País: a 
indústria, a agricultura, o comércio, os serviços. Tudo 
o que se produz, toda a atividade econômica somada 
chama-se Produto Interno Bruto.

O Produto Interno Bruto per capita é a divisão 
de tudo que se produz no País, é a divisão de toda a 
atividade econômica pelo número de habitantes. Esse 
é o PIB per capita.

O segundo elemento é a expectativa de vida. Tra-
balha fundamentalmente com saúde, com habitação.
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O terceiro elemento é a taxa de alfabetização de 
pessoas com 15 anos de idade ou mais.

O quarto elemento é o número global de matrí-
culas nos três níveis de ensino: fundamental, médio 
e superior.

A soma desses quatro elementos produz o IDH. 
Se você cresceu seu PIB per capita; se você cresceu 
a expectativa de vida, passando de 70 para 80 anos; 
se você aumentou o número de matrículas no ensino 
fundamental, médio e superior; se você melhorou a 
qualidade para alunos com 15 anos de idade ou mais, 
o seu IDH cresce.

O Brasil cresceu uma merrequinha, mas caiu no 
ranking dos países com quem se confronta o Brasil. 
Ou seja, no mundo globalizado que está crescendo, 
os nossos concorrentes, os nossos assemelhados 
cresceram mais do que nós. As mesmas oportunida-
des que tivemos foram dadas à Argentina, ao Chile, 
ao Uruguai, à Venezuela, à Colômbia, a todos. E todos 
eles – quase todos – cresceram mais do que o Brasil 
no PIB, porque cresceu o PIB mais do que o do Bra-
sil, em percentual maior do que o do Brasil, cresceram 
mais na matrícula global na educação, na qualidade 
do ensino para aqueles que têm 15 anos de idade ou 
mais e cresceram mais na expectativa de vida.

Vamos analisar um por um.
A taxa de alfabetização de pessoas com 15 anos 

ou mais e a matrícula bruta de alunos de ensino médio, 
fundamental e superior – quem diz isso não sou eu, 
Senador Mão Santa, é a ONU – ficou congelada de 
2003 para 2004. Os dados referem-se a 2004. Ficou 
congelada! Não melhorou nada. Quem diz isso não 
sou eu, quem diz isso é a ONU, é o relatório final da 
ONU. Ou seja, no item educação, o Brasil foi reprovado. 
Poderíamos ter melhorado. O Brasil fala tanto em edu-
cação. Da boca para fora, os seus líderes falam tanto 
em investimento na educação, mas o que fizeram foi 
demitir o Senador Cristovam, que foi um grande Mi-
nistro da Educação. E agora vem o IDH e revela que 
ficou congelado o número de matrículas. A população 
cresceu enormemente, mas ficou congelado. Quem diz 
isso é a ONU. No quesito educação, o Brasil não cres-
ceu nada: nem na qualidade do ensino dos que têm 15 
anos ou mais, nem na matrícula bruta no número de 
inscritos, matriculados no ensino fundamental, médio 
e superior. No Chile, aumentou; no Uruguai, aumentou; 
na Argentina, aumentou; no Brasil, não. No Brasil do 
Governo Lula “tudo pelo social”, não aumentou.

Expectativa de vida. Senadora Lúcia Vânia, isso 
é fundamentalmente saúde, é política de saúde. Au-
menta-se a expectativa de vida de 68 para 69 anos 
quando se protege mais a saúde das pessoas, princi-
palmente a saúde daqueles mais desprotegidos por-

que não têm dinheiro para pagar um plano de saúde e 
são dependentes da saúde pública. V. Exª sabe qual é 
o percentual dos que são no Brasil beneficiados pelo 
sistema de esgoto sanitário? Só 48,24%. Na Argenti-
na, é muito mais; no Chile, é muito mais; no Uruguai, 
é muito mais. Mas o Governo Lula vive o tempo todo 
dizendo que está gastando milhões e milhões e mi-
lhões em esgoto. E o que a ONU diz? A ONU diz que 
o Brasil foi reprovado no quesito de saneamento bá-
sico. E aconteceu o quê? Aconteceu que a ONU está 
dizendo que duas mil pessoas por dia são internadas 
no Brasil portadoras de doenças sanitárias: diarréia, 
leptospirose, etc. Quem diz isso não sou eu, é o re-
latório da ONU. Na expectativa de vida, portanto, Se-
nador Mão Santa, V. Exª que é médico, o Brasil foi 
reprovado. O crescimento da expectativa de vida no 
Brasil, se aconteceu, foi pequenininho comparado com 
a expectativa de vida de países como o Chile, como 
o Uruguai, como a Argentina, os nossos vizinhos, co-
lados no Brasil, que cresceram muito mais, porque 
aproveitaram as oportunidades que o crescimento do 
mundo está dando, e o Brasil não aproveitou. O Brasil 
de quem? Do Presidente Lula.

E o último quesito qual é? É o crescimento do PIB 
per capita, PIB per capita, que, se tivesse crescido, 
teria gerado os 10 milhões de empregos oferecidos ou 
prometidos pelo Presidente Lula. Aconteceram os 10 
milhões de empregos? Não aconteceram. Nós mor-
remos de falar aqui sobre isso. Quem governa tem a 
obrigação de cumprir os seus compromissos. Lula não 
cumpre compromissos. Agora quer e promete e jura de 
pé junto e toma o sagrado compromisso de retomar o 
crescimento. Muito bem! Senador Mão Santa, como V. 
Exª retoma o crescimento econômico? Provê investi-
mentos. O Brasil não vai sair de um crescimentozinho 
de 2,7%, 2,8%, 2,9% ou 3% no máximo para 4%, 5%, 
6%, 7%, 8% ou 9% se não voltar a fazer o que já fez 
no passado: investimentos de pelo menos 25% do PIB 
– no mínimo, 25% do PIB. O PIB do Brasil hoje está 
rondando US$600 bilhões. Portanto, o Brasil teria que 
investir 25% do PIB. Vai investir? Dinheiro de onde? 
Ou dinheiro público ou dinheiro privado.

Vamos fazer uma análise? Vamos fazer uma 
análise franca?

Agora há pouco, eu aparteava o Senador Arthur 
Virgílio e dizia a ele que o Governo tem um viés ideoló-
gico que, no meu entendimento, é pernicioso ao cumpri-
mento daquilo que ele fala da boca para fora e daquilo 
que o mundo moderno está fazendo. É a idiossincrasia 
ao capital privado. Eles pregam o fortalecimento do 
Estado. Para eles, privatização é palavrão.

Ô Senador Mão Santa, me diga uma coisa: lá no 
seu Piauí, no meu Rio Grande do Norte, quantos não 
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teriam telefone, ou celular ou fixo, se o sistema Tele-
brás não tivesse sido privatizado? Porque nem o setor 
público tinha dinheiro para investir nem se teria dado o 
direito ao setor privado de, em comprando o sistema 
telefônico brasileiro, fazer o que foi feito, beneficiando 
cada cidadão. O caseiro da minha casa tem um telefone 
celular. Imagine Fernando, meu caseiro, se não fosse 
a privatização do setor telefônico! Jamais teria. Assim 
como o meu conterrâneo que mora lá no município 
de Pau dos Ferros, no perímetro irrigado do açude, 
que tem também um telefonezinho. Ai se não fosse a 
privatização, que cometeu acertos e equívocos, sim, 
mas muito mais acertos. Como a Vale do Rio Doce. A 
Vale do Rio Doce é uma companhia privatizada pelo 
Governo que passou que, só ela, respondeu no ano 
passado por 5% de todas as exportações que o Bra-
sil conseguiu fazer. E o Governo se vangloria disso! 
Vangloria-se de quê? Qual o mérito do Governo com 
a Vale do Rio Doce, que foi privatizada e que passou, 
a partir daí, a ter uma visão sistêmica moderna, uma 
administração competente que gerou lucro e que, com 
o lucro, expandiu-se pelo mundo e produziu os empre-
gos a que o Brasil assiste?

Pelo viés ideológico, o capital privado não vai ser 
investido no Brasil, porque eles chamam de neolibe-
ralismo o que eu chamo de valorização do cidadão e 
da capacidade individual do cidadão que se prepara, 
pela educação, para disputar o mercado de trabalho. 
Eles têm horror a isso. Eles estão na contramão do 
que enxerga, por exemplo, o Chile, do que enxerga 
a Argentina, para não falar na Alemanha, no Japão, 
nos Estados Unidos, no Canadá. É pecado isso? Não! 
Tem-se que dar oportunidades iguais para todos, mas 
tem-se que valorizar a capacidade individual do cida-
dão em disputar no mercado de trabalho usando uma 
arma chamada competência e instrução, para que o 
cidadão saia do regime de dependência e se mova 
no sentido da capacitação, exija do Governo os ins-
trumentos de educação para que ele possa, educado, 
disputar melhor no mercado de trabalho. Isso é o que 
chamo de neoliberalismo, que eles demonizam. Eles 
demonizam.

Capital privado demonizado, até por uma postura 
que eles adotam de humilhar as agências reguladoras. 
Qual é o setor privado nacional ou internacional que 
vai investir no Brasil com agências reguladoras – já 
que o sistema foi privatizado – sem prestígio, sem ca-
pacidade de decisão? Elas existem, mas quem deci-
de é o Gabinete Civil da Presidência. Qual é o capital 
privado que se anima a vir fazer os investimentos, os 
25% do PIB de que precisamos para que aquilo que 
Lula prega, a retomada do crescimento, aconteça? É 

muito fácil falar. Agora, mude o seu viés ideológico se 
quiser, realmente, fazer crescer.

As lideranças do Governo falam no diálogo, no 
estabelecimento do diálogo. Nós estamos prontos a 
dialogar, mas sem barreiras, sem idiossincrasias, con-
versando em torno de modernidades e do interesse 
coletivo e nacional. Sem idiossincrasias, sem vieses 
ideológicos atrasados. Sem vieses ideológicos atrasa-
dos! Nós nos sentamos à mesa de negociação, sim, 
para discutir o interesse coletivo, a começar pela ne-
cessidade de criarmos elementos para que o capital 
privado seja investido.

Vamos rever o modelo das agências reguladoras, 
os marcos regulatórios, remontar o marco regulatório 
do setor elétrico, que está produzindo a perspectiva de 
um apagão pela frente, vamos discutir os fatos como 
eles são e tentar atrair o capital privado para que o dis-
curso se possa, aí sim, com responsabilidade, trans-
formar-se em fato efetivo.

E o capital público? E o Orçamento? Senadora 
Lúcia Vânia, eles falam no investimento de 25%, de 
22%, de 27% e têm um modelo de gestão pública. 
Senador Mão Santa, ontem recebi um telefonema de 
um repórter de São José dos Campos, pedindo-me 
opinião sobre um cidadão, cujo nome não sei, que 
teria sido pilhado – os documentos existem –, sendo 
ele portador de cartão corporativo, sendo ele um dos 
tubarões do Palácio do Planalto, portador por direito 
de um cartão corporativo, ou seja, aquele cartão que 
dá direito a algumas pessoas privilegiadas do Palácio 
do Planalto a gastarem em nome da viúva, em nome 
da República, sem necessidade de comprovação. Pois 
disse-me o repórter de São José dos Campos ontem 
que lá – e vão aparecer nos jornais de circulação 
nacional e é provável que nas revistas de circulação 
domingueira – existem documentos que provam que, 
com esse cartão corporativo, foram pagas despesas 
da campanha de Lula de R$2 mil e poucos. Poderiam 
ser R$30,00, mas é uso de dinheiro público com car-
tão corporativo. Isso é crime eleitoral, crime eleitoral. 
Muito bem. “É pouco, isso não contamina.”

Senador Mão Santa, V. Exª foi Governador, como 
eu fui Governador. O governante tem obrigação de dar 
exemplo. Se esse tipo de coisa tiver acontecido e for 
provada, o Presidente da República tem que adotar 
uma postura exemplar. Ele tem a obrigação de adotar 
uma postura exemplar, porque, se ficar provado que 
esse cidadão usou o cartão corporativo... E nós já apre-
sentamos aqui pedido de informação sobre o uso dos 
cartões corporativos da Presidência, porque nós... Eu 
não acredito, eu não confio nesse Governo. Eu tenho 
o direito – até por obrigação minha –, eu tenho o di-
reito e é minha obrigação vigiar. Se esse Governo não 
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merece a minha confiança, eu tenho a obrigação de 
vigiar. E já foi feito um pedido de informação que nunca 
veio. Agora aparece a denúncia clara de um cidadão 
portador de cartão corporativo gastando R$2.300,00. 
Se o Governo não toma atitude exemplar, não restará 
à Oposição, Senador Lobão, nenhuma atitude senão 
pedir uma Comissão Parlamentar de Inquérito para 
investigar esse assunto. Nós não teremos alternativa. 
Não é que queiramos fazer oposição raivosa. Não, não 
quero fazer oposição raivosa, não desejo, mas tenho 
a obrigação! O povo brasileiro acha que a Oposição 
tem obrigação de zelar pelo seu interesse, e ele, cida-
dão, tem toda razão, porque o que ele pensa é o que 
nós devemos fazer: zelar pelo interesse dele. E, se o 
Governo não tomar uma atitude firme, nós tomaremos 
a iniciativa de abrir uma Comissão Parlamentar de In-
quérito para pegar esse cadáver e abrir a barriga dele 
para mostrar onde é que está sendo gasto o dinheiro 
da República com esses cartões corporativos.

Muito bem. Eu faço este desabafo pelo fato de 
estar observando aqui a questão investimentos públi-
cos. O investimento público existe na medida em que 
exista sobra do dinheiro público. Como sobra, se o 
custeio é defeituoso como é? Um Governo que gasta, 
na Fundação Nacional de Saúde (Funasa), mais em 
passagens aéreas e diárias do que em investimento 
em saúde não tem autoridade para dizer que vai ter 
sobra de dinheiro porque está gastando bem. Gasta 
mal. Olhe o caso dos cartões corporativos. Olhe mi-
lhares de casos. Tem que baixar o custeio, mas baixar 
mesmo. E aí, se o Governo quiser o diálogo conosco, 
vamos dialogar, vamos discutir a reforma sindical e a 
trabalhista, que desejo que cheguem a esta Casa; quero 
discutir a aprovação da reforma tributária na Câmara 
dos Deputados e a reforma política, que já foi aprovada 
nesta Casa; quero discutir isso tudo, mas também quero 
discutir os padrões de comportamento do Governo no 
que diz respeito à qualidade do gasto público. Quero 
ter o direito de opinar e ver a minha opinião acatada, 
e não levada no desdém, como atualmente o é.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Senador 
Mão Santa, já concluo.

Quero discutir a questão do aparelhamento do 
Estado. Colocar gente sem qualificação nas funções 
dá no que se vê: pouca eficiência nos setores funda-
mentais.

Quero discutir a questão da corrupção, elemento 
que aumenta o custo-Brasil. Como pode haver sobra 
de dinheiro público se você só tem custeio exagerado, 
aparelhamento de Estado, máquina pública pesada, 
emprego, emprego e emprego que não pára mais e, 

em decorrência disso, permanente aumento da carga 
tributária? O Ministro Mantega, Senador Lobão, ele 
próprio reconheceu que, em 2006, houve aumento 
da carga tributária. Ele reconheceu! As Lideranças do 
Governo nesta Casa juraram de pés juntos e disseram 
uma, duas, dez vezes que, se for configurado aumen-
to da carga tributária, o Governo tomará a iniciativa 
de baixar impostos. Baixou o quê? Baixou o que na 
CPMF, no IPI, no ICMS, no PIS/ PASEP-Cofins? Bai-
xou o quê? Qual foi o prestador de serviços, qual foi 
o empresário que teve diminuição de imposto na sua 
atividade? Pelo contrário!

Então, falar em sobra do Orçamento público, 
havendo gasto desordenado, sem controle, sem po-
liciamento, sem aplicação de punição exemplar aos 
corruptos, que estão apontando para o desleixo com o 
dinheiro público, como esse cidadão de São José dos 
Campos, vamos terminar como? Com investimento 
público deste “tamanhozinho” e carga tributária deste 
“tamanhozão”!

Para isso é que a Oposição existe. E ela vai po-
liciar e ela vai fiscalizar.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Com muito 
prazer, ouço o Senador Edison Lobão.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador José 
Agripino, o Ministério Público é o fiscal da lei, e o Par-
lamentar da Oposição é o fiscal da política nacional. 
V. Exª exerce, com absoluta competência e rigor, seu 
papel de Líder da Oposição. É preciso que haja uma 
voz se levantando a cada minuto para que os costu-
mes políticos nacionais não entrem pelo descaminho 
e acabem no descalabro. Cumprimento V. Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Senador 
Edison Lobão, ouço, com muito prazer, essa manifes-
tação de V. Exª, companheiro da melhor qualidade do 
nosso Partido, ex-Presidente da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e um dos melhores valores do PFL, 
que, neste momento, nesta sexta-feira, já à tarde, traz 
a sua manifestação de solidariedade ao seu compa-
nheiro, que procura retratar ou traduzir a opinião do 
nosso Partido, o PFL.

Ouço, com muito prazer, a Senadora Lúcia Vâ-
nia.

A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador José 
Agripino, eu gostaria de cumprimentá-lo pelo discurso. 
E dizer que V. Exª, mais uma vez, dá aqui uma lição de 
forma didática a respeito do Índice de Desenvolvimento 
Humano. Acredito que V. Exª deixou hoje muito claro os 
sinais, que nós já estamos vendo, da falta de crescimento. 
Se observarmos só a década de 90, vamos ver que, de 
90 a 94, o IDH subiu 0,79%; de 95 a 99, subiu 95% e, de 
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2000 a 2004, subiu 0,22%. Veja V. Exª que o percentual 
é insignificante. E V. Exª disse muito bem que o mundo 
inteiro cresce e nós não aproveitamos essa onda, pois 
temos aí as nossas políticas sociais praticamente esta-
cionadas. Acho que V. Exª desnudou as políticas sociais 
do Governo do Presidente Lula, porque em nome de um 
marketing do Bolsa-Família, obscureceram-se todos os 
pontos fundamentais que não foram cumpridos na área 
de saúde, de educação e de saneamento básico, como 
bem mencionou. A saúde é um caos. Da educação, foi 
retirada a Bolsa-Escola, tão bem defendida aqui pelo 
Senador Cristovam Buarque, que exigia a presença da 
criança na escola; foi deixado de lado o programa de al-
fabetização; foi dada uma preferência para o ensino su-
perior com a criação e expansão da universidade, sem 
se preocupar em melhorar as universidades existentes. 
Portanto, tudo isso não pôde ser visto durante o período 
eleitoral, porque o marketing mostrava um percentual 
de Bolsa-Família melhorando as condições de vida da 
população mais pobre e escondendo essa política social 
tão importante para o nosso País. Acredito que V. Exª, ao 
levantar essas questões e levantar também a questão do 
cartão corporativo – aliás, V. Exª tem feito isso freqüente-
mente; tem levantado, tem cobrado, tem insistido nessa 
questão, e não temos dúvida de que este será o próximo 
escândalo, porque os sinais estão aí –, também dá aqui 
o tom do que todos nós entendemos por crescimento, 
quais as premissas necessárias para esse crescimento e 
que de nada adianta o discurso que está sendo feito aqui 
insistentemente – “Vamos crescer a 5% ou mais” – se 
nós sabemos e entendemos que esses quatro anos que 
se passaram foram anos em que a gestão pública deixou 
muito a desejar, como já colocamos aqui, e que os gastos 
públicos foram desmedidos. Então, nós não acreditamos, 
mas estamos abertos, como V. Exª colocou, para debater 
esses temas. Mas debater e cobrar resultados, porque 
de nada adianta debater como debatemos, sugerir como 
sugerimos no passado, e a coisa continuar do mesmo 
jeito. Portanto, concordo com V. Exª quando afirma que 
estamos abertos ao diálogo, mas com as devidas con-
dições. E não tenho dúvida de que hoje temos clareza 
de quais condições são essas. Começamos o Governo 
Lula com toda boa vontade em ajudar e construir. No 
entanto, vimos que toda a colaboração que pensamos 
em dar naquela ocasião não foi respeitada. Queremos, 
então, que essas condições sejam feitas, para que pos-
samos ter resultados no nosso papel de Oposição e de 
fiscalizadores do dinheiro público.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Senadora 
Lúcia Vânia, sou muito grato pela sua manifestação e 
por suas observações relativas às palavras que aqui 
proferi. Isso denota que V. Exª ficou muito atenta, ob-
servando cada argumento que usei.

Senadora Lúcia Vânia, penso que o Presidente 
Lula precisa estar muito consciente de que esse se-
gundo governo que o povo lhe outorgou não é mais 
novidade, como foi o primeiro governo; que ele agora 
é um governante tradicional, não tem marca alguma de 
que é o líder operário que chegou ao poder. Não, agora 
ele é um Presidente reeleito, que firmou com o País o 
compromisso de retomar o crescimento econômico, de 
melhorar a educação e a saúde. E será cobrado pela 
Oposição e pelo povo, no atacado.

Como no atacado? V. Exª citou com precisão 
cirúrgica os anos em que o IDH mais cresceu. V. Exª 
talvez tenha esquecido apenas de fazer a referên-
cia da justificativa de por que naquele período o IDH 
cresceu 95%. É porque se agiu no atacado. Aquilo 
foi produto dos planos cruzado e real. O fundamento 
de tudo de bom que está acontecendo no País, que 
não tem nada que ver com o atual Governo, vem dos 
governos passados, quando a inflação foi contida e o 
poder de compra foi devolvido aos mais pobres. De-
ram às pessoas condições de comprar o rádio de pilha 
no primeiro momento, depois a TV em preto e branco, 
depois a TV em cores, depois a geladeira, depois o 
utilitário mais caro, até o automóvel, pagando em 24, 
36, 48 meses, porque a economia estava estável. O 
IDH cresceu porque as pessoas passaram, sem infla-
ção – que não é mérito do atual Governo –, a comprar 
muito mais, porque recebiam um salário que não era 
deteriorado mês a mês como vinha sendo. E aí o ci-
dadão, sem dever nada a ninguém, a não ser ao seu 
próprio trabalho, passou a dispor de poder aquisitivo 
para comprar até a sua própria saúde, na medida em 
que comprava comida para comer. Passou a dispor 
de condições, que ele conquistou, porque lhe deram 
a possibilidade pela inflação perto de zero, de sobre-
viver com mais dignidade.

Agora, o Governo Lula não é mais novidade. O 
Bolsa-Família não foi um programa por atacado. Be-
neficiou muitas pessoas? Um pouco mais do que o 
governo passado vinha beneficiando com o Bolsa-Es-
cola, com o Vale-Gás, com aquilo que foi juntado para 
gerar o Bolsa-Família.

No atacado, melhorou-se, com o Plano Real, a 
vida de milhões de brasileiros. Agora Lula precisa en-
tender que está trabalhando no varejo, que o varejo tem 
pernas curtas e que o povo e a Oposição vão cobrar 
sim, senhor, os seus compromissos de campanha. Ele 
foi eleito. Cumpra o que prometeu. Vamos fazer o que 
o povo espera de nós: cobrar, denunciar, aperfeiçoar. 
Aperfeiçoar sim.

Quero que chegue, Senador Mão Santa, a pro-
posta de reforma sindical e trabalhista que o Gover-
no propôs, que o Governo anunciou que vai mandar. 
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Quero que chegue, porque quero debater. Penso que 
é modernidade e é compromisso do Governo. Ele tem 
que mandar o que prometeu. Quero discutir, Senado-
ra Lúcia Vânia, os fundamentos para que a economia 
volte a crescer.

Ouvi o ex-Líder do Governo falar que é preciso 
capital privado e público, é preciso 25% do PIB. Para 
isso, é preciso mexer com as agências reguladoras 
no seu poder, com os marcos regulatórios; é preciso 
mexer com a qualidade do custeio da máquina públi-
ca, com o aparelhamento do Estado; é preciso mexer 
com o combate à corrupção; é preciso mexer com uma 
série de coisas que têm que ser produto do debate. E 
esse debate eu quero ver. Eu sento à mesa. Não pre-
ciso ir ao Palácio do Planalto, não há necessidade. 
Para quê? Para tirar fotografia, para expor ao País o 
ganho do Presidente? Para quê? Sempre discutimos 
no plano físico do Congresso. Disponho-me, estou me 
oferecendo. Agora, quero um debate franco, sincero e 
honesto. Não precisa falar muito “economês”. Não. As 
coisas fáceis são faladas com palavras fáceis.

As soluções existem pela compreensão entre os 
homens, e a compreensão entre os homens vai acon-
tecer na medida em que esteja em jogo o interesse 
público. E o meu partido sentará à mesa, mas sentará 
para discutir com franqueza e com sinceridade, não 
da boca para fora.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Srªs e Srs. Senadores, a Presidência comunica a V. 
Exªs que, nesta data, encaminhou à revisão da Câ-
mara dos Deputados, através de dois ofícios, a reda-
ção final das emendas do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 100, de 2006 – Complementar, que 
dispõe sobre o Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte, incluindo a retificação 
solicitada pelo Relator, Senador Luiz Otávio, feita na 
sessão do dia nove do corrente.

No primeiro ofício constam as emendas de méri-
to; e, no segundo, as emendas de redação, ao tempo 
em que solicita àquela Casa que, ao elaborar a reda-
ção final do projeto, as inclua no texto a ser enviado 
à sanção.

São os seguintes os ofícios enviados à Câmara 
dos Deputados:

Ofício nº 1.955 (SF)

Brasília, 10 de novembro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Emendas de Redação a Projeto de Lei da 
Câmara.

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado Fe-

deral aprovou, em revisão e com emendas de redação, 

o Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 2006- Comple-
mentar (PL nº 123, de 2004 – Complementar, nessa 
Casa), que “Dispõe sobre o Estatuto Nacional da Mi-
croempresa e da Empresa de Pequeno Porte.”

Encaminho a Vossa Excelência as seguintes 
emendas de redação, solicitando que as mesmas se-
jam consolidadas no texto a ser remetido à sanção 
por esta Casa:

Emenda nº 2 – Relator

No § 3º do art. 2º, substitua-se o termo “em” pela 
expressão “há pelo menos”.

Emenda nº 3 – Relator

No inciso I do art. 3º, insira-se o termo “que” an-
tes do verbo “auferir”.

Emenda nº 4 – Relator

Substitua-se, no inciso VII do art. 13 do Projeto, a 
expressão “Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 
e Serviços e sobre Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal (ICMS)” pela expressão “Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).”

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 Nacional 
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 Federal e demais en-
tidades 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 – Relator

No § 2º do art. 16, corrija-se a grafia da palavra 
“mês”.

Emenda nº 8 – Relator

Suprima-se, no inciso XVI do § 1º do art. 17 do 
Projeto, a vírgula após a expressão “escolas livres”.
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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 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 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 16 – Relator

No § 1º do art. 26, corrija-se a grafia da palavra 
“empreendedores”.

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 – Relator

Suprima-se o termo “ao” no inciso II do § 1º do 
art. 30 do Projeto.

Emenda nº 20 – Relator

No § 2º do art. 32, insira-se a palavra “do” entre 
os termos “recolhimento” e “imposto”.

Emenda nº 21 – Relator

No § 3º do art. 33, suprima-se o termo “pela”, 
duplicado.

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 25 - Relator

No final do § 2” do art. 55, substitua-se a expres-
são “em presa” pelo termo “empresa”.

Emenda nº 26 - Relator

No final do art. 60, corrija-se a grafia do termo 
“instituições”.

Emenda n0 27 - Relator

No inciso V do art. 73, corrija-se a grafia do ter-
mo “suspensos”.

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 n0 29 - Relator

No final do § 3º do art. 78, corrija-se a grafia do 
termo “período”.

Emenda nº 30 - Relator

Suprima-se a expressão “art. 58’, duplicada no 
caput do art. 84 do Projeto.

Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros, 
Presidente do Senado Federal.

Ofício nº 1.956 (SF)

Brasília, em de novembro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Emendas do Senado a Projeto de Lei da 
Câmara.

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado Fe-

deral aprovou, em revisão e com emendas, o Projeto 
de Lei da Câmara nº 100, de 2006- Complementar 
(PL nº 123, de 2004-Complementar, nessa Casa), que 
“Dispõe sobre o Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte.”
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Em anexo, encaminho a Vossa Excelência o au-
tógrafo referente às emendas em apreço, a fim de ser 
submetida à apreciação da Câmara dos Deputados.

Atenciosamente, – Senador Mão Santa, no exer-
cício da Primeira Secretaria.

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n0 100, de 2006-Complementar (n0 123, de 2004-Com-
plementar, na Casa de origem), que “dispõe sobre o 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte”.

EMENDA Nº 1 
(Corresponde à Emenda n0 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 e 2 (dois) dos Municípios, para 
tratar dos aspectos tributários;

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

EMENDA Nº 2 
(Corresponde à Emenda n0 5 - Relator)

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 3 
(Corresponde à Emenda n0 9 - Relator)

Dê-se a seguinte redação ao inciso XIV do § 1º 
do art. 17 do Projeto:

“Art. 17.  ................................................
 ..............................................................
XIV – transpode municipal de passa-

geiros;
 ............................................................  ”

EMENDA Nº 4 
(Corresponde à Emenda n0 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 5 
(Corresponde à Emenda n0 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 transportes 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 6 
(Corresponde à Emenda n0 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.”
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EMENDA Nº 7 
(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 § lº 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-
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-ácomo valor adicionado 
o percentual de 32% (trinta e dois por cento) 
da receita bruta.

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

EMENDA Nº 8 
(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 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 porte ser excluida 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 9 
(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 pode melhor classificada poderá apre-
sentar proposta de preço inferior àquela con-
siderada vencedora do cedame, situação em 
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 nos 

termos previstos no caput, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta origi-
nalmente vencedora do certame.

 ............................................................  ”

EMENDA Nº 10 
(Corresponde à Emenda n0 24 - Relator)

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 Complementar.”

EMENDA Nº 11 
(Corresponde à Emenda n” 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.”
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EMENDA Nº 12 
(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 n0 9.841, de 5 de 
outubro de 1999.

 ............................................................  ”

EMENDA Nº 13 
(Corresponde à Emenda nº 33 – Relator)

Suprima-se o parágrafo único do art. 88 do Pro-
jeto.

EMENDA Nº 14 
(Corresponde à Emenda nº 34 – Relator)

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 inicia-
da 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%”, 
respectivamente.

Senado Federal, 10 de novembro de 2006. – Se-
nador Renan Calheiros, Presidente do Senado Fe-
deral

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedo a palavra à última oradora inscrita, Sena-
dora Lúcia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, o que me traz a esta 
tribuna hoje é fazer aqui um comentário a respeito da 
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que o Se-
nado aprovou nesta semana. Essa é uma proposição 
legislativa cuja importância e urgência conta com o 
consenso desta Casa, como contou com o consenso 
da Câmara Federal.

O projeto proveio de uma ampla mobilização do 
empresariado brasileiro, que se organizou na Frente 
Empresarial e defendeu e propôs à Nação o texto ela-
borado pelo Sebrae.

Segundo informações do Serviço Brasileiro de 
Apoio à Micro e Pequena Empresa, as pequenas em-
presas respondem por 20% do PIB brasileiro e em-
pregam 60% dos trabalhadores. Nos últimos anos, o 
Brasil deve a elas quase a totalidade dos empregos 
líquidos gerados em nossa economia.

Engolidos pelo excesso de burocracia, que é o 
maior obstáculo para o desenvolvimento econômico 
em nosso País, os pequenos empresários são em-
purrados para a informalidade, que atinge hoje mais 
de 50% das empresas existentes. E a informalidade 
no mercado de trabalho, por sua vez, torna precário 
cerca da metade dos empregos.

Tal conjuntura danosa constitui uma catástrofe 
econômica e social que deve ser combatida com a má-
xima urgência. A aprovação dessa lei é a contribuição 
do Legislativo para começar essa tarefa.

Para se ter uma idéia, para abrir uma empresa 
no Brasil, hoje, é preciso cumprir em média 17 proce-
dimentos burocráticos, o que leva nada menos que 
152 dias! Nos Estados Unidos, por exemplo, é possível 
a um empreendedor abrir o seu negócio em apenas 
um dia. Este é um dos objetivos mais importantes do 
Projeto de Lei das Micro e Pequenas Empresas: re-
duzir a burocracia para incentivar a formalização dos 
pequenos negócios.

Outro objetivo, igualmente relevante, é aumen-
tar a competitividade dessas empresas para que elas 
possam progredir, crescer e empregar mais. Essa 
competitividade será estimulada principalmente pela 
redução dos tributos que elas pagam por certa prefe-
rência a lhe ser concedida nas compras governamen-
tais e pela diminuição dos custos com burocracia, de 
que acabei de falar.

Então, o cerne dessa lei é reduzir impostos, dar 
preferência à pequena empresa, para que ela possa 
também participar das compras governamentais, e, 
ao mesmo tempo, diminuir o custo da burocracia, para 
que ela possa realmente colaborar com a geração de 
empregos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a redu-
ção de tributos para as micro e pequenas empresas 
é assunto que interessa a todos os segmentos da 
nossa sociedade e que deve fazer parte das nossas 
preocupações. Segundo estudo recém publicado pela 
empresa internacional de consultoria KPMG, o Brasil 
está no grupo dos 17 Países que mais tributam as 
empresas. Com carga tributária média de 34% sobre 
o faturamento, o Brasil cobra mais imposto – como foi 
dito aqui pelo Senador Agripino – do que Índia, China, 
Turquia, México, Rússia e Chile.

Ficam acima dos tributos brasileiros os das três 
maiores economias mundiais: Japão, com 40,7%; Es-
tados Unidos, com 40%; e Alemanha, com 38,3%.

Esse perverso sistema tributário, além de taxar 
excessivamente a atividade empresarial, reduzindo a 
competitividade e inibindo o crescimento, tem feito o 
País trilhar caminhos contrários aos dos Países mais 
desenvolvidos.
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Esperamos, Sr. Presidente, que agora, com essa 
nova onda do Governo, com essa nova insistência de 
dizer que o País vai crescer, sem contudo mostrar 
quais são as premissas que vamos utilizar para tan-
to, possamos realmente reduzir essa carga, iniciando 
esse trabalho com a reforma tributária, que já está na 
Câmara há mais de dois anos.

Quero dizer que esse crescimento econômico, 
naturalmente com a redução da carga tributária, vai 
ensejar mais investimentos, mais geração de empre-
gos e, por conseqüência, mais progresso.

Portanto, esse é o início da reforma tributária 
que tanto queremos. Tenho certeza de que, se quiser 
realmente fazer o País crescer, o Governo terá de co-
locar em vigência a Lei do Supersimples a partir do 
mês de julho e não deixar que isso fique adormecido 
na Câmara dos Deputados.

A proposta aprovada na quarta-feira, também 
conhecida – conforme mencionei – como Supersim-
ples, institui a unificação de apuração e recolhimento 
de tributos nas três esferas de governo. Além disso, 
reduz a burocracia, representando a garantia de um 
novo paradigma de crescimento para o setor e, com 
toda a certeza, para a economia brasileira.

Ao aprovarmos o Estatuto Nacional das Micro e 
Pequenas Empresas, demos um passo em direção ao 
incentivo para esse importante setor da nossa econo-
mia, visando à criação de empregos, como já disse, e 
ao adensamento econômico do Brasil.

Sinto-me no dever de alertar: o Brasil precisa é de 
uma reforma tributária eficiente e plana, Sr. Presiden-
te. Podemos considerar a aprovação desse projeto um 
importante avanço, sem dúvida nenhuma, o qual cer-
tamente é o primeiro, mas não poderá ser o único.

Esperamos que a Câmara dos Deputados acate 
as mudanças promovidas no Senado e agilize a apro-
vação da matéria, pois o setor e o Brasil aguardam 
ansiosamente essa resposta do Poder Legislativo. 
Quero dizer que, com isso, o Congresso Nacional co-
labora mais uma vez com o Governo, para que pos-
samos ter um País mais humano, mais justo e com 
mais emprego.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Como está escrito no livro de Deus, os últimos serão 
os primeiros. A última e extraordinária Senadora fez, 
sem dúvida nenhuma, o mais brilhante pronunciamento, 
que dá uma esperança para os que querem trabalhar, 
os microempresários.

Não há mais oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Os Srs. Senadores Marcos Guerra, Romero Jucá e 
Arthur Virgílio enviaram discursos à Mesa para serem 

publicados na forma do disposto no art. 203, combi-
nado com o art. 210, inciso I e o § 2º, do Regimento 
Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras e 
Srs. Senadores, existe uma verdade fundamental e 
universal, conhecida até mesmo por quem não é es-
pecialista no assunto: o peso de uma carga tributária 
abusiva é capaz de asfixiar a economia de um país, 
desestimulando investimentos e conduzindo à estag-
nação, quando não ao retrocesso.

Esse é exatamente o caso do Brasil, onde o 
sistema tributário é um dos mais caros, complexos e 
injustos do mundo, e um dos principais entraves ao 
crescimento. Não estou cometendo exagero ao incluí-
lo entre os responsáveis pelos índices desanimadores 
de expansão do Produto Interno Bruto que se suce-
dem ano após ano.

Nada mais oportuno, portanto, que divulgar nesta 
tribuna alguns dos resultados de um estudo apresenta-
do há poucos dias, no início deste mês, pela empresa 
de consultoria suíça KPMG. Ele aponta o Brasil como 
detentor de uma das cargas tributárias sobre empre-
sas mais altas do mundo.

De acordo com o relatório anual da consultoria, 
que analisa os impostos cobrados em 86 países, as 
empresas brasileiras pagam em média 34% sobre a 
receita anual. Em apenas 16 economias o setor pri-
vado está sujeito a uma taxa maior que a brasileira. 
Nossa carga tributária fica acima da média mundial, 
que é de 27,1%, e acima também da média na Amé-
rica Latina, de 28,1%.

O relatório contém uma informação que conside-
ro muito significativa: nos últimos 14 anos, a tendência 
em todo o mundo tem sido de reduzir impostos, para 
enfrentar a concorrência internacional, que ficou muito 
mais intensa devido à globalização.

Existe uma relação evidente entre a racionalidade 
do sistema tributário e o desempenho econômico de 
uma nação – tanto é que a média dos impostos sobre 
empresas cobrados nos 86 países pesquisados caiu 
de 38% em 1993 para 27,1% em 2006.

Um exemplo, citado no relatório, é o da Irlanda, 
onde a carga tributária foi reduzida de 40% em 1993 
para 12,5% atualmente. Antes considerada uma espé-
cie de representante do Terceiro Mundo no continente 
europeu, a Irlanda transformou-se numa das economias 
mais ricas da Europa, sede de indústrias que utilizam 
tecnologia de ponta.

O Brasil, por sua vez, caminhou na contramão 
dessa tendência. Nossas taxas médias, que eram de 
25% em 1997, subiram para 34%. Os impostos sobre 
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o setor privado superam os que são cobrados no Chi-
le, México e Uruguai.

A informalidade crescente, a sonegação a inadim-
plência e a perda de competitividade da indústria são 
reflexos diretos da voracidade arrecadadora do Estado 
brasileiro. No novo ranking de competitividade elabora-
do pelo Forum Econômico Mundial, o Brasil caiu nove 
posições, descendo do 57º lugar para o 68º lugar, atrás 
de países como México, China, Índia e Chile.

Temos uma carga tributária que penaliza a produ-
ção, incidindo até mesmo sobre a compra de máquinas 
e equipamentos, insumos que geram produtos, servi-
ços, empregos e renda – ou seja, tributamos os meios 
de produção, instrumentos capazes de impulsionar o 
desenvolvimento. Além disso, o excesso e a comple-
xidade das regras tributárias obrigam as empresas a 
destinarem um valor estimado em 1,5% a 2% de seu 
faturamento apenas para administrar o confuso ema-
ranhado das normas sobre impostos.

Até agora nos limitamos a abordar a questão dos 
tributos que recaem sobre o setor empresarial. Quan-
do o tema são os impostos pagos pelo consumidor 
final, o quadro não é muito diferente. Em um CD, por 
exemplo, ele paga mais de 47% em tributos. Num te-
lefone celular, 41%. Na conta de luz, somados os tri-
butos diretos e os indiretos cobrados das empresas, 
45,8%. Na tarifa de telefone, 46,6%. E, na construção 
de uma casa popular, quase a metade do preço final 
são impostos.

Diante deste cenário, não há nada de espantoso 
no fato de que nosso PIB cresça tão pouco. A recupe-
ração da capacidade de investimento só ocorrerá com 
a realização de reformas fiscal e tributária, condições 
essenciais para que o País volte a crescer em ritmo 
compatível com o do restante do mundo. Por enquanto, 
na corrida para o desenvolvimento, infelizmente esta-
mos ficando para trás.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR SENADOR ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs 
e Srs Senadores, a Federação Brasileira dos Bancos, 
Febraban, divulgou, há bem pouco, um relevante re-
latório sobre a população com deficiência no Brasil. 
Intitulada “População com deficiência no Brasil: fatos 
e percepções”, a publicação integra o projeto “Coleção 
Febraban de Inclusão Social”, que visa à investigação 
meticulosa sobre as condições de vida da sociedade 
marginal do País.

De braços dados com a i-Social – Soluções em 
Inclusão Social, consultoria especializada em inclusão 
socioeconômica de pessoas com deficiência, a Febra-
ban acolheu o projeto da publicação, com o propósito 
de pôr à disposição da sociedade um quadro deta-

lhado de fatos e percepções das pessoas portadoras 
de deficiência no Brasil. Tal contribuição servirá para 
orientar, informar e corrigir atitudes, ações e tratos da 
sociedade em relação aos deficientes brasileiros.

Não é de todo ignorado que 45% da população 
brasileira lida diretamente com algum parente deficiente 
no seu dia-a-dia. Segundo o censo do IBGE, o Brasil 
abriga cerca de 25 milhões de pessoas portadoras de 
algum tipo de deficiência. Com tais dados em mira, o 
estudo se destina ao desenvolvimento de soluções e 
formulação de propostas envolvendo políticas públicas 
de inclusão social.

Paralelamente, o conhecimento adquirido com 
a pesquisa conduzirá a uma melhor alocação dos re-
cursos financeiros, estabelecendo prioridades, identifi-
cando necessidades mais latentes e orientando planos 
de ação junto aos deficientes. Nesse novo ambiente 
político, nada impedirá uma otimização automática do 
processo de inclusão social dessa significativa parcela 
da população brasileira.

Sr. Presidente, como se sabe, a sociedade inclu-
siva tem como principal foco a oferta de oportunidades 
iguais para que cada cidadão alcance autonomia e 
auto-suficiência. Vale registrar que, há apenas algumas 
décadas, a sociedade brasileira entendia que a pessoa 
portadora de alguma deficiência teria inexoravelmente 
uma vida com possibilidades reduzidas, destituída de 
qualquer perspectiva de realizações plenas.

De volta ao documento publicado pela Febraban, 
a elaboração do estudo consistiu em três distintas eta-
pas. A primeira foi destinada a um vasto levantamento, 
compilação e análise de dados já existentes sobre a 
população com deficiência. A segunda, mais empírica, 
tratou de implementar um estudo qualitativo junto a 
pequenos grupos de deficientes distribuídos segundo 
a natureza da deficiência. A terceira e última etapa se 
debruçou, obviamente, sobre os aspectos quantitativos 
do problema, contabilizando dados relevantes extraí-
dos do estudo quantitativo.

Para tanto, 1.200 entrevistas foram realizadas em 
São Paulo, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador e 
Brasília, entre abril e maio de 2006. Seja por entrevistas 
telefônicas, seja por entrevistas presenciais, a pesquisa 
lançou mão de uma amostra bastante representativa, 
comportando uma margem de erro de 2,9 pontos, com 
95% de intervalo de confiança.

Pois bem, o relatório da Febraban foi organiza-
do em 5 capítulos complementares entre si, o primei-
ro dos quais designado a traçar panoramicamente o 
perfil socioeconômico dos cidadãos com deficiência. 
O segundo aborda a inserção do deficiente no merca-
do de trabalho brasileiro, enfatizando uma avaliação 
rigorosa das condições ambientais para seu pleno 
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desempenho. O capítulo terceiro registra as percep-
ções das próprias pessoas com deficiência sobre as 
condições de atendimento geral, sublinhando as for-
mas de relacionamento, os índices de satisfação e a 
prioridade de adequações.

No quarto capítulo, investigam-se as condições 
e necessidades de acessibilidade dos portadores de 
deficiência nos estabelecimentos em geral. Por fim, o 
último capítulo presta-se a alinhavar a conclusão e as 
considerações finais. Aliás, é nesta hora que o leitor 
adquire um retrato excepcionalmente bem conciso da 
situação do deficiente no Brasil. Vamos a ele.

Do ponto de vista do perfil socioeconômico, rei-
tera-se que, embora o movimento cultural de inclusão 
das pessoas com deficiência seja recente, a velocidade 
das propostas e soluções em curso é, extraordinaria-
mente, muito dinâmica. Do ponto de vista do mercado 
de trabalho, deduz-se que o País não está devidamente 
preparado para acomodar o potencial de 1,5 milhão de 
jovens com deficiência no mercado de trabalho. 

Do ponto de vista do atendimento em geral, enfa-
tiza-se a expectativa manifestada pelos deficientes por 
um serviço mais “natural” e com bom senso no Brasil. 
Do ponto de vista da acessibilidade, apesar dos avan-
ços, detectou-se um expressivo déficit na construção 
de rampas de acesso, mobiliário apropriado, vias pú-
blicas rebaixadas e nos sinais sonoros.

Em suma, ao resgatar a percepção dos deficien-
tes sobre suas condições de sobrevivência, o estudo 
privilegia a voz daqueles que enfrentam, diariamente, 
as barreiras sociais, físicas e atitudinais, dentro de um 
contexto nacional já historicamente marcado pela bru-
talidade dos contrastes de renda. Longe de monótono, 
o testemunho dos deficientes contempla a pluralidade 
e a diversidade opinativa, sem nunca deixar de reivin-
dicar o desejo de um Brasil mais justo, mais humano, 
mais igualitário.

Para encerrar, Sr. Presidente, a mim cabe exaltar, 
uma vez mais, o valoroso trabalho social da Febraban, 
publicando documento de tão inestimável relevância 
para o País. “População com deficiência no Brasil” 
representa, sem dúvida, uma verdadeira revolução 
na mentalidade da elite brasileira, confirmando seu 
compromisso com a inclusão social das minorias mais 
desamparadas.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, um cartão de crédito corporativo da 
Presidência da República foi utilizado na compra de 
280 “kits de lanches”, em Jacareí (SP), no dia em que 
o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez comício na 

cidade, em setembro passado, segundo matéria de 
Rogério Pagnan, publicada na Folha de S.Paulo des-
ta sexta-feira.

Essa compra, no valor de R$2.212 mil está sendo 
investigada pela Justiça Eleitoral de São Paulo após 
representação feita pelo advogado Sidnei de Oliveira 
Andrade, Consultor Jurídico da Câmara Municipal de 
Jacareí.

Ele afirma que parte dos lanches foi distribuída 
para militantes petistas. “Para o pessoal que veio nas 
caravanas para o comício, cerca de dez ônibus”, disse. 
A Presidência confirma a aquisição dos lanches, mas 
nega irregularidades.

Segundo a assessoria de imprensa da Casa Ci-
vil, responsável pelos cartões corporativos, os lanches 
foram distribuídos para o pessoal de segurança e do 
apoio presidencial, de acordo com a legislação.

Anteontem, a juíza eleitoral de Jacareí Antonia 
Brasilina de Paula Farah encaminhou o processo para 
o TER (Tribunal Regional Eleitoral), que vai repassá-
lo, já que pode envolver a campanha pela reeleição 
do Presidente Lula.

Além da representação do advogado, a Justiça 
de Jacareí anexou no processo as notas fiscais e o 
comprovante do cartão de crédito.

As notas fiscais apontam que, no dia 22 de se-
tembro, nove pessoas da segurança e da equipe do 
Presidente se alimentaram na Churrascaria Gaúcha 
Romani, em Jacareí.

O almoço, no valor de R$90,00, foi pago com 
o cartão corporativo em pode de Mauro Augusto da 
Silva.

No dia seguinte, quando o Presidente participa-
ria de um comício na cidade, o mesmo funcionário do 
almoxarifado da Casa Civil voltou ao restaurante e uti-
lizou novamente o cartão para comprar 280 lanches, 
ao preço unitário de R$7,90.

A Casa Civil informou que os 280 lanches foram 
destinados à alimentação dos seguranças e do pessoal 
do apoio do Presidente, tudo dentro da lei.

A assessoria do Ministério de Dilma Rousseff, 
responsável pelos cartões corporativos, disse ainda 
não poder informar, por questões de segurança, qual 
é o número exato de pessoas que acompanham o 
Presidente em suas viagens.

O grupo contaria com homens e mulheres da 
Polícia Federal, das Forças Armadas, das polícias 
estaduais e de equipe médica. O assessor da Casa 
Civil chegou a informar que os lanches haviam sido 
distribuídos em três remessas.

Essa versão foi mudada, porém, quando a re-
portagem informou a declaração do proprietário da 
churrascaria de que os lanches forma levados de uma 
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só vez. Na nova versão, a assessoria asseverou que a 
alimentação foi transportada pela equipe de segurança, 
que não poderia ser contatada na tarde de ontem.

Em função disso, apresento requerimento de 
informações à Ministra-Chefe da Casa Civil com os 
questionamentos que apresento à Mesa e peço sejam 
inseridos nos Anais da Casa, junto com a matéria de 
responsabilidade do jornalista Rogério Pagnan.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 

PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-

cerrar os trabalhos desta sessão de sexta-feira, dia 10 

de novembro de 2006, iniciada às 9:00 horas e coor-

denada pelo nosso extraordinário secretário executivo, 

Dr. Raimundo Carreiro da Silva.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 37 

minutos.)
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Ata da 184ª Sessão Não Deliberativa,  
em 13 de novembro de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Alvaro Dias, Marco Maciel e Mão Santa

(Inicia-se a sessão às 14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Havendo número regimental, declaro aberta a ses-
são.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – A 
Presidência comunica que a Medida Provisória nº 330, 
de 2006, que “abre crédito extraordinário ao Orçamento de 
Investimento para 2006, em favor de empresas do Grupo 

ELETROBRÁS, no valor total de R$106.726.769,00 (cento 
e seis milhões, setecentos e vinte e seis mil, setecentos 
e sessenta e nove reais), para os fins que especifica”, 
será encaminhada, nos termos do § 6º do art. 2º da Re-
solução nº 1, de 2002-CN, à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, onde poderá rece-
ber emendas (OF/SF nº 17/2006).

Fica estabelecido o seguinte calendário de tra-
mitação:

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para apre-
sentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado 
nº 292, de 2006, apresentado pela Comissão de As-
suntos Sociais, como conclusão do Parecer nº 1.180, 
de 2006, que dispõe sobre o controle da dopagem no 
desporto e dá outras providências.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Sobre a mesa, Aviso que passo a ler.

É lido o seguinte:

AVISO CIRCULAR Nº 28/GM/MMA

Brasília, 31 de outubro de 2006

A Sua Excelência  o Senhor
Renan Calheiros
Presidente do Congresso Nacional
Assunto: Moção nº 82/2006/CONAMA

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Comunico a Vossa Excelência que foi publicada 
no Diário Oficial da União de 10 de outubro de 2006, 
seção I, página 57, a Moção nº 82 do Conselho Na-
cional do Meio Ambiente – CONAMA, de 9 de outu-
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bro de 2006, aprovada na 49ª Reunião Extraordinária 

daquele conselho.

Em cumprimento aos termos da referida moção, 

encaminho, anexa, cópia do documento, que solicita dar 

ampla divulgação entre os parlamentares para que se 

manifestem contrários à importação de pneus usados.

Atenciosamente, – Marina Silva, Ministra de Es-

tado do Meio Ambiente, Presidente do Conama.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Junte-se ao processado do Projeto de Lei da Câma-
ra nº 216, de 2003, nos termos do art. 263, Processo 
Especial do Regimento do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

 
OFÍCIO PGR/GAB/Nº 1.229

Brasília, 21 de setembro de 2006 

Senhor Presidente,
Em atenção ao OF. SF nº 1.657/2006, de 14 de 

setembro de 2006, cientifico Vossa Excelência do en-
caminhamento, nesta data, do relatório que o acom-
panha à consideração do Coordenador do Centro de 
Cooperação Jurídica Internacional do Ministério Público 
Federal, Dr. Edson Oliveira de Almeida, da Procurado-
ra Federal dos Direitos do Cidadão, Dra. Ela Wiecko 
Volkmer de Castilho, e do Procurador-Chefe da Procu-
radora da República da República no Estado de Minas 
Gerais, Dr. Eduardo Morato Fonseca.

Atenciosamente, Antonio Fernando Barros e 
Silva de Souza, Procurador-Geral da República.

 
EMBAIXADA DO BRASIL EM LONDRES 

Londres, 26 de setembro de 2006

Ref: Ofício SF/nº 1.683/2006

Senhor Presidente, 
Muito agradeço a gentileza do envio do Relatório 

Final nº 4, de 2006-CN, da Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito destinada a apurar crimes e outros delitos 
penais e civis praticados com a emigração ilegal de 
brasileiros para os Estados Unidos e outros países.

Informo Vossa Excelência que encaminhei aquele 
documento ao Consulado-Geral do Brasil nesta cida-
de, para fins de divulgação de seu conteúdo junto à 
comunidade brasileira no Reino Unido.

Cordiais saudações, – José Maurício Bustani, 
Embaixador.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Os Ofícios, juntados ao processado do Requerimen-
to nº 2, de 2005-CN (CPMI da Emigração Ilegal) vão 
à publicação.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Aviso nº 1.975-SGS-TCU-Plenário

Brasília, 8 de novembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Transmito a Vossa Excelência, para conhecimento, 
cópia do inteiro teor do Pronunciamento feito pelo Exce-
lentíssimo Sr. Ministro Valmir Campelo em 8-11-2006, 
na Sessão Ordinária do Plenário deste Tribunal.

Respeitosamente, – Guilherme Palmeira, Pre-
sidente.

COMUNICAÇÃO EM PLENÁRIO

HOMENAGEM DO TRIBUNAL DE CONTAS  
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

COLAR DO MÉRITO MINISTRO  
VICTOR NUNES LEAL

Senhor Presidente, Senhores Ministros, Senhor 
Procurador-Geral,

Comunico a Vossas Excelências que, na última 
segunda-feira, participei da solenidade de entrega do 
Colar do Mérito Ministro Victor Nunes Leal, homenagem 
prestada pelo Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro a personalidades que se destacaram pelo 
empenho no sentido de promover o fortalecimento das 
Cortes de Contas do País.

Demonstra o alto significado da condecoração a 
presença, naquele ato solene, do Presidente do Con-
gresso Nacional, Senador Renan Calheiros, do Senador 
Antonio Carlos Magalhães, dos Ministros eméritos do 
Supremo Tribunal Federal e ex-Presidentes do Tribunal 
Superior Eleitoral, Doutores Célio de Oliveira Borja e 
Carlos Velloso, do Vice-Presidente do Tribunal de Con-
tas da União, Ministro Walton Alencar Rodrigues, do 
Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil, Conselheiro Victor José Faccioni, 
do Presidente da Associação Brasileira dos Tribunais 
de Contas dos Municípios, Conselheiro Francisco de 
Souza Andrade Netto, do Presidente do Tribunal de Jus-
tiça do Estado Rio de Janeiro, Desembargador Sérgio 
Cavalieri Filho, do Presidente da Associação Nacional 
dos Desembargadores (ANDES) e Ouvidor-Geral do 
Judiciário Fluminense, Desembargador Manoel Carpe-
na Amorim, do Procurador-Geral do Ministério Público 
junto ao Tribunal de Contas da União, Doutor Lucas 
Rocha Furtado – figuras tão eminentes e respeitadas 
–, todos contemplados com a prestigiosa insígnia.

Ali, diante de uma platéia que ocupava por inteiro 
o recinto destinado ao acontecimento, tive a satisfação 
e o orgulho de assistir ao pronunciamento do nobre 
Senador Renan Calheiros, em nome dos agraciados, 
ocasião em que Sua Excelência enalteceu o grandioso 
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trabalho dos Tribunais de Contas do Brasil, colocando-
os num lugar de destaque na Administração Pública 
do País, pelo que representam para a sociedade bra-
sileira, dada a sua efetiva atuação em prol da morali-
dade, da cidadania e da aplicação mais produtiva dos 
recursos do contribuinte.

Nesta oportunidade, não poderia deixar de fe-
licitar o ilustre Conselheiro-Presidente Thiers Vianna 
Montebello e os demais membros do TCM/RJ, pela 
justa homenagem a esses dignos e honrados homens 
públicos, cuja estatura no proceder está patenteada na 
extensa e rica folha de relevantes serviços prestados 
à Nação, mercê do indiscutível talento de todos eles, 
associado à louvável vocação para a busca do bem 
comum, externada na respeitável postura com que 
se colocam à frente das grandes questões nacionais.

Desejo igualmente parabenizar o Presidente 
Thiers Vianna Montebello, pela grandeza do evento e 
por sua brilhante condução, manifestando-lhe o meu 
agradecimento pela maneira gentil e acolhedora com 
que fui recepcionado naquela Casa de Contas.

Por fim, proponho que cópia desta Comunicação 
seja encaminhada aos agraciados e à Presidência do 
TCM/RJ.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Bran-
dão Alves de Souza, 8 de novembro de 2006. – Valmir 
Campelo, Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O Ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel, 

por permuta com o Senador Mão Santa.
V. Exª dispõe de 20 minutos para o seu pronun-

ciamento, Senador.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o 

seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente desta sessão, ilustre Senador Alvaro Dias, 
representante do Paraná no Senado Federal, Srªs e 
Srs. Senadores, a Carta de 1988 inovou em vários 
campos do constitucionalismo brasileiro. Foram muitas 
as inovações, as quais estão sendo objetos de regu-
lamentação e de análise sob o ponto de vista de sua 
hermenêutica. 

Vou referir-me hoje a um deles, que, a meu ver, 
está destinado a produzir alterações acentuadas na 
estrutura federativa do nosso País. Trata-se, Sr. Presi-
dente, Senador Alvaro Dias, do reconhecimento dos 
Municípios como entes federativos, só agora conce-
dido, embora, desde a Constituição de 1891, o nosso 
País seja, enquanto forma de governo, uma Repúbli-
ca Federativa. Enfim, a Federação brasileira, desde a 
Constituição de 1891, era definida como uma reunião 

da União e os Estados Federados, incluindo o Distrito 
Federal e os Territórios. 

A Constituição de 1988 foi mais além, como dis-
se, e passou a considerar os Municípios também, 
ao lado dos Estados, entes federativos. O art. 18 da 
Constituição Federal, que justamente reconhece os 
Municípios como entes federativos, dá ensejo, a meu 
ver, que se reforce a descentralização, sinônimo de 
cidadania. Nação de grande expressão demográfica 
e extenso território, outro não haveria de ser o destino 
do nosso federalismo.

Lewis Mumford observa que, ao longo da histó-
ria, os povos inicialmente se organizaram em cidades. 
Como também se sabe, civitas, palavra latina, e polis, 
de origem grega, na antiguidade clássica, já designa-
vam o que hoje chamamos cidade e ajudam a explicar 
as nossas raízes na civilização grego-romana. Aliás, a 
palavra civitas tinha mais o sentido de cidade e civiliza-
ção, enquanto polis o sentido de instituição republica-
na, ou seja de res publica, de política. Mas podemos 
dizer que ambas as expressões explicam a primeira 
instância política que sempre foi ou é a cidade.

No Brasil, não poderia ser de outra forma, surge 
com os primeiros municípios: São Vicente teve seus 
foros de vila reconhecidos já em 1532, em seguida Iga-
rassu (1534) e Olinda (1535), mesma época de Santo 
André da Borda do Campo e São Paulo; Salvador da 
Bahia, primeira capital do Brasil, em 1549. O Rio de 
Janeiro é vila a partir de 1565. 

Foi no Município de São Paulo, em torno do Co-
légio dos Jesuítas de Anchieta, que se projetaram as 
marchas dos bandeirantes rumo às fronteiras do Bra-
sil por eles firmadas. Nos municípios nordestinos, por 
outro lado, insurrectos contra a dominação holandesa, 
se organizou a rebelião libertadora, culminando nas 
batalhas dos Guararapes. Tal foi a importância desse 
movimento que hoje o dia 19 de abril, data da primei-
ra batalha dos Guararapes, é considerado o Dia do 
Exército, porque lá, segundo Gilberto Freyre, se forjou 
o Exército brasileiro, na medida em que, para expulsar 
os holandeses, se reuniram negros, brancos e índios, 
escrevendo com sangue – como disse o autor citado 
– o nome da pátria.

Foi também nas Câmaras Municipais de São 
Paulo, em 1641, com Amador Bueno; de São Luís do 
Maranhão, em 1664, com os irmãos Beckman; e de 
Olinda, em 1710, com Bernardo Vieira de Melo, que 
irromperam os primeiros gritos de independência do 
Brasil.

Sabe-se, como anotou Alcides Grecca, que “a 
história das lutas pelas liberdades comunais é a his-
tória da luta pela liberdade”. Não diferente pensou o 
mestre Pinto Ferreira, meu professor de Direito Consti-
tucional na vetusta Faculdade de Direito do Recife, ao 
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afirmar: “o município constituiu a grande escola pública 
da liberdade”, que aponta ao cidadão o caminho num 
Estado democrático de direito, como, aliás, recomenda 
a nossa Constituição em vigor.

Hoje, cerca de 85% da população brasileira é 
gerada nos municípios, em grandes, médias e peque-
nas cidades, em torno das quais giram, econômica e 
culturalmente, as atividades essenciais aos cidadãos. 
Isso corresponde à transformação do Brasil de agrário 
a urbano, numa economia de agrícola a industrial e de 
serviços, cada vez mais integrada em escala global.

Gostaria de lembrar que o processo de urbani-
zação no Brasil foi um dos mais céleres da História. 
Poucos países do mundo conheceram um processo 
de urbanização com tanta velocidade. Só para dar um 
exemplo, entre 1940 e 1950, o Brasil era um país es-
sencialmente agrícola, não somente porque muito da 
sua produção era de bens primários – o Brasil ainda é 
pouco industrializado –, mas também e porque gran-
de parte da população residia nos campos. Em 1980, 
quarenta anos depois – isso é fácil de se comprovar 
compulsando os censos demográficos decenais do 
IBGE –, de 1940 a 1980 o Brasil sofreu uma grande 
mutação, porque se em 1940 tínhamos dois terços 
da população no campo e um terço nas cidades, em 
1980, no espaço de duas gerações da dois terços da 
população já viviam nas cidades e apenas um terço 
no campo. Isso quer dizer que houve, no Brasil, mais 
do que um processo, aliás imemorial, no sentido de 
migração campo-cidade. Houve algo mais acentuado: 
um deslocamento das populações que se encontravam 
no campo e nas pequenas cidades para as médias e 
grandes cidades brasileiras.

A urbanização no Brasil foi também um processo 
de metropolização, ou seja, migração da população 
do campo e das pequenas cidades para as médias e 
grandes cidades, e, talvez, mais do que isso, um pro-
cesso de megalopolização, que fez brotarem no Brasil 
cidades com mais de 10 milhões de habitantes, como, 
por exemplo, a capital do Estado de São Paulo, que 
abriga perto de 14 milhões de habitantes.

Isso foi um passo muito significativo que ocorreu 
no Brasil e produziu conseqüências que ainda estão 
a exigir solução, porque esse processo foi tão rápido 
que as cidades não estavam habilitadas a receber um 
tão grande número de novos habitantes.

Volto à análise que estava fazendo há pouco. A 
Constituição atual, Sr. Presidente, seguindo a linha das 
anteriores, especialmente a de 1934, uma Constituição 
de curta vigência, que vigorou por apenas três anos, 
de 1934 a 1937, e a de 1946, que vigorou durante 18 
anos, além da autonomia dos municípios para a ele-
tividade das câmaras e dos prefeitos, amplia a sua 
força econômica e financeira prevendo, no Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, o aumento 
dos percentuais do Fundo de Participação dos Muni-
cípios, o chamado FPM, que se constitui, sobretudo 
nos municípios mais pobres – na minha região, Nor-
deste, verificamos isso de forma muito clara –, como 
a principal fonte de receita. 

Tudo nos leva a pensar, a planejar e a executar 
medidas voltadas à solução dos agudos problemas, 
entre muitos, que continuam a desafiar os municípios 
brasileiros. Não me refiro apenas à questão do uso do 
solo, da gestão urbana, das suas vocações, da questão 
ambiental. Muitos desses problemas são compartilha-
dos pelas cidades vizinhas.

A questão, portanto, exige reflexão e correto enca-
minhamento. São providências que urgem ampliação e 
aplicação de práticas que venham a aprimorar a gestão 
municipal. Mesmo porque, como disse há pouco, as 
cidades brasileiras, sobretudo as de médio e grande 
porte, conheceram um processo de urbanização que 
não lhes deu condições de prover adequadamente os 
seus serviços públicos essenciais.

Houve o que Gilberto Freyre chamou, há cerca 
de 40 anos, de “inchação demográfica”, isto é, uma mi-
gração do campo e de pequenas cidades para capitais 
e grandes cidades sem condições de absorvê-la.

O fato é que o processo de urbanização prossegue 
em todo o mundo. O homem é um animal associativo 
– esta é uma constatação óbvia – e, cada vez mais, 
sua tendência é migrar para as cidades. Isso levou o 
reputado historiador Arnold Tonybee, autor do livro Um 
estudo de história, onde examinou bem a evolução 
das civilizações, a dizer que, “em todas as regiões do 
mundo, tanto adiantadas quanto atrasadas, as cida-
des estão crescendo em um ritmo de escala que já 
pressagia um futuro em que as cidades ainda sepa-
radas ter-se-ão todas reunidas em uma megalópole 
global”. Penso que, com isso, Tonybee quis assinalar 
que, na realidade, o mundo tende a virar uma grande 
cidade ou, para usar a expressão de McLuhan, “uma 
aldeia global”.

No Brasil, isso é constatado de forma muito cla-
ra, como já tive oportunidade de observar, tendo em 
vista a expansão que ocorre no sentido da concentra-
ção da população em grandes cidades. Por exemplo, 
no eixo São Paulo/Rio de Janeiro, ao que parece, as 
duas capitais estão convergindo para uma gigantesca 
megalópole. 

Deve-se, obviamente, ressaltar não ser este um 
problema especificamente brasileiro, insisto, embora, 
nas últimas décadas, a intensidade do nosso processo 
de urbanização seja algo mais acentuado, compara-
do com outros países desenvolvidos e em desenvol-
vimento.
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Na União Européia, para exemplificar, foram cria-
das euro-regiões nas fronteiras dos países membros, 
com cidades ultrapassando-as, ao modo de regiões 
metropolitanas internacionais. No Brasil, já temos ca-
sos semelhantes a deflagrar semelhantes condutas, a 
meu ver: no Sul, com Santana do Livramento e Rivera, 
no Uruguai, e Uruguaiana com Paso de los Libres, na 
Argentina; no Norte, Tabatinga, no Brasil, e Letícia, na 
Colômbia, entre o Amapá e a Guiana Francesa, sobre 
o rio Oiapoque. As integrações globais são, portanto, 
também físicas urbanas, exigindo, cada vez mais, pla-
nejamento e participação.

Volto a me referir a Gilberto Freyre, lembrando 
que o Mestre de Apipucos propunha, pioneiramente, o 
que ele denominava “rurbano”, como urbanização dos 
campos e preservação ecológica do meio ambiente 
nas cidades e arredores. Juntando as palavras rural e 
urbano, Gilberto Freyre queria considerar que era uma 
evolução inevitável.

Esta é hoje a missão fundamental dos Municípios 
e se constitui um desafio para seus administradores 
e também para seus planejadores. Todas as cidades 
brasileiras, sobretudo as de médio e grande porte, 
precisam de uma provisão de humanismo, enquanto 
as pequenas, médias e grandes devem melhor se or-
ganizar enquanto é tempo.

Faço tais observações, Sr. Presidente, para regis-
trar que, na semana passada, a convite da Fundação 
Armando Álvares Penteado – FAAP, tive a oportuni-
dade de proferir palestra em Ribeirão Preto, em um 
curso promovido pela referida instituição intitulado 
“Gerente de Cidade”, que vem se repetindo há dez 
anos. Compareci ao primeiro curso, em 1996. “Gerente 
de Cidade” se destina a formar quadros capazes de 
melhorar a administração municipal e a criar espaços 
de formulação e análise das questões pertinentes ao 
Município. Ao encontro de abertura compareceram o 
ilustre Governador de São Paulo, Professor Cláudio 
Lembo, que fez uma excelente exposição; o Dr. Anto-
nio Bias Bueno Guillon, Presidente da FAAP, e o Dr. 
Victor Mirshawka, Diretor Cultural da entidade. Como 
palestrante, ressaltei a necessidade de voltar nosso 
olhar também para a questão municipal, base do edi-
fício institucional do País.

O Curso de Gerente de Cidade insere Ética e 
Direito num módulo ao lado de Administração Geral e 
Planejamento. Inclui entre outras disciplinas Ciência 
Política e Direito do Constitucional ao Administrativo, 
Tributário, Ambiental e Eleitoral, para melhor entendi-
mento das suas aplicações no Direito Municipal, inclusi-
ve a Lei de Responsabilidade Fiscal. Es tudos também 
de Metodologia Científica, Contabilidade, Orçamento 
e Recursos Humanos, dão as bases concretas para 
melhor compreensão da Criatividade e o Empreende-

dorismo da Formação Gerencial e Gestão Municipal 
com Qualidade Total na Administração Pública.

É o Município a primeira instância política. Tem 
sido assim desde a Antigüidade. Enfim, o Município é 
a primeira célula de uma organização política, é onde 
reside naturalmente o cidadão. Falar em Município é 
falar em cidadania, é falar em descentralização. E fe-
deração rima com descentralização. A Federação bra-
sileira exige cada vez mais descentralização. 

Sem querer me alongar, Sr. Presidente, destaco 
que ao curso estiveram presentes gestores munici-
pais, inclusive de algumas capitais, dentre os quais o 
de Campo Grande, Nelson Trad Filho, e muitos outros. 
Na ocasião, foram discutidos os mais variados temas, 
de interesse direta ou indiretamente, às cidades brasi-
leiras e, de modo particular, às cidades que enfrentam 
maiores desafios. 

O Brasil precisa formar, em face da diversidade e 
da complexidade de seu território, quadros – adminis-
trativos e políticos – habilitados ao tratamento desses 
temas, pois é algo essencial à gestão da vida muni-
cipal, onde o cidadão vive e, por conseguinte, deseja 
exercitar seus direitos e deveres, assegurados pelo 
Estado Democrático.

Esse desafio, Sr. Presidente, requer dos homens 
públicos e, de modo especial, de nós, representantes 
do povo, a inspiração que caracteriza os profetas.

“Cada vez é menos possível”, expressou, 
em Rebelião das Massas, Ortega y Gasset, 
“uma política sã sem antecipação histórica, 
sem profecia”.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Muito obrigado, Senador Marco Maciel. V. Exª será 
atendido regimentalmente.

Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti, 
por permuta com o Senador Garibaldi Alves Filho. Em 
seguida, ouviremos o Senador Mão Santa. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o 
jornal Folha de S.Paulo, de ontem, dia 12, publicou 
uma reportagem de autoria da jornalista Marta Salo-
mon, cujo título é: “ONG ‘ineptas’ recebem 54% dos 
repasses ao setor, diz TCU. Entre 1999 e 2005, dez 
entidades” – apenas dez entidades! – “receberam 
R$150,7 milhões do governo federal”. 

Sr. Presidente, este é um tema em que tenho ba-
tido aqui desde que assumi meu mandato. Consegui, 
inclusive, criar uma CPI a fim de apurar a atividade das 
ONG, especialmente na Amazônia. Sempre disse que 
temos que separar o joio do trigo. E, no meu entender, 
as instituições que mais deveriam ter interesse nessa 
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separação são exatamente as ONG, as ONG sérias, 
pois sob a denominação de ONG – organizações não-
governamentais – se abriga uma quantidade enorme 
de associações, sob os mais diversos títulos, que, no 
fundo, são verdadeiras arapucas destinadas a tomar 
dinheiro público – dinheiro governamental, dinheiro 
do povo, portanto – para “atuar” em áreas em que, te-
oricamente, o Estado é ineficiente ou é omisso. Elas 
se especializam, por exemplo, na área de saúde, de 
educação, de assistência à infância, de assistência 
ao idoso, de defesa do meio ambiente, das minorias 
etc. Aliás, sob esse rótulo, existem os mais diversos e 
possíveis tipos de organizações.

Tive muita dificuldade para colocar em funcionamen-
to uma CPI que dizia respeito às ONG. De uma maneira 
muito interessante, não houve uma notícia na imprensa 
sobre essa CPI, o que, na verdade, foi até bom, porque 
não estávamos em busca de holofotes ou de aparecer 
na mídia. O que me preocupava como amazônida, e me 
preocupa ainda hoje, é a predominância dessas institui-
ções, muitas financiadas pelo próprio Governo, cuja fina-
lidade é trabalhar contra as populações locais e contra as 
minorias, que muitas dizem estar em defesa.

Basta dizer que na nossa CPI duas das institui-
ções investigadas realmente cometiam irregularidades 
com o dinheiro público; eram duas entidades ditas 
constituídas por indígenas para cuidar da saúde indí-
gena principalmente, a Cunpir e a Paca, lá no Estado 
de Rondônia; identificamos desvio de recurso público 
e má aplicação de recurso público. Depois, o próprio 
Ministério da Saúde chegou à conclusão, por meio de 
auditoria, que realmente essas duas instituições não só 
roubaram mesmo o recurso, como os seus dirigentes, 
simplesmente, ainda estão impunes até hoje. Felizmen-
te o Procurador do Tribunal de Contas da União tem 
realmente se preocupado com isso. À época enviamos, 
como era da obrigação da CPI, as nossas conclusões 
ao Ministério Público, à Receita Federal, à Polícia Fe-
deral e ao Tribunal de Contas da União. 

Hoje está aqui, e vou ler só uma parte, Sr. Pre-
sidente, sobre essa questão:

Entidade obteve R$33,85 milhões antes de ser 
desativada 

“Este telefone está programado para tempora-
riamente não receber chamadas”. Ouviu esse recado 
quem ligou na sexta-feira para a ONG Urihi-Saúde Ya-
nomami, uma das entidades auditadas pelo Tribunal 
de Contas União.

A fiscalização aponta que a entidade foi criada em 
1999 em Boa Vista (RR) [capital do Estado de Roraima 
que tenho a honra aqui de representar] exclusivamente 
para celebrar convênios com a Funasa (Fundação Na-
cional de Saúde) a partir da associação de seis pessoas 
e cuja sede era a própria casa de seus dirigentes.

Até 2002, recebeu R$33,85 milhões para prestar 
assistência à saúde dos índios ianomâmis. O primeiro 
convênio, de R$8,77 milhões, foi firmado só três meses 
após sua fundação, sem apresentação de certidão de 
regularidade fiscal nem documentos comprovando a 
capacidade jurídica, descumprindo a legislação. Em 
documento de 2005, a própria ONG admite ter sido 
montada para receber recursos do Governo Federal. 

“A Urihi decidiu não firmar novo convênio. A partir 
daí, a estrutura administrativa dessa ONG, montada 
especificamente para apoiar a execução de convê-
nios com a Funasa, foi desativada”, relata o Tribunal 
de Contas da União.

Outro caso destacado é o da Cunpir (Coordena-
ção da União dos Povos e Nações Indígenas de Ron-
dônia) que também abrangeu o Norte do Mato Grosso 
e Sul da Amazonas, que se configura com caráter cultu-
ral, mas fez convênios com a Funasa [vejam bem, que 
se configura com caráter cultural, mas fez convênios 
com a Funasa] no valor total de R$11,39 milhões, para 
prestar assistência médica ao índios. A Folha tentou 
falar com representantes da Cunpir, mas os números 
de telefones sequer estão ligados.

Já a APNE, Associação Plantas do Nordeste, que 
firmou três convênios com o Governo Federal no valor 
de R$8,84 milhões, é citada como “mera intermediadora 
de gerenciamento de recursos”. A fiscalização diz que 
a ONG não tem sede própria e funciona em salas ce-
didas por empresa pública do Estado de Pernambuco. 
O diretor da APNE, Franz Pareyn, diz que a entidade 
tem um acordo de colaboração com a empresa desde 
1994, quando foi criada. 

Pareyn rebate as críticas dizendo que há doze 
anos a ONG tem trabalhos com o Governo Federal e 
que em momento algum teve a sua capacidade ques-
tionada.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, na verdade, o que 
estamos vendo agora é que finalmente o Tribunal de 
Contas da União tem efetivamente buscado fiscalizar 
essas organizações não-governamentais que – olhem 
o nome: não-governamentais – vivem basicamente à 
custa de recursos governamentais e que, diferentemen-
te de uma prefeiturazinha de interior, não tem que se 
submeter a nenhum procedimento para receber recur-
sos públicos, principalmente recursos federais.

O que me preocupa muito, Sr. Presidente, é que 
li também nos jornais desta semana que o Governo 
Federal pretende estabelecer novo marco regulatório 
para as chamadas ONG. Destaco um trecho da matéria 
que peço a V. Exª faça constar como parte integrante 
do meu pronunciamento:

“(...) o Governo planeja rever todos os 
projetos de lei que estão no Congresso sobre 
o assunto”.
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Quer dizer, o Governo vai rever os projetos de 
lei, inclusive os oriundos da própria CPI das ONG 
para quê? 

De acordo com o Ministro Luiz Dulci, o cronogra-
ma das discussões deverá permitir que até o fim desse 
ano existam propostas. A modernização do marco deve 
trazer transparência e reduzir a burocracia de convê-
nios e parcerias, pois, segundo o Ministro, as entidades 
enfrentam muitos obstáculos para fazer convênios e 
receber apoio financeiro.

Ora, Sr. Presidente, eu fico extremamente preo-
cupado. O Tribunal de Contas da União detecta essa 
situação, corroborando o que nós vimos na CPI das 
ONG, que presidi.

Agora, o Governo achando pouco todas essas 
denúncias, pensa em fazer uma legislação ainda mais 
flexível, que elimine qualquer procedimento ou exigência 
para que essas instituições possam firmar convênios com 
o Poder Público, diga-se, com o dinheiro público.

Não posso compreender. Estou atento a essa 
questão porque o projeto principal, resultante dessa 
CPI das ONG, presidida por mim, que terminou em 
2002 – estamos terminando 2006 –, foi aprovado aqui 
no Senado e está na Câmara, parado. Pelo que sei, 
parado por pressão dessas instituições. 

Deveríamos até mesmo cobrar da Relatora desse 
projeto na Câmara; o projeto já foi aprovado no Senado 
e estabelece justamente esses mecanismos de controle. 
Uma coisa é realmente uma ONG séria, que se pro-
põe claramente a prestar um serviço e que tem apoio. 
E deve ter, sim, apoio do Poder Público, mas tem que 
estar submetida às mesmas normas como qualquer 
ente público. Senão seria muito fácil: nos juntaríamos, 
como no caso dessa ONG de Roraima, seis pessoas, 
faríamos uma ONG, nem sequer a registraríamos, mas 
receberíamos recursos da ordem de R$38 milhões. 
Isso realmente não pode passar despercebido. Isso 
não pode permanecer assim. 

Espero levar essa questão para a Comissão de 
Fiscalização e Controle do Senado, porque não po-
demos fazer vista grossa para isso. Trata-se de um 
roubo, não há outra palavra. E vamos deixar que isso 
aconteça? Que vá para debaixo do tapete coisas des-
sa ordem que o próprio Procurador junto ao Tribunal 
de Contas da União denuncia?

Aqui não se trata de viés ideológico; trata-se de 
saber por que e para que recebem recursos essas 
instituições, se aplicam o dinheiro corretamente e se 
efetivamente estão cumprindo o dito papel social que 
elas deveriam desempenhar.

No caso dessas duas de Rondônia, ficou provado 
que os seus dirigentes colocaram o dinheiro no bolso. 
Quanto a essa de Roraima, eu conheço a história. Não 
sei sequer se eram seis pessoas que compunham a 

ONG, sei bem que eram dois ou três. Agora, depois que 
a Funasa assumiu o controle – diga-se de passagem 
que a Funasa em Roraima é um caso que precisa ser 
investigado pela Presidência da Funasa, pelo Ministé-
rio da Saúde, pela CGU e pelo Tribunal de Contas da 
União, porque as denúncias e informações que temos 
são as piores possíveis. A Funasa, também nesse caso, 
é tão ruim quanto essa ONG que recebia dinheiro da 
Funasa para prestar assistência aos índios. Espero que 
aqui não se venha falar, por exemplo, como se fala, 
que precisamos cuidar dos índios e que isso significa 
demarcar terra. Como médico, entendo que cuidar dos 
índios é cuidar do ser humano, do índio. Mas o que se 
está fazendo é brincadeira com o nome do índio, en-
quanto meia dúzia de pessoas se enriquecem. 

Sr. Presidente, deixo aqui este meu registro. Estou 
encaminhando ainda hoje requerimento de informações 
ao Sr. Ministro da Saúde, ao Presidente da Funasa e 
também ao Tribunal de Contas da União para que se 
esclareça a questão dessa ONG de Roraima e tam-
bém da atuação da Funasa.

Ouço o Senador Mão Santa com muito prazer.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Mo-

zarildo, eu apenas gostaria de dar o meu testemunho 
de que V. Exª foi o primeiro que alertou, nesta Casa, 
sobre a necessidade de legislação especial para o 
controle dessas ONG. 

Isso é ululante, é dos princípios administrativos. 
Quando começou a administração, Henri Fayol, na Fran-
ça, ele disse: “Planejar, ensinar, orientar, coordenar e 
fazer o controle”. São incontroláveis. Ninguém contro-
la. As câmaras de vereadores não têm poder, nem as 
assembléias, nem o Congresso Nacional. Elas estão 
soltas. Todo mundo sabe disso. E V. Exª, ao longo des-
ses anos que convivemos, sempre alertou para o que 
estava acontecendo, até que tudo se tornou público. 
Mais da metade é picaretagem. Entendo que foi muito 
feliz o Senador Heráclito Fortes, do Piauí, ao pedir a 
CPI das ONG. Temos que separar o joio do trigo, por-
que algumas ONG são boas – nós sabemos disso – e 
outras não. Está comprovado: os números refletem a 
verdade, os números não mentem. Eu jamais pode-
ria dizer que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
não ganhou as eleições. Os números dizem que ele 
ganhou, e ganhou. A mesma coisa são os números 
relativos às ONG. Eles mostram que precisamos ter 
uma atenção especial. Temos que entender isto: pri-
meiro surge o fato e depois vem a lei. Não havia uma 
lei que controlasse – e está aí o fato da corrupção, 
mostrado hoje na imprensa, segundo o qual mais da 
metade das ONG não têm o comportamento desejado. 
Então, V. Exª tem nosso apoio e nossa solidariedade. 
Reconhecemos que bastaria essa bandeira que V. Exª 
levantou para eternizar o passo rumo à austeridade, 
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às virtudes e à honestidade necessárias neste País. 
Temos de afastar as expressões: “eu não sei”, “eu não 
tinha conhecimento”, “eu não sabia”, “o amigo não”. 
Temos de buscar a verdade, e a verdade está com 
Ulysses Guimarães, que disse: “O cupim que destrói 
a democracia é a corrupção”. Nunca antes houve tanta 
corrupção neste País como hoje.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Mão Santa.

Gostaria também, Sr. Presidente, de ressaltar uma 
parte da conclusão do Tribunal de Contas da União, se-
gundo a qual a relação entre o Estado – portanto, enten-
da-se, entre Governo Federal principalmente – e as ONG 
é pautada pela quase absoluta falta de controle, com con-
seqüente perda aos cofres públicos e à população.

Então, é muito importante que este caso esteja 
hoje sendo analisado por um órgão isento, como é o 
caso do Tribunal de Contas da União, e que a imprensa 
esteja efetivamente dando publicidade a isso.

Requeiro a V. Exª que faça parte do meu pronun-
ciamento as seguintes matérias divulgadas: “ONG terão 
marco regulatório”; “Dulci quer rever relações sobre 

ONG”; “Organizações (não) governamentais?”, artigo 
de autoria do Dr. Aldo Pereira; “ONG ‘ineptas’ recebem 
54% dos repasses ao setor, diz TCU”, matéria publi-
cada na Folha de S.Paulo. 

Finalmente, é importante que se diga aqui, Se-
nador Mão Santa, “Auditoria sobre ONG deve ampliar 
a pressão por CPI”.

Nesse caso, pela segunda CPI sobre as ONG, por-
que a primeira CPI foi concluída e tomou as providências 
que em seu âmbito podia tomar. Espero que se possa 
desdobrar o assunto e aprofundar na apreciação dele.

Recentemente assisti a um documentário com o 
título: “Quanto vale ou é por quilo?”, feito por um cine-
asta brasileiro, que enfoca muito bem o grande número 
de ONG; segundo o TCU, a maioria delas, 54%.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
V. Exª será atendido na forma do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A Presidência comunica que foram indicadas 49 
candidatas para concorrer ao Prêmio Mulher Cidadã 

Bertha Lutz, nas condições especificadas em relação 
anexa.

Os nomes, acompanhados dos respectivos currí-
culos, vão ao Conselho para escolha das agraciadas.

São as seguintes as indicações:
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Sobre a mesa, mensagem que passo a ler.

É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 237, DE 2006 
(Nº 947, na Casa de origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los 

que me ausentarei do País nos dias 12 e 13 de novem-
bro próximo, em visita oficial à República Bolivariana 
da Venezuela.

Brasília, 9 de novembro de 2006. Luiz Inácio 
Lula da Silva.

AVISO Nº 1.270 – C. CIVIL

Brasília, 9 de novembro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Viagem presidencial.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República co-
munica que se ausentará do País nos dias 12 e 13 de 
novembro próximo, em visita oficial à República Boli-
variana da Venezuela.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A Mensagem que acaba de ser lida vai à publica-
ção e será juntada ao processado da Mensagem nº 
74, de 2006.

Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo, que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 434, DE 2006

Autoriza, nos termos do § 3º do art. 231 
da Constituição Federal, o aproveitamento 
dos recursos hídricos, incluídos os poten-
ciais energéticos, situados na Cachoeira 
do Tamanduá, na região do Rio Cotingo, 
em Roraima.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica autorizado, nos termos do § 3º do art. 

231 da Constituição Federal, o aproveitamento dos re-
cursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, 

situados na Cachoeira do Tamanduá, na região do Rio 
Cotingo, em Roraima.

Art. 2º A autorização a que se refere o art. 1º é 
condicionada à prévia instituição, pelo órgão indigenis-
ta competente, de medidas específicas de proteção à 
integridade física, socioeconômica e cultural dos povos 
indígenas, ouvidas as comunidades afetadas.

Art. 3º Sem prejuízo das medidas referidas no art. 
2º, a autorização de que trata este Decreto Legislativo 
somente poderá ser exercida em sua plenitude após a 
emissão, pelo órgão ambiental competente, dos res-
pectivos Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 
Impacto Ambiental.

Parágrafo único. Cabe ao órgão ambiental com-
petente fiscalizar, no âmbito de suas atribuições, o 
aproveitamento autorizado por este Decreto Legisla-
tivo, fazendo cumprir fielmente todas as exigências de 
preservação das condições ambientais.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação

O Projeto de Decreto Legislativo que ora subme-
temos à elevada apreciação dos membros das duas 
Casas do Poder Legislativo fundamenta-se em atendi-
mento ao disposto no art. 231 da Constituição Federal 
que estabelece:

“Art. 231.  ..............................................
 ..............................................................
§ 3º O aproveitamento dos recursos hí-

dricos, incluídos os potenciais energéticos, a 
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em 
terras indígenas só podem ser efetivados com 
autorização do Congresso Nacional, ouvidas 
as comunidades afetadas, ficando-lhes asse-
gurada participação nos resultados da lavra, 
na forma da lei.”

O objetivo primordial deste projeto é apresentar 
ao País uma alternativa para utilização do potencial 
energético, com vistas a evitar o aprofundamento da 
crise energética e futuros “apagões”, que poderão 
comprometer o desenvolvimento nacional tão propa-
lado pelo Governo Federal.

O aumento da demanda que se avinha, em face 
de eventual crescimento econômico, requer do Poder 
Público a disponibilização de energias suficientes para 
garantia da manutenção e incrementação da produ-
ção nacional.

Portanto, o aproveitamento da área em questão 
é medida que se justifica em face das necessidades 
do País.
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Assim, é oportuno o apoio dos ilustres pares na 
aprovação dessa proposição.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2006. 
– Senador Mozarildo Cavalcanti.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

TÍTULO VIII 
Da Ordem Social

CAPÍTULO VIII 
Dos Índios

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua orga-
nização social, costumes, línguas, crenças e tradições, 
e os direitos originários sobre as terras que tradicio-
nalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 
proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios as por eles habitadas em caráter permanente, 
as utilizadas para suas atividades produtivas, as im-
prescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, cos-
tumes e tradições.

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios destinam-se a sua posse permanente, caben-
do-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos 
rios e dos lagos nelas existentes.

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, 
incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a 
lavra das riquezas minerais em terras indígenas só 
podem ser efetivados com autorização do Congresso 
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-
lhes assegurada participação nos resultados da lavra, 
na forma da lei.

§ 4º As terras de que trata este artigo são ina-
lienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, im-
prescritíveis.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais)

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O projeto que acaba de ser lido será publicado e re-
metido à Comissão competente.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.120, DE 2006

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 216, do Regimento Inter-

no do Senado Federal combinado com o art. 50 da 

Constituição Federal, requeiro sejam prestadas pelo 
Senhor Ministro das Minas e Energia, Silas Rondeau, 
informações sobre:

1. O suposto aumento abusivo das tarifas de ener-
gia elétrica, por parte da Boa Vista Energia – BOVESA, 
conforme denúncia do sítio “Fontebrasil.com.br”.

2. A composição das tarifas praticadas no Estado 
de Roraima, antes e após o início da importação de 
energia elétrica da Venezuela.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2006. 
– Senador Mozarildo Cavalcanti.

(À Mesa para decisão)

REQUERIMENTO Nº 1.121, DE 2006

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro sejam presta-

das pelo Senhor Ministro da Saúde, Dr. José Agenor 
Alvares da Silva, em face das denúncias constantes 
da matéria do Jornal Folha de Boa Vista, sobre o au-
mento de casos de malária no Estado de Roraima, as 
seguintes informações:

1. Qual o montante de transferências de recursos 
do Ministério da Saúde ao Estado e aos Municípios 
de Roraima, nos últimos quatro anos, destinado ao 
combate à malária?

2. Qual o montante de transferências de recur-
sos repassados, nos últimos quatro anos, pela Fun-
dação Nacional de Saúde ao Estado e Municípios de 
Roraima?

3. Qual o montante dos gastos efetuados direta-
mente pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Na-
cional de Saúde, nos últimos quatro anos, no combate 
à malária no Estado de Roraima?

4. Quais os dados de incidências de malária no 
Estado de Roraima, nos últimos quatro anos?

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2006. 
– Senador Mozarildo Cavalcanti.

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Os Requerimentos que acabam de ser lidos serão 
despachados à Mesa para decisão, nos termos do art. 
216, III, do Regimento Interno.

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

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Com a palavra, pela ordem, a Senadora Ideli Sal-
vatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, na verdade, eu solicito a palavra pela Li-
derança.

NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL184     



34416 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– V. Exª tem a palavra pela Liderança do Bloco do 
Governo.

Solicito ao Senador Mozarildo Cavalcanti que 
assuma a Presidência, se possível.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
Liderança do PT. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, quero cumprimentar os que estão nos assis-
tindo pela TV Senado, bem como os Srs. Senadores 
presentes a esta sessão de segunda-feira.

Solicitei a palavra pela Liderança – estou inscrita 
também para falar sobre o assunto que preparei para 
o dia de hoje – para falar sobre um dos e-mails que 
tive a oportunidade de abrir no final de semana, que 
me chamou, sobremaneira, a atenção. O remetente, 
Sr. Jorge da Cruz Silva, não é do meu Estado; é do 
Rio de Janeiro, de Andaraí.

É um e-mail longo, em que o remetente faz uma 
avaliação do processo eleitoral. Ele me chamou bas-
tante a atenção, porque inicia assim:

Vi e ouvi.
Nos últimos dois anos, acredito ter sido a pessoa 

que mais assistiu à TV Câmara e a TV Senado, ao vivo 
ou em reprise, durante todo esse tempo, vi e ouvi o 
que relato a seguir...:

Ele escreve três páginas relatando o que ele viu 
e ouviu, por meio da TV Câmara e da TV Senado.

Vou citar apenas alguns trechos do e-mail que 
reputo como os mais importantes.

Há alguns trechos que vou pedir a gentileza ao 
Jorge da Cruz Silva para omitir. Com alguns trechos 
eu não comungo. Talvez possam criar no plenário situ-
ações de constrangimento que eu não tenho intenção 
de promover.

Vou ler os que entendi como mais relevantes:
Vi e ouvi parlamentares transformando CPIs, 

Conselho de Ética, em palco eleitoral, com intuito de 
angariar votos em detrimento da busca pela verdade 
dos fatos, punir culpados, absolver inocentes. O povo 
deu a resposta nas urnas. A maioria que tentou esse 
caminho não se reelegeu.

Depois, ele faz uma longa citação, com vários 
parágrafos a respeito de episódios que considerei 
lamentáveis e aqui não vou reprisar, com palavras, 
referências, que passaram totalmente do limite da ra-
zoabilidade, do respeito que devemos ter para com as 
personalidades políticas e com as instituições.

Mais adiante ele diz assim:
Vi e ouvi parlamentares falarem que os votos do 

Presidente da República eram apenas dos analfabetos, 
dos menos esclarecidos. São esses preconceituosos 
que, durante décadas, nunca promoveram medidas para 
reverter esse quadro. Para que melhorar a educação, 

para que acabar com o analfabetismo, para que dar 
informação? Para esses não era interessante. Teriam 
os mesmos motivos para, de quatro em quatro anos, 
fazerem as mesmas promessas. Só que eles esque-
ceram que sabedoria não é apenas uma questão de 
escolaridade. Esqueceram que, neste governo, o povo 
deixou de ser massa de manobra, deixou de ter cons-
ciência ingênua e passou a ter uma consciência crítica. 
A esses, o povo deu a resposta nas urnas.

Vi e ouvi parlamentares tentando desqualificar 
o trabalho da Polícia Federal, ao dizerem que a sua 
atuação foi maior porque a corrupção aumentou. Per-
gunto: como aumentou, se tudo que veio à tona teve 
origem [na maior parte das vezes] antes mesmo deste 
governo? Ah... esqueci. Anos atrás, nada era divulgado. 
Eles eram mais competentes, abafavam.

Tentando buscar meios para novamente desquali-
ficar o governo, vi e ouvi parlamentares tentando fazer 
comparações do Brasil com outros países, como China, 
Índia, entre outros. Eles esqueceram-se de dizer que a 
China tem, em média, 76% da sua população de cam-
pesinos; a Índia, 72%; o Brasil, menos de 20%.

Nesses quatro últimos anos, não houve nenhum 
acidente com as plataformas de petróleo, nenhuma 
afundou ou explodiu. Será que foi apenas coincidên-
cia?

Falou-se muito em privatizações. Cheguei a lem-
brar de uma época não muito distante, quando tenta-
ram colocar um “x” no final do nome da Petrobras, o 
que me fez também lembrar quando tentaram retirar 
o “do” do nome do Banco do Brasil, como tentativa de 
desvalorizar a marca. Será mera coincidência?

Depois, ele se refere a uma série de outros epi-
sódios que foram bastante debatidos no plenário. Mas 
eu me remeto ao final do e-mail, porque acho que aí 
vem uma puxada de orelha muito bem dada e que me 
animou a pedir a palavra em nome da Liderança, para 
reproduzir o que o Jorge da Cruz Silva manda para 
todos nós da Oposição e do Governo.

Enquanto muitos achavam que a eleição para 
presidente estava ganha no primeiro turno, o povo 
brasileiro, contrariando muitos, deu mais uma lição de 
sabedoria. Promoveu o segundo turno pelo único meio 
legítimo e democrático, que é o exercício do voto, como 
forma de castigar e mandar um recado para que o pre-
sidente melhore suas escolhas, para que aprenda com 
os erros cometidos e possam contar com uma nova 
relação com o povo, promovendo as transformações 
de que o País necessita.

Que a Situação e a Oposição entendam o reca-
do do povo brasileiro e que se unam para promover a 
agenda nacional visando a melhorias! Acredito serem 
possíveis avanços concretos na área da educação, 
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acredito na conveniência de um ajuste fiscal e de po-
líticas eficientes que busquem o crescimento, melho-
rando as condições de saúde, segurança, moradia, 
transporte e emprego. É preciso que entendam que 
fazer política é promover o ideal do bem comum. A cada 
melhoria, todos ganham. A existência da Oposição é 
democrática, é sadia. É debater idéias, criticar o que 
está errado, aplaudir o que está certo, sem necessa-
riamente ultrapassar os marcos legais.

Que essa reeleição não caia na maldição que 
acometeu a tantas outras! Talvez um dia os historia-
dores possam explicar um fenômeno político chamado 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Gostaria de poder cumprimentar o Presidente 
Lula, não pela vaidade, não pela emoção, não por um 
possível privilégio, mas, sim, com a certeza que, ao 
apertar a mão do Presidente, estarei parabenizando 
o povo brasileiro.

Como brasileiro que ama seu País, como cidadão 
carioca que cumpre suas obrigações constitucionais, 
não peço, EXIJO: Nunca mais subestimem a sabedo-
ria de um povo.

Então, deixo o registro deste e-mail do Jorge da 
Cruz Silva que me trouxe profundas reflexões. Refleti 
sobre o quanto que a população que nos assiste avalia 
e aprecia o que fazemos no plenário, nas comissões e 
em nossas outras atividades parlamentares, formando 
sua opinião; e refleti também sobre o quanto temos a 
obrigação de estarmos atentos e de respondermos à 
altura com o nosso trabalho, seja de Oposição seja 
de Governo, àqueles que nos assistem e nos ouvem. 
Como o próprio Jorge disse, ele não pede, mas exige 
que não se subestime a sabedoria do povo brasileiro, 
porque, nessas eleições, inequivocamente, ele deu 
demonstrações da sua sabedoria.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Ideli Salvatti, 
o Sr. Alvaro Dias,Suplente de Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Marco Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Mão Santa, re-
presentante do Estado do Piauí no Senado Federal.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Marco Maciel, que preside esta sessão de segunda-
feira, 13 de novembro, Sras e Srs. Senadores presentes 
na Casa, brasileiras e brasileiros aqui presentes e que 
nos assistem pelo sistema de comunicação do Senado, 
quis Deus que estivesse na Presidência desta Casa 
hoje o Senador Marco Maciel, de currículo vasto, do 
tamanho do Brasil. O fato é muito oportuno porque o 

meu pronunciamento trata de cultura e órgãos de co-
municação. E V. Exª, Sr. Presidente, é um dos poucos 
políticos que conseguiram entrar na Academia Brasi-
leira de Letras, entidade que não poderia ser perfeita, 
pois é constituída por homens. Errare humanum est. 
Assim, na sua história, cometeu sua maior indignidade 
ao não receber o maior dos homens públicos deste País 
– Juscelino Kubitschek de Oliveira – depois de suas 
publicações Por que Construí Brasília e Meu Cami-
nho para Brasília, seus discursos proferidos durante 
sua vida pública como Prefeito, Deputado Federal, 
Governador do Estado de Minas Gerais, Presidente 
da República e como Senador cassado.

Senador Marco Maciel, V. Exª, além de ser mem-
bro, expoente desta Casa, integra a Academia Brasileira 
de Letras. O Brasil deu um passo avante na cultura.

Senador Marco Maciel, há pouco, precisamente 
no mês de outubro, nascia no Brasil uma nova revista 
cultural cujo nome é Piauí. Este assunto chegou ao 
nosso homem de comunicação e da alegria Jô So-
ares, que entrevistou o seu diretor Ênio Vergueiro e 
outros responsáveis pelo nascer dessa revista cha-
mada Piauí.

Primeiro, ele indagava o porquê desse nome. 
Muitas são as interpretações e explicações. Mas diria, 
Senador Antonio Carlos Magalhães, que é pelo fato de 
o Piauí ser diferente. Somos simplesmente diferentes 
– essa é a verdade –, como sempre fomos. Hoje, so-
mos o nome de uma conceituada e jovem revista que 
nasce neste País.

Hoje, passei o dia a ler. Tinha recebido muitos e-
mails sobre a sua existência. O Senador Arthur Virgílio, 
inclusive, foi o primeiro a se congratular pela escolha 
do nome Piauí para a revista.

Piauí é um nome indígena que significa “peixe 
pequeno”, que dá no nosso Estado. No Piauí, há 19 
rios – 6 perenes, Marco Maciel –, lagoas e zonas onde 
jorra a água, fora dezenas de açudes que construí 
quando governei aquele Estado. Mas não é bem por 
aí. Somos diferentes mesmo. Quero dizer que muita 
gente deu, justamente quando era Governador, mo-
tivo de processo contra uma editora que tirou o Piauí 
do mapa do Brasil. A ignorância é audaciosa; não é 
como o desdouro.

Senador Alvaro Dias, este País tem 506 anos. 
Foi descoberto por portugueses. Tivemos as capita-
nias hereditárias, os governos gerais. Os filhos, os 
imperadores, a filha, o próprio Rei de Portugal vieram 
aqui governar. Aí nasceu a República com o Marechal 
Deodoro, o baiano Rui Barbosa, que escreveu a pági-
na mais bela nesta Casa. E atentai bem, brasileiros e 
brasileiras: Rui Barbosa, que teve 32 anos, só foi go-
verno com Deodoro, com Marechal Floriano. Quiseram 
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meter outro militar e ele disse: “Tô fora!” Ofereceram-
lhe de novo o Ministério da Fazenda. Senador Alvaro 
Dias, e ele disse: “Eu não troco a trouxa de minhas 
convicções por um ministério.” E saiu faceiro da cam-
panha civilista.

Por que o nome Piauí? Já éramos grandes. An-
tes este Brasil se tornou grande – e aí está Antonio 
Carlos Magalhães testemunhado –, tudo foi pacífico, 
de pai para filho: “Filho, antes que algum aventureiro 
coloque a coroa na cabeça, coloque-a. Você fica com 
o sul e eu vou ficar com o norte”. Seria País Maranhão. 
Essa era a determinação de D. João VI. E o Piauí foi o 
primeiro Estado que enfrentou uma batalha sangren-
ta, em 13 de março de 1826, para expulsar os portu-
gueses do Brasil.

Então, brasileiros e brasileiras, quando vocês vi-
rem esse mapa grandão, lembrem-se de que devem 
isso ao Piauí, aos piauienses, com aliados cearenses, 
que expulsamos na Batalha de Genipapo: os portugue-
ses foram para o Maranhão, que era ligado a Portugal. 
O nome do País seria Maranhão.

A Bahia nos seguiu, em 2 de julho. Eles também 
tiveram uma batalha sangrenta e expulsaram do norte 
os portugueses. Mas tudo começou no Piauí.

A República foi outro fato muito importante. E Jô 
Soares, no programa dele, Marco Maciel, reprisava vá-
rios pronunciamentos meus em que eu pronunciava, 
com muita grandeza, o nome “Piauí”. Ele dizia para os 
donos, os editores, os idealizadores da revista que o 
Mão Santa, com certeza, iria divulgar muito essa revista 
e que ele nunca tinha visto se falar tanto no Piauí neste 
Senado. Estamos aqui para ligar a comunicação.

Senador Antonio Carlos, da Bahia, atentai bem: 
quando este País era um império, o primeiro órgão de 
comunicação que surgiu no Piauí tinha o nome de A 
Ordem. Um jornalista de Barras, David Caldas – daí 
Barras ser chamada de “terra dos governadores”, por-
que já deu cinco deles –, idealista, pegou o jornal A 
Ordem, que o português Saraiva havia criado, e mu-
dou o seu nome para Oitenta e Nove. Atentai bem: 17 
anos antes, no Piauí, em Teresina, circulava o jornal 
Oitenta e Nove.

Hoje, Senador Alvaro Dias, esse nome pareceria 
nome de cachaça, mas não era. Era aquele piauien-
se e jornalista que inspirava o povo brasileiro a fazer 
o que tinha ocorrido na França: o grito de igualdade, 
liberdade e fraternidade, que fez com que caíssem os 
reis. Há 17 anos, no Piauí, circulava o jornal Oitenta 
e Nove. Ele foi o profeta da República. Foi esse jornal 
do Piauí que saiu circulando.

E justamente 100 anos depois, em 15 de no-
vembro de 1889, é que se deu a República. Deodoro, 
o Exército e tal.

Mas foi lá, no Piauí, onde isso ocorreu. Então, 
é o reconhecimento da nossa grandeza e da nossa 
história.

E atentai bem: vocês poderiam dizer que o Mão 
Santa está com uma história velha. História velha, uma 
ova! Ô, Marco Maciel! Nós somos diferentes e a melhor 
gente deste Brasil!

Durante o período da ditadura militar, só um jor-
nalista teve a maior bravura. Só um! Só um: Carlos 
Castello Branco. Castelinho, do Piauí, representava 
os anseios. Ainda hoje, o jornal repetia sua crônica 
de Castello.

Essa é a tradição da independência e da cora-
gem que eu trago aqui. É em função desta que eles 
têm certeza de que eles podem comprar tudo, com 
mensalão e tudo mais, mas não podem comprar o 
Mão Santa, porque o Mão Santa é do Piauí, Piauí de 
vergonha! Essa é a verdade. E tenho a consciência 
de dizer: aprendam.

Eles querem fazer disso aqui Cuba, e nós não 
deixamos. De Venezuela, de Chávez, e nós não deixa-
mos. A Oposição é significativa. Sou orgulhoso de ser 
Oposição. Rui Barbosa se eternizou como oposicionista. 
Ele teve poucos anos de governo: com Deodoro e Ma-
rechal. Presidentes, nós tivemos muitos. Ninguém se 
lembra de dez, nem nós, Senadores, sabemos nome 
de dez. Nem o Marco Maciel, que é da Academia de 
Letras, mesmo ele com o Fernando Henrique. E ele 
não podia esquecer... Mas, Rui Barbosa, todo mundo 
sabe. Ele foi um bravo, Senador.

Mas por que Piauí, Antonio Carlos Magalhães? 
Rui Barbosa ganhou as eleições no Piauí. É... nós so-
mos diferentes!

Luiz Carlos Prestes, um militar brilhante, saiu 
com a Coluna Prestes. Ia tomar Teresina. Não tomou. 
Prendemos Juarez Távora, seu companheiro.

Estamos aqui. É esse Piauí que é reconhecido 
com essa revista.

Antonio Carlos Magalhães, andei lendo aqui. 
Isso aqui é típico do nordestino, a geladeira com o 
pingüim e tal. 

Trata-se de uma revista como a Seleções. Senador 
Geraldo Mesquita, como a revista Seleções: multicul-
tural, temas variados, revista independente, publicada 
em inglês, espanhol e português. Seleções!

Aqui, num dos primeiros artigos, sabem que é? 
Vou ler só um tópico, para V. Exªs virem como é in-
teressante. Li e a considerei boa, estou com os dois 
primeiros números. “Um horror, grande mundo, um 
silêncio profundo”.

Trata-se do Roberto Jefferson, esse Roberto que 
andou por aqui. Mas é interessante. Eu só vou ler a 
parte que diz respeito ao Congresso.
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Atentai bem, Geraldo Mesquita! É interessante 
o artigo dele. Esse Roberto Jefferson é muito interes-
sante. Diz: 

Dos políticos que admira, põe no topo Fernando 
Henrique Cardoso. ‘Fernando Henrique Cardoso’ – diz 
ele – ‘te faz importante, te chama, te seduz, busca a 
sua opinião. Ele, o Presidente da República; você ape-
nas líder do partido. 

É a relação do romance, em oposição à relação 
do PT, que é a da prostituta. 

Mas ele vai mais adiante aqui, para nós: 
Segundo Jefferson, para sobreviver em Brasília é 

necessário ter relações, palavra empenhada e não ser 
pequeno. O que significa ‘não ser pequeno’? ‘Significa 
não sucumbir à pequena negociata, ao dinheiro miúdo 
para aprovar essa ou aquela emenda.’

É interessante ler.
Há também um artigo da Trip que reconhece a 

grandeza do Piauí. Era um sistema de comunicação 
que já ia... Mais adiante há um jornalista piauiense, 
que edita aqui na Câmara um programa de televisão, 
que é justamente:

“Queima Raparigal, do Piauí!”
O Piauí, pátria de Mário Faustino e Torquato 

Neto, não foge à regra. Que o diga o jornalista e escri-
tor Paulo José Cunha, autor da Grande Enciclopédia 
Internacional do Piauiês.”

Ele produz um programa importante na TV Câ-
mara Federal.

O interesse é que a revista é muito oportuna. 
Tem uma reportagem, Senador Marco Maciel... Hoje, 
os médicos residentes estão em greve no País. É uma 
greve séria, Senador Geraldo Mesquita. A Residência 
é a única coisa séria na estrutura de formação do mé-
dico brasileiro.

Eu o fui, sou orgulhoso de tê-lo sido. E acho que 
foi a parte mais importante da minha vida.

Os médicos, com um currículo de seis anos, 
adentram, internam-se e dedicam-se em um hospital 
para sua formação. E nessa revista, parece que an-
tecedendo, há um diário: “Ganhei a primeira cruz no 
meu bisturi”. Ele é um médico residente contando seu 
diário, sua luta. Com 27 anos de idade e quatro de re-
sidência, o cirurgião capixaba Jório de Barros se divide 
entre o Hospital Federal, de Andaraí, na Zona Norte 
carioca, e o Hospital da Polícia Militar do Rio de Ja-
neiro. Ele chega a ganhar um salário de R$ 1.400,00. 
O pai é urologista, a irmã é radiologista, e ele mostra 
a luta desses jovens que estão aí.

Senador Geraldo Mesquita, observe que um en-
graxate – com todo respeito – ganha muito mais do que 
esses médicos. Esses médicos residentes ganham um 
pouco mais de R$1.000,00, mas trabalham. Eu trabalhei 

muito, dava treze plantões por mês, fora os plantões 
noturnos. E são eles que sustentam o hospital.

O que eles exigem é um salário que lhes dê dig-
nidade, porque eles precisam se vestir, se movimen-
tar, comprar livros que são caros. E também que os 
hospitais tenham responsabilidade, porque eles se 
entregam ali por uma honestidade profissional, pois 
eles querem aprender. Então, que os hospitais que 
oferecem residência se responsabilizem pela formação 
dos médicos e não os utilizem como uma mão-de-obra 
barata e irresponsável.

Então, acho que essa revista é muito necessária 
e que o País deve ler a reportagem de um médico re-
sidente, a ideologia, o sonho, a pureza, a coragem, o 
ideal do jovem médico e as dificuldades que ele passa 
hoje. Esta é a medicina real.

Quero agradecer ao Jô Soares, que o foi o pri-
meiro a divulgar e propagar essa revista cujo nome é 
grandioso. Sem dúvida alguma, ela vai marcar página 
na nossa vida.

Senador Marco Maciel, eu diria como Gonçalves 
Dias: Todos cantam sua terra, também vou cantar a 
minha; nas débeis cordas da lira hei de fazê-la rainha. 
Isso foi Gonçalves Dias (sic). Mas, no Piauí, Adalber-
to Costa e Silva, Presidente da Academia de Letras, 
filho do poeta Da Costa e Silva, esse poeta que fez o 
hino do Piauí diz: 

Piauí, terra querida, Filha do sol do equador, 
pertencem-te a nossa vida, nosso sonho, nosso amor! 
Na luta, o teu filho é o primeiro que chega. Essa é a 
nossa História.

Mas esse Costa e Silva é o pai do seu colega 
Adalberto Costa e Silva, que foi embaixador do Itama-
raty com muito brilho. O pai dele, nosso poeta, disse 
assim: “Minha terra é um céu, se há um céu sobre a 
terra.” Da Costa e Silva.

Por isso tudo, o Piauí é homenageado, e nós es-
tamos aqui. E quis Deus... Está aí o Senador Marco 
Maciel, um homem muito de Deus. O Marco Maciel, se 
tivesse entrado mesmo na vida sacerdotal, com certeza 
teria sido o primeiro Papa brasileiro pela sua formação 
e tal. Senador Marco Maciel, não sei se está escrito 
na Bíblia esse negócio: Deus escreve certo por linhas 
tortas. Nunca ouvi dizer, mas o povo diz, e a voz do 
povo é a voz de Deus. Então está lá, e isso fica para o 
Crivella discutir com o Magno Malta se é verdade.

Queria fazer uma homenagem num momento di-
fícil. Ninguém sabe, Geraldo Mesquita, os desígnios de 
Deus, são insondáveis e misteriosos. Senador Antonio 
Carlos Magalhães, queria prestar uma homenagem a 
um homem, num momento difícil, um filho dele sofreu 
um dano, nessa era da droga. Atentado, morre um, e 
o filho de menor envolvido. Nesses dias todos, eu quis 
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telefonar, não sabia, é o tipo da coisa difícil. Eu tinha 
em mente prestigiar esse homem que, sem dúvida 
nenhuma, é o maior escritor piauiense vivo. Ele sim-
boliza o Carlos Castelo Branco. É Zózimo Tavares, que 
sofreu esse drama. Eu não queria falar, queria apenas 
sugerir a revista que o solicitasse. Está aqui um dos 
livros escrito por ele: O Piauí no Século XX, Zózimo 
Tavares. Possui muitos livros: Falem mal, mas falem 
de mim; Pra seu governo; O pulo do gato; Meus 
senhores, minhas senhoras; Filosofia barata; O 
velho Jequitibá.

Cordel também ele tem vários e inéditos: Mapis-
mo, Água Branca-Nossa História e Sociedade dos 
Poetas Trágicos.

Mas eu não queria... Era uma maneira de dizer 
para a revista buscar o que há de melhor, hoje, no Piauí. 
Não na sua história, não no seu nome, que é bonito 
– Piauí, ô nome, um bocado de vogal, tudo casada, 
juntinha, com grandeza!

Sugeri a ele interpretar a nossa história e o nosso 
sentimento, mas ele, tão autêntico, nesse momento de 
sofrer, fez uma carta e tornou-a pública. Eu não sabia. 
Era o tipo de drama, como chegar, como dar a solida-
riedade. É a droga, a droga que entra na sociedade, 
os tóxicos, que, no nosso tempo, não havia, Antonio 
Carlos Magalhães.

A primeira vez que vi maconha, Senador Geral-
do Mesquita, eu já tinha sido Deputado Estadual. Foi 
em 1983. Nasci em 1942. Eu já era médico e tremi ali 
quando vi.

A sociedade era pura. Tinha cabaré? Tinha. A 
gente ia? Ia. E era uma fonte de cultura, Marco Maciel, 
porque, naquele tempo, Cristovam Buarque, para na-
morarmos, para pegarmos na mão, para darmos um 
beijinho, era difícil. Tínhamos que aprender a dançar, 
não havia televisão para vermos, não havia escola 
de música... Era uma fonte de cultura, as meninas lá, 
íamos bailar, mas esse negócio de tóxico não havia 
na nossa geração. Eu vi em 1983, ainda me lembro 
de que tremi, porque já tinha sido Deputado Estadu-
al, era médico, nasci em 1942 e, agora, ele aí, nessa 
irresponsabilidade.

Mas ele escreveu uma carta à sociedade. Lerei 
somente o final, que traduz. Sugiro a essa revista que 
peça permissão a ele e a publique na íntegra. Ele estava 
sofrendo com um filho menor de idade quando houve 
esses envolvimentos. Ele termina a carta dizendo:

Aceite com resignação o sofrimento que já come-
çou e que ainda lhe espera na privação de sua liber-
dade. Tire lições dessa tragédia. Nunca esqueça que 
o sofrimento da família que foi vítima de seus compar-
sas é bem maior do que o seu e do que o nosso. Junte 
suas preces às nossas e ore por eles!

Não me pergunte quanto custou chegar até aqui, 
pois enxugo minhas lágrimas com o amor e o carinho 
que tenho por você.

Deus te abençoe!
Os desígnios de Deus, Senador Marco Maciel, são 

insondáveis e misteriosos. Talvez um homem de tanta 
valia, de tanta cultura e de saber, nesse sofrimento, 
para se engajar cada vez mais contra esse estado ha-
bitual e normal que está sendo a criminalidade, quase 
sempre motivo da droga.

Essas são as nossas palavras. Que possamos re-
petir aqui: “A minha terra é um céu, se há um céu sobre 
a terra”, como disse o poeta dos poetas piauiense, Da 
Costa e Silva, referindo-se ao Piauí, terra querida.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE) 
– Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, repre-
sentante do Estado do Paraná no Senado Federal. Em 
seguida, concederei a palavra ao Senador Antonio 
Carlos Magalhães, da representação da Bahia.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, é evidente que a primei-
ra palavra tem de ser de respeito absoluto à decisão 
soberana do povo brasileiro, mas o primeiro compro-
misso deve ser também o de persistir na luta oposi-
cionista, porque infeliz a Nação que não tem oposição 
responsável, afirmativa, crítica, com a capacidade de 
investigar e denunciar, de contribuir, enfim, para que 
o Governo possa alcançar os mais elevados objetivos 
proclamados durante a campanha eleitoral.

Não cabe aqui discutir as razões que levaram o 
povo brasileiro a fazer esta opção. Discuti-las é pos-
sível, no entanto é necessário entender o direito que 
tem a sociedade de fazer sua opção no momento de-
cisivo da eleição.

Sr. Presidente, ouvi há pouco, da Líder do Bloco 
do Governo, afirmativas que condenam a existência 
da Oposição no Parlamento, como se fosse possível 
condenar a investigação, a denúncia e a crítica, que, 
ao contrário, deveriam ser proclamadas ações parla-
mentares imprescindíveis para que, no exercício do 
processo democrático, a sociedade seja exemplar-
mente representada. 

Não há como admitir a hipótese de que aqueles 
que fizeram oposição para valer tenham sido punidos 
pelo eleitor. Sou grato porque a população do Paraná 
compreendeu a nossa missão e me manteve no Par-
lamento como seu representante. É evidente que serei 
um representante do Paraná, neste próximo mandato 
do Presidente Lula, na Oposição.

Senador Antonio Carlos Magalhães, vejo um ce-
nário de completa paralisia, mesclado com muita es-
peculação, em que a retórica do Presidente Lula e do 
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seu Governo continua sendo a retórica do palanque. A 
impressão que passam os representantes do Governo 
à sociedade brasileira é a de que o Governo não se 
deu conta ainda de que tem à sua frente um presidente 
reeleito com muitos desafios a enfrentar.

O Presidente da República se dá ao luxo de se 
ausentar do País para desempenhar o papel de cabo 
eleitoral do Presidente Hugo Chávez em um momen-
to de grande apreensão da sociedade brasileira, en-
quanto o País está aguardando definições importantes 
e inadiáveis.

Concedo a V. Exª o aparte, Senador Antonio Car-
los Magalhães.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Eu gostaria de dizer da minha satisfação e, acredito, 
de todo o Congresso Nacional com a sua reeleição, 
sobretudo nos moldes em que ela foi feita. V. Exª nun-
ca deixou de ser assíduo neste plenário, nunca fugiu 
da tribuna; ao contrário, sempre nela esteve, reverbe-
rando contra os erros deste Governo. V. Exª enfrentou 
a junção de muitos maus elementos, no seu Estado, 
para derrotá-lo, mas não conseguiram, porque V. Exª 
foi mais forte e o seu povo deu-lhe uma demonstração 
de que V. Exª é indispensável no Congresso Nacional 
e na sua terra. Se V. Exª fosse candidato a qualquer 
cargo, seria eleito do mesmo jeito. Desse modo, que-
ro congratular-me com V. Exª e principalmente com o 
povo do Paraná. V. Exª não enfrentou um adversário 
qualquer; enfrentou a digna esposa de um Ministro de 
Estado, que fez tudo que era possível para ganhar a 
eleição. Mas o povo e V. Exª foram mais fortes. Eu me 
congratulo com o Paraná por mandar, por mais oito 
anos, a figura do Senador Alvaro Dias a esta Casa. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Antonio Carlos Magalhães.

O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Espero 
poder, ao lado de V. Exª, Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, cumprir o meu dever, fazendo oposição nos 
exatos limites da exigência da população do País. A 
Oposição tem autoridade de combater implacavelmente 
o Governo, quando tem também a sabedoria de reco-
nhecer os bons momentos que pode viver qualquer 
Governo. No momento em que nós temos a capacidade 
de aplaudir ações competentes de qualquer Governo, 
estaremos ainda mais autorizados a criticá-lo quando 
cometer equívocos, como tem cometido com sobras, 
infelizmente, o Governo Lula. 

Então, teremos a preocupação de adotar o com-
portamento de imparcialidade na análise dos atos do 
Governo. Quando o Governo acertar, estaremos com 
a maior alegria e satisfação a apoiá-lo, mas, quando 

se equivocar ou entendermos como equívoco qualquer 
ato de Governo, este há de entender que seremos im-
placáveis, sobretudo no terreno da ética. O combate 
implacável à corrupção, por mais que possa cansar 
algumas pessoas, tem que ser prioridade indiscutível 
neste momento vivido pelo nosso País.

Há pouco o Senador Mão Santa, da tribuna, fa-
zia referência à necessária oposição e, sobretudo, à 
implacabilidade da Oposição, quando se tratar de as-
suntos de natureza ética. Rasgar a bandeira da ética e 
atirá-la na lata do lixo da história, como fez o Governo 
Lula, é algo que não pode ser perdoado por nenhum 
oposicionista no Congresso ou fora dele.

Concedo, com muita satisfação, um aparte ao 
Senador Flávio Arns, que participou, de forma altiva 
e honrada, da campanha eleitoral no Paraná. Lamen-
tavelmente, S. Exª não teve o apoio que merecia ter, 
nem mesmo do seu Partido. Mas isso não nos cabe 
analisar neste momento. Cabe-nos apenas cumpri-
mentá-lo, já que é esta a primeira oportunidade que 
temos de publicamente fazê-lo. 

Senador Flávio Arns, V. Exª teve uma postura de 
dignidade, de correção, ética, que, aliás, é norma na 
sua atuação política ao longo do tempo. 

Nossos cumprimentos a V. Exª pela contribuição 
que ofereceu ao debate político no Estado do Paraná 
durante essa campanha.

O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – É a primei-
ra oportunidade que tenho de me manifestar publica-
mente, em particular quanto ao sucesso eleitoral de 
V. Exª. O Brasil precisa saber que, nessas eleições no 
Estado do Paraná, V. Exª demonstrou o prestígio e a 
força que tem junto à população, características que 
norteiam sua caminhada. Durante o processo eleito-
ral, as primeiras pesquisas mostravam a preferência 
de cerca de 53% do eleitorado por V. Exª; ao concluir 
o processo eleitoral, V. Exª tinha cerca de 51%. Apesar 
de ter havido uma união de muitos partidos contra sua 
candidatura, V. Exª foi extremamente bem votado. Cos-
tumo, inclusive, dizer, quando as pessoas perguntam-
me o que pudemos ver nesse processo eleitoral, que 
uma das coisas importantes foi o prestígio de V. Exª, 
que começou e terminou o processo com um percentual 
alto. Agora, V. Exª, junto com o Senador Osmar Dias 
– que fez uma campanha também extraordinária para 
o Governo do Estado do Paraná – e comigo, nós três, 
como Senadores do Estado do Paraná, discutiremos, 
avaliaremos, construiremos caminhos, buscaremos al-
ternativas para o desenvolvimento econômico e social 
do nosso Estado e, principalmente, para o diálogo e 
o entendimento na direção da paz no Paraná. Quero 
parabenizá-lo pela campanha eleitoral, pelo sucesso 
eleitoral e também político, pelo debate que foi travado 
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com a população, e desejar, além da nossa amizade, do 
nosso companheirismo, de estarmos juntos nessa em-
preitada pelos próximos quatro anos, também bastante 
sucesso pessoal mesmo na Oposição. Como V. Exª diz 
bem, não é necessário apoiar o Governo para contribuir 
com o País. A Oposição tem um papel fundamental, 
importante, necessário para a construção de um país 
transparente, justo e desenvolvido e é função de quem 
está no poder, no plano federal, estadual e municipal, 
buscar o diálogo e o entendimento para as questões 
que sejam suprapartidárias. Parabenizo V. Exª.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Flávio Arns.

Eu gostaria de dizer ao País que o Senador Flávio 
Arns, integrante do PT e que apóia o Governo Lula, 
é um dos homens dignos da política do Paraná. Sou 
insuspeito para fazer esta afirmativa e acho importan-
te fazê-la, especialmente depois do processo eleitoral 
travado no nosso Estado. 

O Senador Flávio Arns deve estar entendendo 
por que faço questão de ressaltar, da tribuna do Se-
nado Federal, sua postura de dignidade permanente, 
em que pesem as discordâncias que possamos ter no 
plano político, em razão de estarmos, circunstancial-
mente, em trincheiras diferentes.

Mas quero também me dirigir ao Paraná para 
dizer, sobretudo em razão do debate da campanha 
eleitoral, que nós aqui estamos unidos: o Senador 
Flávio Arns, o Senador Osmar Dias e eu constituímos 
uma bancada de unidade na defesa dos interesses do 
nosso Estado. Repito: independentemente de posições 
políticas, que podem ser divergentes, no que toca ao 
interesse específico do Estado do Paraná e do povo 
paranaense nós três estaremos sempre unidos no 
Senado Federal. Aquilo que se discute durante uma 
campanha eleitoral deveria ser a verdade; no entan-
to, nem sempre o que se coloca durante a campanha 
eleitoral, especialmente da parte de alguns que dispu-
tam o voto, é absolutamente verdadeiro. Posso afirmar, 
neste momento em que não há nenhum interesse de 
natureza eleitoral, que a Bancada do Paraná no Sena-
do Federal está absolutamente unida em defesa dos 
interesses do nosso Estado.

Sr. Presidente, eu dizia que o Brasil aguarda de-
finições importantes e inadiáveis. E na esteira dessas 
definições aguardadas, o Governo Lula apresenta hoje 
um defecção nos seus quadros. O Ministro Luiz Gushi-
ken deixa o Governo e encerra o ciclo do “núcleo duro”, 
que, a meu ver, arquitetou um projeto de poder de longo 
prazo, liderado pelo Presidente Lula. Em nome desse 
projeto de poder, organizou um complexo esquema de 
corrupção, denunciado, investigado e condenado pela 
opinião pública brasileira. Nós, evidentemente, não 

obtivemos essa condenação através do voto do povo 
nas eleições. Por isso, temos que fazer uma autocríti-
ca. Certamente, fomos incompetentes. Se, diante de 
tantos escândalos que sacudiram o País nos últimos 
anos, nós não tivemos a capacidade de convencer a 
opinião pública de que necessitávamos de uma nova 
alternativa de Governo, é porque não fomos compe-
tentes. Não cabe buscar culpados nesta hora, mas 
cabe assumirmos, em conjunto, a responsabilidade 
por não termos obtido o sucesso, Senador Cristovam 
Buarque, que, certamente, obteríamos se tivéssemos 
agido com a necessária competência de comunicação 
com a população do País. 

Luiz Gushiken deixa o Governo criticando a Opo-
sição, julgando a Oposição. Ele alega que a Oposição 
usou eleitoralmente os escândalos que explodiram du-
rante o Governo Lula e fala em julgamento antecipado, 
em prejulgamento, em injustiças em relação àqueles 
que foram denunciados. Mas não foi a Oposição que 
concluiu, como concluiu o Procurador-Geral da Re-
pública, tratar-se de uma organização criminosa que 
assaltou os cofres públicos da Nação. Portanto, não 
cabe responsabilizar, nesta hora, a Oposição pelas 
denúncias que a própria imprensa encarregou-se de 
formular até mesmo antes que a CPI se instalasse. Não 
há como, por meio de uma carta de demissão, apagar 
do cenário nacional todos os espetáculos deprimentes 
que foram impostos à Nação por aqueles que deson-
raram compromissos assumidos durante a campanha 
eleitoral nas eleições anteriores a esta última.

Sem dúvida, o Procurador da República é um ho-
mem de bem, um homem honrado, que não denunciaria 
quarenta responsáveis por uma organização criminosa 
que assaltou os cofres do País. São expressões fortes, 
que não podem ser ignoradas e que, naturalmente, 
fazem com que soe como uma desfaçatez do renun-
ciante afirmar que a Oposição prejulgou e utilizou-se 
dos escândalos de corrupção como argumentos para 
vencer as eleições.

Concedo, Senador Antonio Carlos Magalhães, 
o aparte a V. Exª.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– V. Exª tem absoluta razão quando cita o caso do Pro-
curador que os denunciou. E por que o Sr. Gushiken, 
assim como Okamotto, hoje, na sua carta, não entre-
ga o seu sigilo bancário, fiscal e telefônico para que 
possamos fazer uma análise da sua figura em relação 
ao Governo Lula e da sua sociedade com o próprio 
Governo? Por que ele não faz isso? Essa indagação 
desejo fazer a V. Exª, mas tenho certeza que V. Exª 
sabe bem os motivos.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador 
Antonio Carlos Magalhães, V. Exª acompanhou de per-
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to a luta que travou o Sr. Paulo Okamotto para impedir 
que seu sigilo bancário fosse quebrado. É evidente que 
se trata de uma confissão de culpa. Ninguém resistiria 
tanto à quebra de seu sigilo bancário se não temesse 
as conseqüências da investigação. É evidente que se 
não tivesse o Sr. Paulo Okamotto culpa registrada ele 
não obstruiria os trabalhos de investigação realizados 
por várias CPIs no Congresso Nacional. 

Todos nós fomos derrotados por ele. Com a aju-
da do Supremo Tribunal Federal, o Sr. Paulo Okamotto 
conseguiu que seu sigilo bancário fosse assegurado, 
ao contrário do que ocorreu com o caseiro Francenildo, 
que teve o seu sigilo bancário arrombado pela prepo-
tência e pela ilegalidade.

Na Caixa Econômica Federal, representantes 
do Governo Lula – representantes do Presidente Lula 
– invadiram a privacidade do Sr. Francenildo, e que-
braram ilegalmente seu sigilo bancário. Ao contrário, 
uma instituição poderosa como o Congresso Nacional, 
o Poder Legislativo, não teve as condições necessá-
rias para conhecer a movimentação financeira de um 
acusado, de um denunciado, de um investigado: o Sr. 
Paulo Okamotto.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Alvaro 

Dias, é muito oportuna a análise de V. Exª. Nós nos 
sentimos orgulhosos de fazer parte da Oposição. A 
democracia é complexa, e a ignorância audaciosa. Es-
tão confundindo o resultado eleitoral com democracia. 
Lula obteve mais votos que seu opositor. Ele venceu 
as eleições. Contudo, as eleições são uma partícula 
da democracia. A democracia começou mesmo com o 
povo que insatisfeito com o absolutismo dividiu o poder. 
Para que nós pudéssemos comemorar a democracia, 
o Poder Legislativo tinha que estar bem. E nós não 
estamos bem. Estamos desmoralizados com essas 
medidas provisórias, esses assaltos e “mensaleiros”, 
que não deveriam ser cassados, e sim enforcados. 
Está no livro de Deus: “A quem muito é dado muito 
será cobrado”, não é verdade, Senador Marco Maciel? 
Indago de V. Exª, que é “bíblico”. Esses que usaram o 
dinheiro público não deviam ser cassados, deviam ser 
enforcados. Segundo pesquisa realizada, apenas 30% 
dos brasileiros acreditam no Poder Judiciário. Onde 
está o discurso de Cristo: “Bem-aventurados os que 
têm fome e sede de justiça”? É preciso entender as 
coisas. Lembrai da Alemanha e do Presidente Helmut 
Kohl. Quem sabe das coisas é o Professor Cristovam 
Buarque. S. Exª escreveu o artigo mais lindo que in-
terpreta isso. Que o Bolsa Família ajudou os pobres 
ajudou, mas não vai acabar com a pobreza. 

Temos que ler na íntegra o artigo do Professor 
Cristovam Buarque, recentemente publicado. Eu o li 

no fim de semana. Richard Nixon não foi qualquer 
um. Foi reeleito, com uma vitória numérica retumban-
te. Atentai bem! Não foi um presidente qualquer, foi o 
melhor Presidente dos Estados Unidos em relações 
externas. Não havia todas essas guerras. Ele se inte-
grou com a Rússia, visitou a China comunista, e foi 
o presidente que, junto com Henry Kissinger, mais 
avançou no que diz respeito à paz mundial. Depois, 
foi cassado por mau comportamento, no episódio de 
Watergate. O Presidente da Alemanha, Helmut Kohl, 
integrou as duas Alemanhas e derrubou o Muro de 
Berlim. Depois, o povo alemão caiu de vergonha pela 
corrupção que havia existido em seu governo e pelo 
uso da máquina. As coisas não são assim. Esta será 
a vitória da democracia. Mitterrand, em seu último li-
vro, enviou uma mensagem aos governantes – ele que 
governou por 14 anos –: eles deveriam fortalecer os 
contra-poderes. Não vejo o Presidente Lula fortalecer. 
Ele está querendo é comprar o Poder Legislativo e o 
Poder Judiciário.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador 
Mão Santa, gostaria, ainda, de esgotar o assunto Gushi-
ken. Sua demissão encerra a história do núcleo duro 
no Governo, o que certamente comprometeu a imagem 
do Presidente Lula e foi responsável por discordâncias 
e por contradições internas do Governo e estabeleceu 
a heterogeneidade, que, em determinados momentos, 
transformou o Governo Lula em uma verdadeira Torre 
de Babel, onde ninguém se entendia.

Os Ministros se contradiziam publicamente, os 
assuntos que poderiam ser discutidos internamente 
acabavam sendo discutidos publicamente. Foi quando 
a própria imprensa destacou o surgimento do chamado 
“fogo amigo”. Certamente, o denominado “núcleo duro” 
foi em grande parte responsável por todos os aconte-
cimentos que comprometeram ainda mais a imagem 
do Governo do Presidente Lula.

Pretendíamos, não fosse o discurso da Senadora 
Ideli Salvatti, que nos obrigou a fazer estas apreciações 
da tribuna sobre o papel da Oposição na defesa da 
ação estabelecida pela Oposição nesses quatro anos 
do Governo Lula, não fosse isso, discorreríamos sobre 
as preocupações do momento, que dizem respeito a 
questões econômicas e de investimentos. Mas isso 
faremos, certamente, no dia de amanhã.

Muito obrigado Sr. Presidente pela concessão 
de um tempo maior para que eu pudesse conceder 
os apartes aos ilustres Senadores.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE) 
– Com os cumprimentos ao Senador Alvaro Dias, con-
cedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Ma-
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galhães, representante da Bahia no Senado Federal, 
por 20 minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Marco Maciel, desejo felicitá-
lo não por estar na Presidência, mas pela figura que 
é V. Exª, e, mais ainda, pela sua assiduidade nesta 
Casa. Essa é uma demonstração que V. Exª dá, e que 
deveria servir de exemplo a muitos Senadores, de 
que não devemos, nunca, fazer semanas inteiras sem 
sessão deliberativa. De modo que é essa a minha pri-
meira colocação, felicitando V. Exª pela característica 
permanente de vir a esta Casa, sempre cumprindo o 
seu dever.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE) 
– Obrigado a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, vou me dirigir hoje, na primeira 
parte do discurso, com todo o respeito, a Sua Excelên-
cia, o Senhor Presidente da República. Vou tratar de um 
assunto que diz respeito a ele, a mim e ao Brasil.

Venho tratar da sobrevivência do InCor. O Incor é 
um Centro Cardiológico de excelência não só no Bra-
sil, como no mundo. O Incor é uma referência que não 
pode se apagar. Crises e mais crises, algumas talvez 
da própria Instituição, outras por atraso de pagamen-
to de Governos, o Incor vive hoje um drama tão grave 
que um de seus diretores, o Dr. Jorge Kalil Filho, diz: 
“Incor pode ter o mesmo fim da Varig”.

O Incor teve dirigentes como Pileggi, Jatene, 
Ramirez, hoje tem David Uip e o Dr. Gim. Não pode-
mos ficar de braços cruzados. Temos convênio com 
o Incor.

O Incor tem que mudar um pouco a sua orienta-
ção; deveria cobrar de doentes que podem pagar, mas 
não cobra. Deve cobrar e dar assistência, como tem 
dado, a 83% de pessoas do SUS.

O Incor é um centro também de experiências car-
diovasculares invulgar. Alguns dos métodos do Incor 
foram criados em São Paulo para o mundo. A Fundação 
Zerbini tem um nome que não pode ficar esquecido de 
qualquer área da sociedade brasileira e, em particular, 
da sociedade médica.

Aqui está, Sr. Presidente, um sobrevivente do In-
cor. Falo por gratidão e porque quero que os brasileiros 
tenham a sorte que eu tive de ser atendido no Incor.

De modo que eu me dirijo ao Senhor Presidente 
da República, com quem os diretores do Incor estiveram 
ontem, para que Sua Excelência encontre a fórmula. 
Tem encontrado para empresas como a Telemar e ou-
tras empreiteiras, com ajuda do BNDES; pode encontrar 
para o Incor. Bem como o Governo de São Paulo deve 
cumprir suas obrigações – acredito que vá cumpri-las 

agora – para que o Incor continue a ser o grande centro 
de excelência cardíaca do Brasil e do mundo.

Peço a transcrição dessa entrevista que tem ar-
gumentos importantíssimos do Dr. Kalil, um dos dire-
tores do Incor. Aliás, há uma plêiade de profissionais 
de grande competência no Incor.

Estamos todos conveniados ao Incor, os Ministros 
do Supremo, os Parlamentares. Quantas e quantas vi-
das já foram salvas pelo Instituto do Coração?

Este é um apelo que, respeitosamente, faço a Sua 
Excelência, o Senhor Presidente da República.

Dito isso, vamos passar para as matérias em 
que o Senhor Presidente da República é culpado – e 
vai piorar no seu novo Governo. Estou convencido de 
que o Governo Lula será mais desastroso em matéria 
moral do que foi neste quadriênio.

O jornal Folha de S.Paulo de ontem noticiou 
que o “Tribunal de Contas da União vê desvio de 55% 
em verbas de ONG”. Desvio de 55%! O TCU diz que 
ONG ineptas recebem 54% dos repasses do setor. A 
matéria trata de uma série de assuntos que demons-
tram que as ONG foram criadas não para servir à co-
letividade, mas a alguns ladrões ligados ao Governo 
do Presidente da República.

Não posso, tendo em vista as últimas eleições, 
dizer que essas ONG funcionaram – e muito – em todos 
os Estados do Brasil, a favor do Governo, de maneira 
escandalosa – e eu diria até cínica –, como aqui de-
monstra o Tribunal de Contas da União. Não se pode 
brigar com o Tribunal de Contas da União.

Passo a outra manchete.
Ainda há pouco, a Líder do Governo leu uma 

carta de alguém de Andaraí. Quantas cartas recebo 
que falam mal da Líder do Governo, mas não as leio 
nesta Casa em respeito à sua figura, ao seu Partido e 
à própria Casa. Ela disse que não leria tudo para não 
ferir suscetibilidades. De minha parte, quero que ela 
leia todas porque terei resposta para tudo, assim como 
meus companheiros que fazem oposição ao Governo. 
Desse modo, é uma fuga a não-leitura. Venha ler e fa-
zer o debate porque nem todos podem fazer o debate 
da moralidade pública.

Lula reduziu os gastos em educação, respon-
sável pela queda no ranking do IDH. O setor recebeu 
163 do PIB em 2005, contra 173 dos últimos três anos 
de Fernando Henrique. Aqui se faz tanta comparação 
com o Governo Fernando Henrique, sempre apresen-
tando números ruins para aquele Governo e bons e 
falsos números para o Governo Lula. Mas aqui está a 
demonstração inequívoca.

Senador Marco Maciel, Fernando Henrique Car-
doso, Presidente do qual V. Exª foi vice, é um homem 
de quem se poderia divergir. E, muitas vezes, divergi. 
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Em entrevista, ele chegou a dizer que fui mais Oposi-
ção a ele do que o PT.

Mas é um homem de bem, culto, preparado, que 
governou o Brasil com uma visão de estadista, muito 
diferente da situação que hoje vivemos – o estadista 
de hoje pode ser de estádio, mas não de vida pública. 
Essa é a diferença de Fernando Henrique Cardoso. É 
por isso que, tantas vezes, Fernando Henrique Cardo-
so é citado e até violentado na sua figura de homem 
público por aqueles que não têm a sua competência.

Divergir de Fernando Henrique Cardoso é muito 
natural. Erros no Governo Fernando Henrique Cardo-
so existiram. Porém, comparar moralmente o Governo 
Fernando Henrique Cardoso com este é algo que não 
se pode fazer. É injusto. Por que é injusto? Estamos 
vendo aqui a razão. Se analisarmos a saúde, vamos 
ver a mesma coisa. Com esta reportagem, eu também 
mostro a evolução do gasto social no Governo Lula. 
Daí por que, Sr. Presidente, peço a sua transcrição e 
sei que V. Exª me atenderá.

Sobre a transposição do rio São Francisco a Fo-
lha de S.Paulo diz:

Transposição custará mais que o previsto, cal-
cula TCU.

Para tribunal, obra no rio São Francisco benefi-
ciará população inferior à estimada.

TCU avalia que Estados não vão conseguir distri-
buir a água à população depois que as bacias fluviais 
da região estiverem integradas.

A Folha de S.Paulo, na reportagem de Malu 
Delgado, fala da transposição do São Francisco, con-
tra a qual temos lutado tanto. Recorremos à Justiça, e 
bateremos à porta da Justiça tantas vezes forem ne-
cessárias, para impedir que essa obra faraônica, que 
só visa beneficiar empreiteiras, se concretize. Vejo que 
são tantas as empreiteiras que o PT dizia ter ligações 
até comigo – nunca tiveram – , mas que hoje o Parti-
do não diz nada porque elas deram mais dinheiro ao 
PT do que a qualquer outro Partido. O PT foi o Partido 
das Empreiteiras.

Faz-se silêncio. É o silêncio do consentimento. É 
o silêncio da verdade. É o silêncio daqueles que não 
podem discutir os gastos com as empreiteiras.

E, quando falo em empreiteiras, não me refiro 
às estatais. Estatais são outra coisa, Sr. Presidente. O 
que gastaram essas estatais vamos ainda descobrir 
aqui em várias CPIs.

Fico triste comigo, com V. Exª, com toda a Casa 
porque essas coisas acontecem, passam e ninguém 
fala mais nisso. É um novo mandato.

O Lula ganhou com uma vantagem muito grande. 
Então, tem que se fazer silêncio sobre os roubos do pas-
sado ou de ontem e os de hoje também, porque não se 

pára de roubar. Há o problema dos cartões de crédito, 
de que tanto falávamos. Para que são usados?

Sr. Presidente, quero que V. Exª, mais uma vez, 
me dê razão e faça publicar, como é do meu direito, a 
matéria sobre a transposição do rio São Francisco.

O jornal O Globo, de sábado, publicou uma re-
portagem sobre a Operação Tapa-Buracos – muitas 
vezes discutimos aqui o problema dessa Operação, e 
sempre a Líder do Governo vinha defendê-la – com o 
título: “Calamidade nas estradas”. “Tapa-Buracos des-
morona”. “Dez meses depois, 66,2 % dos trechos que 
passaram por obras já têm problemas”.

E não se põe ninguém na cadeia. Aliás, agora 
querem prender o Diretor do Dnit. Deveria prender 
todo mundo, sem exceção. Nessa Operação Tapa-Bu-
racos não há exceção. Está aqui a reportagem, que 
traz a fotografia da estrada. Sessenta e seis por cento 
do que se gastou já acabou. E isso foi ontem, foi na 
véspera da eleição.

Ah, Sr. Presidente, tenha paciência!
Confesso a V. Exª que fico triste. Não gostaria de 

dizer isso. Gostaria de dizer que o Governo Lula está 
apurando as roubalheiras, que Lula vai modificar-se, 
que Lula vai melhorar, mas, quando vejo as pessoas 
que o estão cercando... Quando se tira Gushiken, entra 
outro pior. Quando tirou José Dirceu, veio o Berzoini. 
Caiu o Berzoini, veio outro...

É uma vergonha o que está acontecendo neste 
País, Sr. Presidente. É meu dever vir à tribuna chamar 
a atenção para esses pontos. Vim hoje da Bahia para 
isso. Amanhã vou falar sobre outros fatos. É preciso aca-
bar com isso. Ou se acaba com a corrupção no Brasil, 
ou a corrupção vai acabar com o regime democrático 
brasileiro. E é muito mais importante a democracia do 
que a corrupção.

Não pensem que o povo vai ficar parado todo 
o tempo, anestesiado, como está, com a corrupção 
aí existente. Quem pensa sabe que isso está errado. 
Pode-se enganar o povo por algum tempo, mas não se 
engana o povo por todo o tempo, já dizia Afonso Cel-
so. Conseqüentemente, isso tudo ainda vai acontecer, 
e que não sejamos nós culpados pelo nosso silêncio, 
pela nossa omissão, pela freqüência ao Palácio de fi-
guras que talvez não devessem estar por lá, mas em 
outros lugares. Agora a porta se escancarou: entra 
todo mundo, não se pede carteira de identidade, nem 
precisa, porque quem entra já entra maculado.

Pego outra manchete, Sr. Presidente, e vejo:
Depois de 58 dias, PF hesita em denunciar ‘alo-

prados do PT’.
Lentidão e tom brando com acusados de amealhar 

R$ 1,75 milhão [destinado a dossiê do Governo Lula 
contra o Ministro Serra e o candidato Alckmin]...

NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL194     



34426 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006

Está aqui. Estão todos eles: Gedimar Passos; 
Valdebrand Padilha; Expedito Veloso, Presidente do 
Banco do Brasil; Hamilton Lacerda; Oswaldo Bargas; 
Jorge Lorenzetti – churrasqueiro do Lula, o churras-
queiro mais caro do Brasil. Há mais: Berzoini, presi-
dente do Partido; e Freud Godoy, que a Polícia Federal 
fez questão de inocentá-lo antes da hora; nem sequer 
deixou terminar a investigação.

De modo que peço providências ao meu preza-
do amigo, Dr. Márcio Thomaz Bastos, que, segundo 
se anuncia, não vai continuar mais no Ministério. Ele 
é um homem de bem e tem obrigação de, antes de 
sair do Ministério, mostrar quais são os “aloprados” 
que o próprio Lula denunciou – e acabou de demitir o 
último no dia de hoje. Agora, demite quem rouba, mas 
o dinheiro não volta nunca! Esta é a coisa mais triste 
do Brasil: o dinheiro não volta. O roubo existe, mas o 
dinheiro não volta.

Outra manchete:
Após a detenção, a impunidade.
Das 785 pessoas detidas em 20 grandes opera-

ções da PF, 94% já estão nas ruas.
E eles dizem que combatem a corrupção. Dizem 

que este é o Governo que apura, que não deixa nada 
debaixo do tapete, que pega e põe na cadeia os la-
drões. Eles podem colocar na cadeia alguns ladrões, 
como ladrões de galinha ou coisa equivalente, mas os 
ladrões do dinheiro público, infelizmente, não.

Outra manchete:
Petistas ‘sem-teto’ buscam guarida no governo. 

[Petistas sem teto são os derrotados].
Neste Governo, ele colocou vinte derrotados. No 

Governo atual! Agora aqui tem uma série de pessoas, 
vários amigos meus, outros nem tanto, que estão bus-
cando teto no Governo. Não vou citar os nomes – me 
constrange –, mas os nomes estão aqui no jornal para 
quem quiser ver, e eu vou pedir a transcrição, também, 
desses sem-teto.

V. Exª quer me apartear?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 

gostaria.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA) – Aí depende...
Com a palavra, o Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador 

Antonio Carlos, V. Exª trouxe aqui, pouco antes, um 
problema sobre o qual esta Casa não está se debru-
çando com a importância que deve: o Orçamento. O 
Orçamento para 2007 é um orçamento tapa-buracos, 
Senador Antonio Carlos Magalhães. O que é o um 
orçamento tapa-buracos? É aquele que não investe 
numa estrada nova. Põe uma areiazinha para que du-
rante algum tempo os carros passem por cima, que 

é o que se fez na operação tapa-buracos. Quando a 
gente analisa o Orçamento – e eu terei isso com mais 
detalhe – e a gente separa os gastos necessários para 
tapar os diversos buracos deste País, como a própria 
assistência social, que é para cuidar de erros que a 
gente deixou acontecer, e compara com os gastos 
para construir um Brasil novo, vemos que, pelo menos 
cinco vezes mais, a gente está gastando para tapar 
buracos do que para fazer estradas novas. E a gente 
não vê motivação do Governo para mudar isso. V. Exª 
falou em educação. Há algo muito grave no Orçamento 
em relação à educação. É certo que se aumentaram 
dois bilhões para as universidades. Mas, Senador, ob-
servemos a idéia – tão discutida pelo Presidente – do 
Fundeb, que prevê dois bilhões e oitocentos milhões. 
Desses dois, oitocentos milhões vão sair da própria 
Educação. Simplesmente mudaram a rubrica. Redu-
ziram à metade os gastos com educação de jovens e 
adultos: de seiscentos milhões para trezentos, incluin-
do aí o Programa de Alfabetização. E, de dois bilhões 
e meio que são gastos este ano com o ensino funda-
mental, vai ficar reduzido a um bilhão e meio, que é o 
que eles previram para o Orçamento de 2006, mas que 
esta Casa, o Congresso, conseguiu aumentar até dois 
bilhões. Veja que coisa! Falam tanto no Fundeb, falam 
tanto em dois bilhões, mas só vão colocar um bilhão e 
duzentos, porque os outros oitocentos vão sair de den-
tro da própria Educação. Penso que est Casa deveria 
se dedicar um pouco mais à análise do Orçamento, 
não só como fazemos, de colocarmos emendas aqui 
e ali e sairmos aprovando rapidamente no Congres-
so. Mas criar um grupo talvez, para colocar uma lente 
sobre o que está acontecendo com nosso Orçamento. 
O Orçamento de 2007, Senador Antonio Carlos, é um 
Orçamento tapa-buracos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – V. Exª tem absoluta razão. Veja V. Exª o seguin-
te: hoje, dia 13 de novembro, ninguém estudou o Or-
çamento! Talvez o Relator tenha dado alguma olhada, 
mas nenhum Parlamentar examinou o Orçamento. E 
vamos ter que dar o Orçamento em 15 de dezembro. 
Isso é Orçamento?

V. Exª tem razão, é um Orçamento tapa-buraco 
ou tapa-roubalheira porque a fonte principal dos rou-
bos no Brasil – e com a conivência do Governo – é 
também por culpa destas duas Casas do Congresso, 
que votam um orçamento não impositivo justamente 
para facilitar dar-se dinheiro a quem não merece. V. 
Exª tem razão, e eu lhe dou mais uma vez esse crédi-
to notável que V. Exª tem no setor educacional. V. Exª 
o tem em todos, mas no educacional principalmente 
e deveria estar preparando um Orçamento à altura de 
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suas idéias. Se V. Exª estivesse formulando isso, a si-
tuação da educação no Brasil seria outra.

Senador Eduardo Suplicy, já estou concluindo, 
mas V. Exª tem o aparte.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães, tendo ouvido, no cami-
nho para cá, o pronunciamento de V. Exª sobre o InCor, 
eu gostaria de externar a importância de todos nós 
no Senado Federal estarmos apoiando esse instituto 
exemplar em todos os aspectos, mas principalmente 
por ser o instituto com o maior acúmulo de desenvol-
vimento científico, com experiência. E V. Exª registrou 
ter sido uma das pessoas que tiveram os cuidados da 
equipe médica do InCor. Eu mesmo nunca precisei 
viver uma situação de cirurgia no InCor, mas já fiz ali 
exames, como muitos de nós Senadores temos feito, 
para analisar o nosso estado de saúde periodicamen-
te. Sempre fiquei impressionado com a extraordinária 
qualificação profissional e esmero de todos os médicos 
do InCor. Também fiquei impressionado com o número 
fantástico de brasileiros, de todas as partes do nosso 
imenso País, que procuram o InCor para realizar os 
exames e o tratamento necessário. E claro, o próprio 
Presidente Lula, antes de ser presidente, também foi 
atendido no InCor e, agora, como Presidente, tem sido 
um dos mais ilustres pacientes do InCor e tem, portan-
to, conhecimento pessoal da dedicação daquele corpo 
médico e de cientistas que merecem todo o respaldo, 
não apenas do Governo do Estado de São Paulo, mas 
também de nós Poder Legislativo e Executivo. V. Exª 
bem salienta que seria próprio que o InCor, estando 
em dificuldades econômicas e financeiras, adote uma 
sistemática de tal forma que haja uma diferença de 
tratamento com aqueles que efetivamente não têm 
recursos e aqueles que têm recursos, ainda que seja 
uma instituição pública. No momento em que o InCor 
faz um diagnóstico encaminhando-o, ontem, pessoal-
mente por seus diretores, ao Presidente Lula, ao Mi-
nistro Guido Mantega, ao Ministro da Saúde, Agenor 
Álvares, considero importante – e V. Exª registrou – a 
palavra do Presidente Lula no sentido de que possa 
ser encontrada uma solução num prazo exíguo de 48 
horas e que contará com o nosso apoio. É preciso que 
nos debrucemos também para achar os caminhos 
para uma solução. Na entrevista dada pelo Diretor da 
Fundação Zerbini, Jorge Kalil Filho, ao jornal O Es-
tado de S. Paulo, no domingo, ele mencionou que a 
maneira como se desenvolveu o InCor em Brasília, 
depois da iniciativa positiva que aconteceu durante a 
gestão de V. Exª como Presidente do Senado, acabou 
havendo ali uma situação de dificuldade financeira na 
forma como tem sido gerido o InCor em Brasília e isso 
inclusive estaria levando à decisão da separação do 

InCor em relação à instituição aqui em Brasília. Men-
ciono isso como um dos possíveis problemas sobre os 
quais todos nós, como membros do Poder Legislativo, 
do Congresso, em cooperação com o Ministério da 
Saúde, com o Secretário da Saúde e o Governador 
eleito, nos preocupamos. Menciono tanto o Governa-
dor Cláudio Lembo quanto o Governador José Serra 
pois ambos estarão certamente se empenhando para 
encontrar uma solução. Inclusive preparei para hoje 
à tarde um pronunciamento, mas quero aqui apoiar a 
iniciativa de V. Exª de considerar importante que nós, 
Senadores, venhamos a ajudar na solução da sobre-
vivência da melhor forma possível dessa extraordiná-
ria instituição.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Agradeço muitíssimo o aparte de V. Exª. Re-
almente, acho que com relação ao problema do Incor 
de Brasília poderíamos resolver no próprio Orçamento 
da República.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PFL – PI) – Se-
nador Antonio Carlos Magalhães, por mais três minutos. 
Tem ainda um aparte do Senador Mozarildo.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – As Bancadas poderiam fazer uma emenda de 
todos os Partidos para o InCor de Brasília, que tam-
bém está atuando muito bem. Talvez não tenha sido a 
melhor hora, não sei, mas eu me responsabilizo com 
o Presidente Michel Temer, por termos trabalhado para 
trazer o InCor para Brasília, a despeito de algumas di-
ficuldades que encontramos na área militar, em virtude 
do funcionamento no Hospital de Base.

Mencionei com todo o respeito esse caso do In-
Cor ao Presidente da República, Presidente Lula. V. 
Exª poderia, certamente, também levar o nosso ape-
lo, o apelo da Casa, o meu apelo, o apelo de todos ao 
Presidente da República e, quem sabe, trazer, o mais 
breve possível, uma resposta favorável. Tenho certeza 
de que, nesse ponto, o Presidente vai se sensibilizar, 
porque, quando Sua Excelência vai até lá, vê também 
uma multidão de pessoas pobres sendo atendidas igual-
mente às ricas pelos maravilhosos médicos do InCor, 
que é uma notável instituição, que não pode perecer. V. 
Exª, portanto, é um intérprete do Congresso Nacional 
nesse pedido, que tenho certeza de que o Presidente 
da República vai acatar.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Antonio Carlos, como médico, não poderia deixar 
de fazer um aparte a V. Exª no que tange a essa ques-
tão do InCor. Acho que o InCor, hoje, é um patrimônio 
nacional não só pelo atendimento que faz. É bom que 
se ressalte aqui, li isso, inclusive, com dados no jor-
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nal, que apenas 20% do atendimento do InCor é fruto 
de convênios para valer e de particulares, os outros 
80% atendem basicamente o SUS, fora o aspecto de 
pesquisa e de investimento em tecnologia avançada. 
Efetivamente temos que olhar o InCor não como um 
hospital qualquer, não como uma entidade qualquer. 
Realmente precisamos ver que é um centro de exce-
lência no que tange à pesquisa, ao tratamento e, de 
maneira prioritária, ao atendimento ao pobre. Quero 
me aliar à preocupação de V. Exª e me dispor, também, 
para buscarmos soluções, inclusive com emendas de 
Comissão. Por exemplo, a Comissão de Assuntos So-
ciais poderia apresentar uma emenda para beneficiar 
o InCor, que tem um caráter nacional.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Agradeço muitíssimo a V. Exª pelo aparte, que 
volta para esta Casa com este espírito que sempre 

norteou a atuação de V. Exª, principalmente no setor 
de saúde. 

Sr. Presidente, esse assunto do InCor era o que 
eu gostaria de tratar em primeiro lugar. Acho que, se 
o Governo moralizar-se nos outros setores, não tere-
mos dificuldades nem com o InCor, nem com outras 
instituições, como as Santas Casas de Misericórdia 
de todo o País, que estão à mingua, sem recursos do 
Governo, enquanto alguns do Governo se locupletam 
com o dinheiro público por meios mais sórdidos e que, 
infelizmente, não são coibidos por Sua Excelência o 
Presidente da República.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Antonio Car-
los Magalhães, o Sr. Marco Maciel, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – V. 
Exª será atendido na forma do Regimento, de acordo 
com as solicitações que foram feitas.

Consultando a lista de oradores inscritos, con-
cedo a palavra ao Senador Flávio Arns, PT do Estado 
do Paraná. V. Exª tem o direito de utilizar a tribuna por 
20 minutos.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senado-
res, eu gostaria de lembrar dois momentos importan-
tes que ocorreram no Senado Federal, na semana 
passada, e que devem servir como objeto de reflexão 
permanente não somente por parte do Senado mas 
de toda a sociedade brasileira. O primeiro deles foi a 
sessão solene, a utilização do horário do Plenário para 
homenagear o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo 
Desenvolvimento.

Foi uma iniciativa da Unesco – Organização das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento da Educação, 
da Ciência e da Cultura – que teve a participação da 
Subcomissão Permanente de Ciência e Tecnologia 
da Comissão de Educação deste Senado Federal. O 
representante da Unesco aqui esteve, e, além das ho-
menagens em plenário, houve momentos importantes 
na TV Senado, com a realização de uma entrevista, um 
debate, uma conversa sobre ciência e tecnologia. 

Destaco que essa Subcomissão da Comissão de 
Educação do Senado Federal ainda neste ano patro-
cinará a realização de duas audiências públicas que 
versarão sobre nanotecnologia e robótica. Muitos outros 
assuntos já foram discutidos por esta Subcomissão, 
como, por exemplo, a utilização dos fundos setoriais 
para ciência e tecnologia, a utilização dos recursos 
do FUST – Fundo de Universalização dos Serviços 
de Telecomunicações, assim como um debate sobre 
energia nuclear, a construção de Angra III e assuntos 
relacionados à pirataria, que, além da ciência e tecno-
logia, constitui um grave problema para a sociedade 
brasileira, já que, de acordo com relatos daquela oca-
sião, por incrível que pareça, já produz mais recursos 
para o crime organizado do que a própria área das 
drogas e entorpecentes.

Tudo isso vem sendo discutido por esta Subco-
missão, que teve, como ponto alto, a construção, o 
envolvimento, a relação da ciência, o Dia Mundial da 
Ciência, para a construção da paz e do desenvolvi-
mento. Ciência não pensada unicamente em termos 

de energia nuclear, mas em termos do cotidiano da 
população.

Quando pensamos, por exemplo, em uma pessoa 
com deficiência, que essa pessoa tenha acesso a uma 
cadeira de rodas motorizada, acesso a computador, 
que os jovens do Brasil tenham acesso aos telecen-
tros, à inclusão digital e a tantas coisas que podem 
ser feitas a partir do desenvolvimento da tecnologia, 
com base na ciência, para que a população tenha 
uma vida melhor, mais digna, com mais condições de 
exercer a cidadania.

O interessante é que, em todos esses debates, 
enfatizou-se sempre o papel fundamental da educa-
ção – educação básica, ensino infantil, fundamental, 
médio, técnico, universitário – e o destaque ainda de 
que o Brasil tem de melhorar muito na área da educa-
ção, para que a educação seja o sustentáculo, o fun-
damento para o desenvolvimento da área da ciência 
e da tecnologia.

O segundo momento, ainda na semana passa-
da, foi a audiência pública realizada aqui no Senado 
Federal, a primeira delas – Sr. Presidente, V. Exª este-
ve presente nesta audiência pública -, que teve como 
objetivo contribuir para com a investigação das causas 
que ocasionaram a tragédia ocorrida com o Vôo 1907 
da GOL. Foram chamadas para essa primeira audiên-
cia pública algumas pessoas. A primeira representou a 
GOL Transportes Aéreos, a advogada que representava 
a companhia. Também foi convidado um especialista 
na área da responsabilidade civil, que é um professor 
de bastante destaque na Universidade de Brasília – 
UnB. Também teve o ponto de vista dos familiares das 
vítimas do acidente, por meio da presença da espo-
sa de uma das vítimas do acidente. Naquela ocasião, 
dissemos que outras audiências públicas sobre esse 
assunto vão ser realizadas, pois já há pedido desta co-
missão, que é a Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle, para que 
também sejam chamados a Infraero, a Aeronáutica e 
outras entidades, outras instituições e outros órgãos 
relacionados à segurança de vôo. Então, nesse sen-
tido, houve o apelo, durante a audiência pública, para 
que as pessoas que tenham contribuições a dar sobre 
este assunto, sejam familiares de vítimas desse aci-
dente ou de outros acidentes, sejam pessoas que de-
sejam contribuir para a construção de caminhos tendo 
em vista soluções para esta área, possam entrar em 
contato com a Comissão de Defesa do Consumidor, 
Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, pois todas as 
sugestões serão bastante bem- vindas.

Destaco ainda que o Senado Federal, na próxima 
semana, vai realizar a Semana de Valorização da Pes-
soa com Deficiência. É uma iniciativa importante desta 
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Casa, mediante a Presidência, na pessoa do Senador 
Renan Calheiros, e todos os Partidos políticos, visando 
discutir iniciativas que possam tornar mais digna a vida 
do portador de algum tipo de deficiência e proporcio-
nar-lhe mais possibilidades de inclusão social.

No Senado Federal, já está constituída inclusive 
uma comissão de acessibilidade, que vem alterando 
todo o espaço físico da Casa, a fim de que a pessoa 
com dificuldade de locomoção - grávida, idosa ou defi-
ciente – possa ter acesso a qualquer lugar desta Casa, 
tendo em vista a inclusão pela acessibilidade. 

O grande desafio no Brasil – já temos leis nesse 
sentido, como a Lei nº 10.048 e a Lei nº 10.098, que 
tratam da acessibilidade, o decreto que regulamenta 
essas leis – é fazermos o corte em termos de acessi-
bilidade. Daqui para frente que nada seja construído 
sem que sejam observadas normas que propiciem a 
locomoção, independente das pessoas.

Então, qualquer tipo de construção no Brasil, seja 
privada, de uso coletivo ou pública, tem que observar 
a questão da acessibilidade. Não pode haver barreira 
arquitetônica. Deve-se pensar na escada, na rampa, 
no elevador, no banheiro, nas portas, no acesso, nas 
calçadas que são construídas nas cidades, que sejam 
de material antiderrapante, nos semáforos, enfim, que 
tudo seja construído dentro do que a lei determina.

Dizíamos, inclusive, no Senado Federal, que o 
fundamental é que esta Casa que, na verdade, aprova 
as leis seja a primeira a demonstrar ao Brasil o cumpri-
mento da legislação, para que sejamos conhecidos não 
só pelas leis que elaboramos, mas também pelo cumpri-
mento da legislação naquilo que esta Casa pode fazer. 
Então, é um desafio que se faz para a comunidade, as 
prefeituras, as Câmaras de Vereadores, a sociedade 
em geral, as empresas, a fim de que todos façamos 
esse esforço baseado na lei, e que tem que ser feito, 
obrigatoriamente, para que a nossa empresa, a nos-
sa prefeitura, a nossa casa, o nosso município, todos 
possam ser chamados de totalmente acessíveis.

Com respeito aos hotéis que recebem turistas, de-
vemos pensar que as pessoas com deficiência também, 
felizmente, cada vez mais vêm se tornando consumi-
dores. É importante que também esses hotéis, essas 
pousadas sejam totalmente acessíveis. Que possam 
até colocar uma placa no lado externo, dizendo: to-
talmente acessível. Se visualizarmos, por exemplo, o 
banheiro dos hotéis, vamos certamente verificar que 
as modificações que sejam feitas para as pessoas 
com deficiência, em termos de chuveiro, de banheira, 
de box, de espaço, vão beneficiar também a pessoa 
idosa, a gestante, a criança. Todos terão muito mais 
segurança ao usar um banheiro que atenda ao que a 
lei determina.

Nesse sentido, na semana que vem, vamos ter 
no Senado Federal a Semana de Valorização da Pes-
soa com Deficiência, com uma ênfase para a acessi-
bilidade, mas dizendo que acessibilidade não é só a 
barreira física, a barreira arquitetônica, mas também 
acessibilidade em termos de comunicação, como a 
utilização da Libras, Língua Brasileira de Sinais.

Os funcionários do Senado, na semana passada, 
estavam já fazendo um curso de Libras para atender 
melhor às pessoas surdas, por exemplo, que vêm a 
esta Casa. Elas serão atendidas por funcionários que 
conheçam o assunto, que possam se comunicar com 
essas pessoas. Já foram contratadas pelo Senado e 
estão à disposição na Comissão de Assuntos Sociais, 
na Subcomissão da Pessoa com Deficiência intérpre-
tes para a Língua Brasileira de Sinais.

E não só em termos de comunicação. A própria 
TV Senado, a Rádio Senado, a Agência Senado, to-
dos estão muito envolvidos em termos de sensibili-
zação e de conscientização do Congresso Nacional 
e da sociedade, mas também destacando que temos 
de ter acessibilidade também em termos de empre-
go. Aqui no Senado Federal, se é feito um concurso, 
por exemplo, a lei também tem que ser cumprida em 
termos de acessibilidade para permitir que a pessoa 
com deficiência tenha acesso ao concurso, que haja o 
percentual de vagas destinadas para essas pessoas. 
E se os cargos ou empregos forem também por meio 
de uma empresa, de uma firma terceirizada, que haja 
o percentual determinado em lei para que essas pes-
soas sejam também contratadas.

Portanto, queremos fazer o esforço para que a so-
ciedade brasileira, todas as pessoas portadoras ou não 
de deficiência, tenham asseguradas as possibilidades 
para a realização dos seus direitos fundamentais.

Quero destacar também que na semana que 
vem teremos um amplo Seminário sobre o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, de autoria do Senador 
Paulo Paim.

Tenho o prazer de estar relatando esse Estatu-
to junto com a sociedade, com as entidades, com os 
órgãos públicos. Elaboramos um substitutivo ao Esta-
tuto, que, na próxima semana, será debatido à luz da 
Convenção da ONU, recentemente aprovada, sobre 
pessoas com deficiência, com o intuito de observar-
mos se essa articulação entre o Estatuto e a Conven-
ção da ONU vem acontecendo de uma maneira clara 
e, se houver qualquer dificuldade, ainda ajustarmos o 
Estatuto às normas internacionais que tratam desse 
assunto.

É um novo avanço para cerca de 18 milhões de 
pessoas, de acordo com os dados da Organização 
Mundial de Saúde, ou 10% da população, que têm 
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algum tipo de deficiência. De acordo com o IBGE, se-
riam 14,5% da população, ou seja, quase 25 milhões 
de brasileiros.

Esse debate, essa oportunidade de discutir, de 
refletir, de falar com a sociedade e de trazer sugestões 
vai acontecer na próxima semana.

A discussão do episódio do acidente com o nos-
so avião, da tragédia que vitimou 154 brasileiros, a 
questão da ciência e tecnologia e esse debate sobre 
a pessoa com deficiência são assuntos da maior re-
levância e que vêm sendo também objeto de atuação 
aqui no Senado Federal.

Eu gostaria também de falar rapidamente sobre 
uma espécie de editorial, publicado na coluna Opinião 
do jornal Gazeta do Povo, lá do Estado do Paraná, 
jornal da mais alta credibilidade, que fez reportagens 
fundamentais, este ano, acerca do processo eleitoral, 
dos desafios do nosso Estado para as questões am-
bientais, questões de desenvolvimento, questões so-
ciais. Dificilmente vi, até hoje, na história do jornalismo, 
reportagens tão assíduas, tão regulares, tão competen-
tes, tão aprofundadas como as que o jornal Gazeta do 
Povo fez no processo eleitoral deste ano. E, no dia de 
hoje, aborda, nessa coluna Opinião, sob o título “Pacto 
da reforma tributária”, desafios que o Brasil tem que 
enfrentar, os quais serão – terão que ser – objeto de 
discussão aqui no Senado Federal.

Quando conversamos com os prefeitos, sejam 
eles de que partido forem, há o argumento constante, 
permanente, de que deve haver mudanças tributárias 
a favor dos Municípios. Entre esses pleitos, sejam os 
prefeitos de que Estado forem, sempre se levanta a 
questão, por exemplo, da participação dos Municípios 
e dos Estados nas contribuições. O Governo Federal, 
nos dias de hoje, reparte o bolo somente na questão 
dos impostos. Já durante muitos anos as contribuições 
vêm sendo arrecadadas e Municípios e Estados não 
têm acesso a um percentual delas.

Inclusive, o Senador pelo Paraná Osmar Dias é 
autor de uma proposta de emenda à Constituição para 
que 10% do valor das contribuições sejam destinados 
a Estados e Municípios.

Os municípios destacam também a necessida-
de de participação maior no FPM (Fundo de Partici-
pação dos Municípios), o que já foi aprovado no Se-
nado Federal e está na Câmara dos Deputados para 
ser votado.

Além disso, os Municípios também destacam a 
necessidade de se regulamentar a emenda à Cons-
tituição – já aprovada – de destinação de percentual 
à Saúde, para que se diga exatamente o que é gasto 
com Saúde ou não. Inclusive, isso está na base do 
problema, suscitado há pouco pelo Senador Antonio 

Carlos Magalhães, da falta de recursos que possam 
ser destinados para o InCor, como disse S. Exª, mas 
também para as Santas Casas, para hospitais filan-
trópicos e hospitais de ensino.

Eu gostaria, Sr. Presidente, de rapidamente ler 
o que a Gazeta do Povo publicou a respeito desse as-
sunto, em uma espécie de editorial, em uma parte do 
jornal chamada Opinião.

(Interrupção do som)

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Pre-
sidente, eu pediria apenas que V. Exª me concedesse 
mais três minutos para complementação. Creio que 
serão suficientes.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Jamais alguém negará uma solicitação do Senador 
Flávio Arns.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Peço 
a V. Exª que esta matéria integre os Anais da Casa, 
para que seja devidamente registrada:

O pacto da reforma tributária.

Ao acenar com a reforma tributária, o go-
verno Lula pode impulsionar no seu segundo 
mandato a revisão do pacto federativo, libe-
rando energias positivas para a retomada do 
crescimento, de natureza diferente daquelas 
de base meramente econômica. É que um país 
com nossa dimensão continental só faz sentido 
à medida que suas partes puderem dispor de 
autonomia para explorar o próprio potencial 
sem as amarras da centralização [depender 
do Governo Federal ou Estadual]. O Paraná, 
amargando perdas na capacidade produtiva 
e na geração de renda e de bem-estar, seria 
especialmente beneficiado com a construção 
efetiva de uma federação descentralizada.

O Paraná tem muitas dificuldades no IDH, Índi-
ce de Desenvolvimento Humano, particularmente no 
quesito renda.

Continua o artigo:

O presidente Lula se voltou para a fór-
mula de entendimento com os governadores 
como solução para a passagem pelo Congres-
so de um conjunto de medidas necessárias à 
estabilidade via superávit fiscal – entre elas a 
prorrogação da CPMF, o ‘imposto do cheque’, 
e a liberalização de parte das receitas, a DRU. 
No meio, a proposta de retomada da reforma 
tributária, com uniformização das alíquotas do 
ICMS (principal tributo de alçada estadual), 
declaradamente para eliminar a ‘guerra fiscal 
entre estados’.
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O aceno aos líderes estaduais tem sentido: como 
as reformas constitucionais requerem aprovação por 
maioria de dois terços dos membros do Congresso, 
só uma ampla mobilização conseguirá destravar sua 
tramitação; para isso sendo válida a cooptação dos 
governadores por sua capacidade de influir nas res-
pectivas bancadas parlamentares.

Não só os governadores, eu diria, mas toda a 
sociedade tem que estar envolvida nesse debate, par-
ticularmente os Senadores e Deputados.

Prossegue o artigo:

Os governadores, em contrapartida, le-
vantaram bandeiras recorrentes: revisão dos 
acordos de dívida com a União, implantação 
de um fundo para desenvolvimento dos esta-
dos, ampliação dos repasses compensatórios 
da Lei Kandir e partilha das receitas de con-
tribuições sociais.

Dessa pauta de reivindicações os líde-
res mais realistas ficariam satisfeitos com a 
essencial [de que falei antes]: a restauração 
do porcentual de partilha de receitas públicas, 
estabelecido na Constituição de 1988. Naque-
le ano, a participação dos estados chegava a 
mais de 35% da arrecadação global de tributos, 
porque os principais impostos federais – IPI e 
IR – eram partilhados entre a União Federal e 
os estados-membros. Todavia, valendo-se de 
uma válvula deixada aberta pelos legisladores 
constituintes, o governo federal desde então foi 
apropriando receita extraordinária, com a cria-
ção de contribuições sociais que não sofrem 
divisão com os estados: CPMF, PIS-Cofins, 
Contribuição sobre o Lucro Líquido etc.

Somente a pressão recente levou Bra-
sília a concordar em redistribuir 29% da Cide 
(o imposto dos combustíveis) para reparo de 
estradas. Tendo de administrar seus recursos 
com parcimônia, os governos estaduais são 
levados a um alinhamento automático com o 
poder central que restringe o princípio fede-
rativo. Os governadores aproveitaram a opor-
tunidade e se puseram a campo, ampliando 
a proposta inicial do Presidente da República 
para um pacto de divisão de encargos e recei-
tas, tido como ativador de um novo ciclo vital 
para o Brasil.

Eu diria que essa discussão é fundamen-
tal e temos que nos debruçar sobre o assunto 
para que Estados e Municípios, enquanto uma 
reforma tributária mais ampla não for aprova-
da, possam ter participação, como a emenda 
constitucional do Senador Osmar Dias prevê, 

na distribuição das contribuições, que, em 
função, eu diria, de um desvio que houve no 
decorrer desses últimos anos, com o aumen-
to da carga tributária, ficaram unicamente no 
Governo Federal, com muitas dificuldades para 
Municípios e Estados darem conta dos encar-
gos e da realização de políticas públicas, mui-
tas das quais, particularmente na área social, 
acontecem lá na ponta, junto às prefeituras, 
nos municípios.

São desafios e creio que será muito importante 
seu enfrentamento por todos nós daqui para frente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Consultando a lista de oradores inscritos, concede-
mos a palavra, por permuta com o Senador Cristovam 
Buarque, à Senadora Ideli Salvatti, do PT do Estado 
de Santa Catarina.

V. Exª, de acordo com o Regimento, tem direito 
de usar a tribuna por 20 minutos, mas quero-lhe as-
segurar que não cortarei sua palavra.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Mão Santa, agradeço a V. Exª e, de forma 
muito especial, ao Senador Cristovam Buarque, por 
ter feito a permuta.

O que me traz à tribuna é o Relatório de Desen-
volvimento Humano 2006 do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento.

Antes de entrar nos dados, nos números que o 
relatório apresenta, quero lembrar que vim, durante o 
segundo turno das eleições, algumas vezes à tribuna 
para comentar o quanto foi bom o povo brasileiro nos 
ter dado a oportunidade de irmos para o segundo turno 
debater algumas questões centrais. Eu listaria, como 
em outros momentos fiz, mais ou menos o que estava 
em jogo no segundo turno, Senador Flávio Arns, o que 
estava sendo decidido na eleição presidencial. 

Tivemos a oportunidade de dizer que o que esta-
va em jogo era o papel do Brasil, o papel que o Brasil 
vem desempenhando nos fóruns internacionais, nas 
relações comerciais, nas relações políticas, essa pos-
tura de abertura que o Brasil teve para inúmeros mer-
cados, saindo daquele foco tradicional voltado para os 
Estados Unidos e a União Européia e se abrindo para o 
Oriente Médio, para a Ásia, para a África, fortalecendo 
o Mercosul, indo até as últimas conseqüências, brigan-
do na Organização Mundial do Comércio, buscando 
congregar outros países emergentes, para ampliar a 
correlação de forças para fazer o enfrentamento. Isso 
estava em jogo, todos nós sabemos que estava em 
jogo nessa eleição presidencial, como também estava 
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em jogo o papel do Estado. Que Estado queremos? 
Qual é o tamanho do Estado?

Aquela discussão a respeito de corte de gastos, 
como se educação fosse gasto, como se saneamento 
fosse gasto, como se infra-estrutura fosse gasto, essa 
discussão a respeito do papel do Estado, do tamanho 
do Estado, do quanto custa ter um Estado e para quem 
temos o Estado também apareceu no segundo turno 
das eleições e apareceu, inclusive, bastante focalizado 
na discussão da questão da privatização, com todas 
as suas decorrências. Mas não era a privatização que 
nós estávamos discutindo, e sim o papel do Estado, 
para quem o Estado está organizado, como ele está 
organizado, qual o tamanho que o Estado precisa ter 
e quais as suas funções.

Outra discussão que estava em jogo no debate 
do segundo turno era o crescimento. Que crescimento 
nós queremos? Principalmente, para quem queremos 
esse crescimento? Quem vai se apropriar do cresci-
mento? Foi muito importante aquela polêmica sobre 
crescer primeiro para distribuir depois porque trouxe 
um resultado eleitoral muito contundente, pois só foi 
possível a reeleição do Presidente Lula com 61% dos 
votos, com mais de 20 milhões de votos de vantagem 
sobre o nosso adversário, porque se desmontou a tese 
do crescer primeiro para distribuir depois. O que ficou 
convalidado pelas urnas foi exatamente esse cresci-
mento com distribuição, inclusive com distribuição ge-
rando crescimento, algo que muitas pessoas sequer 
admitiam como possível em um país com tanta desi-
gualdade, como é o caso do Brasil.

De todo o debate a respeito do que estava em 
jogo nas eleições e do que pôde ser apresentado, do 
que foi debatido, questionado, confrontado no segundo 
turno, houve, como já tive oportunidade de registrar, 
um belíssimo artigo do Franklin Martins, em que ele 
diz que essa eleição foi a eleição da inclusão, porque 
esse foi o diferencial. Esse foi exatamente o fator que 
fez com que, no segundo turno, ficasse muito nítido não 
só o que estava em jogo, mas, principalmente, Senador 
Flávio Arns, também quem estava no jogo.

A votação do Presidente Lula, extremamente ex-
pressiva, significativa, demonstra o entendimento dos 
que se apoderaram, dos que apreenderam, muito mais 
do que aprenderam, quem estava no jogo, se enxer-
gando no campo, se olhando e se vendo na disputa, 
através do que simboliza o Presidente Lula. Acho que 
isso fez a marca e a diferença nessas eleições.

O Relatório de Desenvolvimento Humano de 
2005, do Programa das Nações Unidas para o De-
senvolvimento, apresenta como principal resultado a 
redução da desigualdade. Ou seja, o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento, através do 

seu Relatório de Desenvolvimento Humano, identifica a 
redução da desigualdade, o que é, portanto, uma prova 
inequívoca de que era verdadeiro aquilo que dizíamos 
estar em jogo na eleição e, principalmente, uma pro-
va de como a ampla maioria da população enxergou, 
até de forma muito mais contundente e expressiva 
que muitos ditos formadores de opinião ou represen-
tantes das classes bem-informadas, bem-formadas e 
esclarecidas, que estava no jogo. Ela se viu no jogo; 
ela se viu no campo; ela se apreciou, participando e, 
portanto, dando o voto para a continuidade.

Até 2005, o Relatório de Desenvolvimento Hu-
mano do Pnud apontava o Brasil como referência de 
desigualdade. No Relatório de Desenvolvimento Hu-
mano de 2006, o Brasil é apresentado como exemplo 
de melhoria na distribuição de renda.

Portanto, a evolução que tivemos capacidade de 
alcançar em 2003 e 2004, com os resultados em 2006, 
mostram que “a boa notícia é que a desigualdade ex-
trema não é algo imutável. Nos últimos cinco anos, o 
Brasil, um dos países mais desiguais do mundo, tem 
combinado um sólido desempenho econômico, com 
declínio na desigualdade de rendimentos (...) e na 
pobreza”.

Essa é uma das partes do texto do Relatório de 
Desenvolvimento Humano, de 2006, do Pnud.

Apesar disso, temos ainda uma situação de muito 
desafio pela frente, porque “atualmente, o Brasil é o 
10º mais desigual numa lista com 126 países”.

Apesar de os avanços terem tirado o Brasil da 
penúltima posição do ranking de distribuição de renda 
da América Latina – no último relatório, o Brasil perdia 
apenas para a Guatemala, que estava em situação 
pior –, apesar de termos evoluído e de termos tirado 
o Brasil da penúltima posição para o décimo lugar, 
ainda estamos em décimo lugar. Portanto, o desafio é 
muito grande, apesar de o Relatório apontar, de forma 
bastante significativa, as mudanças.

O RDH 2006 destaca o programa Bolsa-Família 
como um dos responsáveis pelos avanços do Brasil, 
dizendo: 

“O crescimento econômico criou empre-
gos e promoveu aumento real de salário. E um 
amplo programa social – o Bolsa-Família – tem 
feito transferências de renda para 7 milhões 
de famílias que vivem na pobreza extrema ou 
moderada para ajudar na alimentação, saúde 
e educação, criando benefícios hoje e bases 
para o futuro.”

O relatório destaca que reduzir a desigualdade 
é importante porque é uma das formas de acelerar a 
redução da pobreza: 
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“A taxa de redução da pobreza de um 
país se dá em função de dois fatores: o cres-
cimento econômico e a parcela desse incre-
mento apropriada pelos pobres. Em outras 
palavras, quanto maior a parcela apropriada 
pelos pobres, maior será a eficiência do país 
em transformar crescimento em redução da 
pobreza”. 

Portanto, é o tema que nós, por inúmeras vezes, 
abordamos da tribuna. Crescer, sim. Mas crescer para 
quem? Crescer concentrando riqueza ou distribuindo 
riqueza? 

O RDH 2006 ainda ressalta que “a desigualdade 
não é um problema apenas dos países em desenvol-
vimento”.

“Nos Estados Unidos, a diferença entre 
ricos e pobres cresceu dramaticamente. Nos 
últimos 25 anos, a renda de 1% dos lares mais 
ricos cresceu 135% e a participação deles no 
PIB dobrou para 16%, enquanto os salários 
da manufatura tiveram queda real de 1%. Em 
outras palavras, os frutos dos ganhos de pro-
dutividade que promoveram o crescimento dos 
Estados Unidos foram fortemente direcionados 
para as partes mais ricas da sociedade.”

Tivemos a oportunidade de assistir a tudo isso 
por ocasião do furacão Katrina, no sul dos Estados 
Unidos, em New Orleans. O que pudemos verificar 
nas imagens televisivas da catástrofe foi exatamente 
a pobreza norte-americana afrontada e emergindo de 
forma assustadora, embora camuflada, em um país que 
é a maior potência econômica do planeta. O próprio 
Relatório de Desenvolvimento Humano aponta que os 
Estados Unidos têm crescido, sim, mas concentran-
do renda de forma assustadora, e não distribuindo a 
riqueza que gera. Logo, esta discussão e os dados 
que o Relatório de Desenvolvimento Humano do Pnud 
apresentam têm que nos nortear. Eles têm que nos dar 
o embasamento, apresentados os desafios, tendo em 
vista as inúmeras questões em que precisamos avan-
çar, colocar de forma muito clara, mas nos dando a 
confiança de que acertamos o rumo. E acertamos o 
rumo, de acordo com os resultados apresentados pelo 
Relatório, quando a população, massivamente, de for-
ma visível, deu esse voto de confiança no sentido de 
que continuemos a crescer distribuindo renda.

Gostaria ainda de realçar, porque vários órgãos 
de imprensa abordaram o fato de termos reduzido a 
desigualdade – o Relatório aponta a redução da desi-
gualdade –, mas que caímos uma posição no ranking. É 
importante ressaltar que “o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do Brasil melhorou entre 2003 e 2004, 

mas o país recuou uma posição no ranking mundial 
de desenvolvimento humano – e caiu de 68º para 69º 
numa lista de 177 países e territórios”. Isso ocorreu 
porque houve uma mudança nos indicadores e na me-
todologia, que foram revisados e aperfeiçoados pelas 
fontes produtoras dos dados. Portanto, o IDH não pode 
ser comparado ao dos relatórios anteriores.

É importante também registrar que

O IDH é a síntese de quatro indicado-
res: Produto Interno Bruto (PIB) per capita, 
expectativa de vida, taxa de alfabetização de 
pessoas com 15 anos ou mais de idade e taxa 
de matrícula bruta nos três níveis de ensino 
(relação entre a população em idade escolar e 
o número de pessoas matriculadas no ensino 
fundamental, médio e superior). 

Do relatório de 2005 para 2006, a principal mudan-
ça no cálculo do IDH ocorreu nesse último indicador.

Ou seja, na taxa de matrícula bruta nos três níveis 
de ensino. E por que foi modificado? Porque desse dado 
foram excluídos os números dos programas de educa-
ção para adultos. Como o programa de educação para 
adultos é um programa forte, desenvolvido não apenas 
pelo Governo Federal, mas também pelos governos 
estaduais e municipais, retirar esse dado fez com que 
houvesse uma perda na nossa classificação.

Apesar dessa mudança, o IDH brasileiro 
cresceu: passou de 0,788 em 2003 para 0,792 
em 2004, resultado que mantém o País entre 
as 83 nações de médio desenvolvimento hu-
mano “(IDH entre 0,500 e 0,799).

Gostaria ainda de registrar que:

Os dados obtidos a partir da metodolo-
gia aperfeiçoada apontam que, de 2003 para 
2004, o Brasil avançou nas três dimensões do 
Índice de Desenvolvimento Humano (longevi-
dade, renda e educação). Para medir longe-
vidade, o PNUD usa a esperança de vida ao 
nascer, que no Brasil subiu de 70,5 para 70,8 
anos no período. [...]

Para monitorar o desempenho em educa-
ção o Relatório de Desenvolvimento Humano 
usa dois indicadores: taxa de alfabetização de 
pessoas com 15 anos ou mais de idade e taxa 
bruta de matrícula nos três níveis de ensino. 
No caso do Brasil, as séries estatísticas inter-
nacionais apontam que a taxa de alfabetização 
aumentou de 84,4% para 88,6%. A taxa bruta 
de matrícula estabilizou-se em 85,7% [...].

A dimensão renda do IDH é avaliada pelo 
Produto Interno Bruto per capita, ajustado pela 
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paridade do poder de compra (dólar PPC, que 
elimina as diferenças de custo de vida entre 
os países). De 2003 para 2004, foi o item que 
mais impulsionou o índice brasileiro: o PIB per 
capita avançou 3,1% – passou US$7,949 para 
US$8,195. O País está classificado em 64º lu-
gar no ranking de renda, cinco posições acima 
da colocação no ranking do IDH.

A decomposição do Índice de Desenvol-
vimento Humano mostra que o Brasil tem um 
subíndice de renda superior ao da América 
Latina, mas inferior à média mundial. Em espe-
rança de vida, supera a média global, mas não 
a latino- americana. Educação é a dimensão 
em que o Brasil mais se aproxima dos países 
ricos e mais se distancia da média mundial.

Portanto, esses dados apontados pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento e pelo 
Relatório de Desenvolvimento Humano de 2006 de-
monstram, de forma inequívoca, Senador Suplicy – já 
vou dar-lhe o aparte –, o quanto o Presidente Lula 
acertou quando apostou que o crescimento só vale a 
pena se for para incluir socialmente, se for para dis-
tribuir renda; e o quanto nós podemos crescer quanto 
mais renda nós distribuirmos.

Ouço, com muito prazer, V. Exª, que é indiscutivel-
mente um dos especialistas no assunto nesta Casa.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero 
cumprimentar V. Exª, Senadora Ideli Salvatti, por tra-
zer uma análise de profundidade a respeito do Índi-
ce de Desenvolvimento Humano, segundo o relatório 
feito pelo Pnud, pelas Nações Unidas e que leva em 
consideração as recomendações do laureado Prêmio 
Nobel de Economia, Prof. Amartya Sen, que estimu-
lou as Nações Unidas a considerarem que, além do 
produto per capita, seria importante considerarmos a 
expectativa média de vida ao nascer, as considerações 
de alfabetização, de escolaridade, de mortalidade in-
fantil, entre outros aspectos, para se medir o grau de 
desenvolvimento. É muito importante verificarmos que 
o Brasil progrediu de 2003 para 2004 – ainda nos dois 
primeiros anos do Governo do Presidente Lula –, numa 
direção melhor, ainda que, em alguns aspectos, será 
importante nós avançarmos com muito maior deter-
minação no que diz respeito ao crescimento da eco-
nomia. Felizmente, nós hoje observamos a economia 
muito mais arrumada para termos uma perspectiva 
de crescimento num dos indicadores, o produto per 
capita. No que diz respeito ao grau de desigualdade, 
felizmente houve diminuição no Coeficiente Gini e nós 
já sabemos que, para os relatórios referentes aos anos 
2005 e 2006, vamos ter progressos, porque os indica-
dores do Pnad, que estarão lá no relatório do Pnud no 

próximo ano e no ano seguinte, com certeza, estarão 
ainda melhores. No que diz respeito a uma das preo-
cupações maiores do nosso colega e ex-Ministro da 
Educação Senador Cristovam Buarque...

(Interrupção do som)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Peço 
a generosidade ao Presidente, Senador Mão Santa. 
Noto que, pelo que V. Exª observou, Senadora Ideli, 
houve progresso considerável numa das preocupações 
importantes do Senador Cristovam Buarque, que foi 
Ministro da Educação nessa época, pois, conforme 
V. Exª salientou, houve progresso significativo na al-
fabetização.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Exa-
tamente.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não 
houve tanto no grau de escolaridade; especialmente 
se considerarmos países como Argentina, Uruguai e 
Chile, nós precisamos avançar muito mais no grau de 
escolaridade. E isso nos chama maior atenção ainda 
para que o Congresso Nacional e o Senado Federal 
venham a aprovar, o quanto antes, o Fundeb, que repre-
senta avanço significativo para a educação básica e a 
melhora desse índice. Meus cumprimentos a V. Exª.

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

Se o Sr. Presidente Mão Santa me permitir, vou 
conceder aparte ao Senador Flávio Arns e ao Sena-
dor Cristovam Buarque, após o que encerraria o meu 
pronunciamento.

O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Senadora 
Ideli Salvatti, em primeiro lugar, parabenizo V. Exª pelo 
pronunciamento e pela reflexão com base nos dados 
amplamente divulgados em relação ao nosso IDH, 
Índice de Desenvolvimento Humano. Temos muito o 
que festejar, sem dúvida alguma, em termos de distri-
buição de renda, em termos do acesso da população 
mais pobre a condições melhores, à questão da edu-
cação. Se olharmos o Estado do Paraná, por exem-
plo, veremos que a educação está num nível melhor; 
a saúde, infelizmente, mais baixo. Mas, realmente, a 
grande dificuldade no nosso Estado é na geração de 
emprego e de renda, na distribuição de renda. V. Exª 
diz que o Brasil está entre os dez países – vamos dizer 
assim – mais mal colocados em termos de distribui-
ção de renda. Isso realmente nos leva a nos preocu-
par. Agora, o fundamental é o Presidente Lula, neste 
momento em que inicia um novo Governo, fazer um 
amplo debate com a Oposição, com setores do Gover-
no, com a sociedade, com empresários para dizer que 
avançamos, mas temos condições de avançar muito 
mais! O que pode ser feito? O que pode ser alterado, 
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mudado, complementado? O que podemos criar de 
porta de saída para os programas sociais? Esse de-
bate nacional é que tem de orientar esse término-início 
de Governo. É dizer: “Estamos bem, avançamos em 
muitas coisas; mas será que é o suficiente?” Podemos 
avançar, do meu ponto de vista, muito mais. E fazer 
este debate que é, na verdade, suprapartidário: quali-
dade de educação, recursos para saúde, geração de 
emprego e renda, que são desafios no Paraná, mas 
também o são no Brasil inteiro. É o desafio que se co-
loca para todos nós. Quero dar os parabéns a V. Exª 
pelo pronunciamento.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço ao Senador Flávio Arns.

Ouço o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-

dora Ideli Salvatti, também dou os parabéns a V. Exª 
e acho que essa matéria merecia um debate até mais 
longo. Mas eu queria, Senadora, sabendo do seu com-
promisso e da sua boa intenção, que nos sentássemos 
um pouco para ver o Orçamento. A proposta Orça-
mentária – e repetindo o que falou o Senador Eduardo 
Suplicy sobre a importância da alfabetização no IDH 
–, a proposta orçamentária que chegou aqui reduz os 
recursos para a alfabetização. O EJA, Educação de 
Jovens e Adultos, cai de R$600 milhões para R$300 
milhões. Aí se diz: “Mas isso vai para aumentar os re-
cursos do Fundeb”.

Mas, de qualquer maneira, é dinheiro que está 
saindo da alfabetização e da educação de jovens e 
adultos. E, no que se refere aos R$2 bilhões do Fun-
deb, está vindo uma parte desses R$300 milhões a 
menos na EJA (Educação de Jovens e Adultos). Se 
compararmos o que foi gasto nesse ano – não o que 
estava no Orçamento, que era R$1,5 bilhão, mas os 
R$2 bilhões que estavam –, também vão perder cerca 
de R$500 milhões. Acho que ainda está em tempo de 
corrigirmos isso. Devo lhe dizer que parabenizo o Go-
verno por ter aumentado em R$2 bilhões os recursos 
para as universidades, mas o aumento para o ensino 
básico, mediante o Fundeb, que deveria ser de R$2 
bilhões, na verdade só está sendo de R$1,1 bilhão, de 
acordo com o Orçamento. Gostaria de sentarmos para 
ver como resolver esse problema.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Com 
certeza, Senador Cristovam Buarque. Primeiro, que-
ria agradecer-lhe o aparte e dizer-lhe que teremos 
oportunidade de fazer esse debate na votação do 
Orçamento. 

Queria apenas deixar registrado que a educa-
ção de jovens e adultos não integrava o Fundef. Foi 
um dos vetos que tanto combatemos e infelizmente 
não conseguimos derrubar. No caso do Fundeb, não: 

a educação de jovens e adultos estará contemplada, 
mas acho que ainda é pouco. Para a educação, sem-
pre é pouco. Temos de avançar muito.

De qualquer forma, o que quis registrar aqui é 
que, quanto àquilo que se buscou focar, centrar como 
ponto prioritário do papel e da ação do Governo, que 
era o crescimento com distribuição de renda, com 
inclusão social, os indicadores, o Pnud, o Relatório 
de Desenvolvimento Humano, o IDH do Brasil estão 
demonstrando que estamos no caminho certo. Talvez 
precisemos acelerar, precisemos aprofundar, porque 
os desafios ainda são muito grandes, mas o rumo está 
certo; basta colocar um pouco mais de lenha na má-
quina a vapor do nosso navio chamado Brasil.

Muito obrigada Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PFL – PI) – 

Dando continuidade à nossa sessão, convidamos para 
usar da palavra, como Líder do PFL, o Senador José 
Agripino, do Estado do Rio Grande do Norte.

De acordo com o Regimento, V. Exª tem direito a 
usar da tribuna por cinco minutos, mas jamais ousarei 
cortar a palavra desse extraordinário Líder da Repú-
blica brasileira.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, uso da pa-
lavra como Líder para manifestar a minha preocupação 
com um fato que está infernizando a vida daqueles 
que se deslocam, que usam avião para ir para o norte, 
para o sul, para o trabalho ou para o entretenimento, 
que se mexem dentro do Brasil e do Brasil para fora. 
Eu me refiro, Senador Mozarildo Cavalcanti, ao infer-
no em que estão hoje os aeroportos do Brasil, todos. 
E não é hoje só; faz um mês que os controladores de 
vôo não se entendem com o Governo. Não entendo 
como não se encontrou ainda uma solução para um 
problema que aflige tantas pessoas e com tanta pro-
fundidade como esse dos controladores de vôo, que 
estão atrasando e cancelando vôos. O cancelamento 
de um vôo significa cancelamento de um compromisso, 
que significa fechar negócio, avançar em soluções, e 
o atravancamento dos aeroportos está criando proble-
mas em cadeia neste País.

Quando fui Governador – fui Governador duas 
vezes –, vivi momentos de muita aflição, Senador 
Cristovam Buarque. Eram momentos em que ou havia 
ameaça de greve ou havia greve efetiva por parte de 
servidores públicos da saúde, da educação, da segu-
rança. Lembro-me bem do modo como uma greve atin-
gia o meu equilíbrio, porque eu tinha consciência de 
que uma greve prejudicava o serviço público que devia 
ser prestado à coletividade, e como eu me movia para 
encontrar a solução, custasse o que custasse; como 
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eu reunia energias para encontrar a solução para as 
demandas e para que as greves não durassem mais 
do que deveriam durar. Eu respeitava todas as greves, 
mas procurava, no limite da minha competência, en-
contrar solução no menor tempo possível, para que 
aqueles que dependiam do serviço público prestado 
pela categoria em greve não sofressem. Isso por uma 
razão muito simples: acho que o homem público precisa 
ter, acima de tudo, espírito público, precisa sentir que 
é responsável pelo comando do qual resulta o bem-
estar, a tranqüilidade de milhares de pessoas.

Digo isso, Senador Flávio Arns, para manifestar a 
V. Exas a minha preocupação com esse fato que conti-
nua a infernizar a vida das pessoas. Senador Eduardo 
Suplicy. V. Exª, que veio de São Paulo hoje, como eu 
vim do Rio de Janeiro ontem, certamente sofreu os 
reveses decorrentes do atraso dos vôos, do cancela-
mento de vôos. Isso atrapalha a vida de muita gente, 
que, como eu, espera do Governo uma solução.

Por que a minha preocupação com o que está 
acontecendo? Porque não vejo o Governo demonstrar 
a menor preocupação com a solução definitiva do pro-
blema dos controladores de vôo.

Senador Mozarildo Cavalcanti, um Boeing custa 
US$100 milhões e ele tem que se pagar. A empresa 
não pode cancelar uma etapa de vôo, nem pode atra-
sar por conta de uma operação de controle, que tem, 
evidentemente, de funcionar com padrões rígidos de 
operações de segurança, como sempre aconteceu, 
sempre, sempre! Desde que voamos que controlador 
de vôo nunca foi problema neste País, mas agora é, e 
a solução não vem. Empresas que investiram milhões 
e milhões de dólares em equipamentos para prestar 
serviços ao Brasil inteiro estão sendo prejudicadas e 
tendo prejuízos. Prejuízos que vão ser cobrados da 
República, mais dia, menos dia.

A República é governada por um Presidente que 
hoje foi à Venezuela fazer campanha eleitoral para o 
Presidente Chávez. Enquanto o mundo está se aca-
bando nos aeroportos, ele pegou o “aerolula” e, fa-
gueiramente, foi para a Venezuela fazer a campanha 
eleitoral de Chávez.

Pensando nisso, Senador Mão Santa, vem-me 
uma preocupação ainda maior: cesteiro que faz um 
cesto faz um cento. Aquele que não é capaz de resol-
ver nem o problema dos operadores de vôo será ca-
paz de resolver os problemas do Brasil para que ele 
possa crescer a 5% ao ano? Ele está prometendo a 
retomada do crescimento do País a 5% ao ano. Tenho 
a impressão, Senador Cristovam Buarque, de que o 
Presidente Lula não tem consciência de que o custo 
da logística do Brasil...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador José Agripino, 5% ao ano creio que o Brasil 
não cresce, mas V. Exª tem mais cinco minutos.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Obrigado, 
Sr. Presidente.

Cinco por cento de crescimento ao ano é a pro-
messa do Presidente, que é pródigo em promessas. 
Penso que ele não sabe que o custo logístico do Brasil 
significa hoje 12,8% do PIB.

O que é o custo logístico? É o quanto custa produ-
zir e fazer circular uma riqueza, por portos, aeroportos, 
rodovias, ferrovias, que, como estão em má situação, 
só permitem a circulação da mercadoria que é produ-
zida, transportada e vendida por um preço equivalente 
a 12,8% do PIB, quando, nos Estados Unidos, a logís-
tica é de 8,19%, ou seja, no Brasil, é 50% mais caro 
produzir, transportar e vender um produto qualquer do 
que na América. E o Brasil quer competir? Quer esta-
belecer padrão de competitividade? Quer crescer 5% 
ao ano? Baseado em quê? Tinha que se basear na 
correção desse custo da logística do Brasil, consertan-
do os portos, aeroportos, rodovias, gerando energia 
elétrica. Comportando como vem se comportando, sem 
ser capaz de equilibrar a questão dos controladores 
de vôo, uma coisa mínima? Não resolve o mínimo e 
promete 5% de crescimento?

Como é que vai resolver, Senador Cristovam Bu-
arque, a questão da dragagem do porto de Santos? O 
maior porto de exportação do Brasil, 

Que tem um calado de 14 metros e tem que ir 
para 16 metros e necessita de uma perimetral para que 
aquilo que se produz no Brasil e se exporta por Santos 
possa sair por lá. A concorrência da perimentral está 
na Justiça, e o Governo não consegue colocar a con-
corrência da perimentral em eficácia. Não consegue 
resolver a questão dos controladores de vôo e, muito 
menos, fazer a dragagem do Porto de Santos para au-
mentar o calado do principal porto de escoamento do 
Brasil, e construir a perimentral de acesso.

O Brasil está caminhando para o apagão, Se-
nador Cristovam. O Plano Decenal do Governo 2006 
– 2015 prevê o funcionamento da hidrelétrica de Belo 
Monte, com a produção de onze mil megawatts nesse 
período. Há vinte anos se tenta construir Belo Monte, 
mas questões de ordem ambiental impedem. É esse 
Governo quem vai resolver a questão e considera a 
questão resolvida? Vamos cair no apagão! Se não é 
capaz de resolver a questão dos controladores de vôo, 
como irá resolver a questão de Belo Monte?

Sr. Presidente Mão Santa, trago as questões 
do Porto de Santos e da energia elétrica. Belo Mon-
te é um exemplo. O rio Madeira é outro projeto que 
está travado por questões ambientais. Esse Governo 
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não consegue se encontrar. A briga entre o Ministério 
da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente é de 
quatro anos. Não se consegue chegar a nenhum en-
tendimento, e quem paga a conta é o povo do Brasil. 
Já imaginou um apagão por irresponsabilidade clara 
e explícita do Governo, de um Governo que promete 
crescer 5% ao ano, não consegue resolver a greve 
dos controladores de vôo e ainda promete resolver a 
questão logística do Brasil, para colocar o Brasil no 
plano da competitividade? 

Cadê a Cuiabá – Santarém, que tinha por obriga-
ção ser feita? Cadê a Rodovia BR-101 Natal – Osório? 
Sou do Rio Grande do Norte e estou vendo andar a 
passo de cágado.

Digo isso, Sr. Presidente, porque minha obrigação, 
como oposicionista, é espetar o lombo desse Governo 
para ver se as coisas acontecem.

Ao invés de o Presidente Lula ir à Venezuela fazer 
campanha para Chávez, que fique aqui, que comande 
o seu Ministério, que defina quem vai ser o quê, quem 
vai ser Ministro dos Transportes, de Minas e Energia e 
que coloque este País para andar, se é que o que fala 
da boca para fora é o que ele quer fazer. Do contrário, 
o povo do Brasil vai entender que agora tem um Go-
verno convencional que tem obrigação de cumprir os 
seus compromissos e que prometeu retomar o cresci-
mento e que, ao invés de fazê-lo, fica com desculpas 
permanentes, levando, irresponsavelmente, o País a 
uma situação sem saída.

Vamos ficar cobrando o tempo todo do Governo 
convencional, do Governo que é Governo convencional 
e de quem vai se exigir atitudes para provisão da infra-
estrutura de que o País precisa e do qual não pode 
abrir mão, para que os empregos sejam gerados para 
as pessoas que nascem a cada dia neste País.

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

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Com mui-
to prazer, ouço os apartes dos Senadores Mozarildo 
Cavalcanti e Eduardo Suplicy.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador José Agripino, foco em um ponto do seu pro-
nunciamento: os controladores de vôo. Primeiro, te-
mos de esclarecer que eles não estão em greve. Eles 
estão, agora, depois do acidente lamentável que vi-
timou mais de 150 pessoas, cumprindo a operação 
legal, trabalhando as horas permitidas e controlando 
um limite máximo, um número x de aviões. Isso de-
monstra que, há quatro anos – na verdade, há mais 
de quatro anos, mas há quatro anos no Governo Lula 
–, esta questão foi apontada pela Aeronáutica: havia 
poucos controladores e esses profissionais estavam 
trabalhando além da sua capacidade. Portanto, hu-

mana e medicamente falando, é impossível não haver 
um problema futuramente. Aliás, eu não acredito que 
esse acidente tenha acontecido por erro de controlador 
– pelo andar das investigações, tudo indica que não 
foi. O importante é que não se pode agora editar uma 
medida provisória...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – ... 
de novo no afogadilho, para contratar controladores 
de vôo, até em contraposição ao que o Ministro da 
Defesa disse, quando falou que não há controladores 
de vôo dando sopa na esquina, para que, de repen-
te, faça-se um concurso e, rapidamente, eles dêem 
entrada no trabalho. Aliás, o Ministro da Defesa tem 
feito muitas declarações contraditórias. Nesse caso, 
eu, que atravesso a Amazônia voando nesse mesmo 
trajeto em que o avião da GOL sofreu o acidente, fico 
pensando quantas vezes ponho a minha vida e a vida 
da minha família em jogo porque não temos certeza 
de como estão trabalhando esses controladores, se 
estão trabalhando além da sua capacidade humana. 
É preciso, sim, que tomemos uma posição. Acho que 
isso não pode ficar no discurso. Temos de responsa-
bilizar efetivamente quem deixou que essa questão 
chegasse a esse ponto. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Agrade-
ço ao Senador Mozarildo Cavalcanti, que aborda a 
questão da imprevidência que é o fulcro do meu pro-
nunciamento. 

Sabemos que eles não estão em greve. Eles es-
tão numa operação padrão.

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

Eles não querem assumir uma responsabilidade 
que não lhes cabe. Então, eles estão numa operação 
padrão responsável, levando ao emperramento na ope-
ração das aeronaves, o que está infernizando a vida 
do povo brasileiro. É uma novidade? Não.

É novidade? Como bem disse V. Exª, há muito 
se alerta para a insuficiência na quantidade de ope-
radores de vôo. Há muito é suscitada essa questão. E 
o Governo atual, por imprevidência, não toma nenhu-
ma atitude. Aproveito o ensejo para fazer referência a 
Belo Monte, ao apagão, por falta de energia elétrica, 
por falta de um modelo energético e de um marco re-
gulatório que atraia investimento privado. Não existe! 
Estamos correndo o risco de apagão em 2008, porque 
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estão considerando como viáveis investimentos que 
dificilmente acontecerão nesse Governo, que é um 
Governo que não sabe resolver conflito. 

Esta é a minha preocupação e a razão do meu 
pronunciamento.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Permite-me V. 
Exª um aparte?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Criar 
elementos de alerta para um fato que, a exemplo do 
que está acontecendo nos aeroportos, vai acontecer 
amanhã com a produção de energia elétrica a ser dis-
tribuída pelas concessionárias do Brasil inteiro. Antes 
que seja tarde, a Oposição está cumprindo seu papel 
e fazendo o devido alerta.

Ouço, com muito prazer, o Senador Eduardo Su-
plicy e, em seguida, o Senador José Jorge.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador José Agripino, é importante a consideração de 
V. Exª sobre a urgência de os controladores de vôo 
terem as devidas condições de vida para poderem 
logo terminar essa manifestação, que vem obviamente 
incomodando a todos aqueles, inclusive eu próprio e 
V. Exª, que sempre utilizam os aeroportos e os aviões 
brasileiros a trabalho. E V. Exª bem ressalta que cada 
atraso, cada suspensão de vôo...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –....re-
presenta um transtorno para tantas pessoas das mais 
diversas atividades. Mas posso assegurar a V. Exª que 
o Presidente Lula determinou, ao Ministro da Defesa, 
Waldir Pires; ao Comando da Aeronáutica; à Agência 
Nacional de Aviação Civil – Anac, para tomarem as 
medidas necessárias, a fim de que o quanto antes re-
solvam esse problema. Acredito que isso não é de fácil 
solução, pois envolve a vida de muitas pessoas, tanto 
que houve aquele acidente que justamente levou a que 
os controladores de vôo viessem chamar a atenção de 
toda a população para as condições difíceis em que 
estão trabalhando. Mas quero assegurar a V. Exª...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... que 
as providências estão sendo tomadas, e a voz de V. 
Exª é importante nessa direção. A respeito da viagem 
do Presidente Lula, ele irá também assinar um acor-
do com o Presidente Hugo Chávez, da Venezuela. E 
isso é algo perfeitamente normal como trabalho de um 
presidente que tenha a preocupação de estar fortale-
cendo os laços de integração com os países amigos 
e vizinhos do Brasil. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Senador 
Suplicy, gostaria muito de agradecer o aparte de V. Exª, 
que diz, muito claramente, que tenho razão no alerta 

que faço. Evidentemente que defende o Presidente do 
Partido de V. Exª, mas a minha preocupação aumenta 
quando não vejo, ...

(interrupção do som.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – ... em 
hora nenhuma, nenhum dirigente da Anac, que é a 
Agência reguladora que deveria estar à frente do pro-
blema, emitir qualquer tipo de manifestação por uma 
razão simples: as agências reguladoras neste País, 
neste Governo, estão completamente desprestigiadas 
e humilhadas e se transfere toda a ação para o Minis-
tro da Defesa. Vi hoje, ao meio-dia, uma declaração 
de S. Exª, com ar de espanto, dizendo que temos de 
resolver essa questão imediatamente. E cadê a solu-
ção? Cadê a solução?! Esvazia-se o órgão que deve-
ria estar cuidando do assunto, a Agência reguladora, 
e entrega-se a solução ao Ministro que parece que se 
apresenta surpreendido com a situação que vem de 
um mês e diz: a solução tem de acontecer dentro de 
um dia. Quero só ver a solução. 

Ouço com muito prazer o Senador José Jorge, 
ex-ministro de Minas e Energia, que seguramente deve 
ter alguma consideração importante com relação a 
minha preocupação. 

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Concordo com V. 
Exª. Na verdade, em relação ao apagão aéreo, estou 
lendo aqui na Internet, Senador José Agripino, uma 
declaração do Brigadeiro José Carlos Pereira, dizendo 
que da meia-noite de ontem até às 14 horas e 30 mi-
nutos de hoje, 428 vôos partiram atrasados. Portanto, 
42% dos vôos programados estão atrasados. Inclusive 
eu fui vítima, porque vinha de São Paulo e meu vôo 
atrasou duas horas e meia. O segundo em relação ao 
setor elétrico, que é um apagão bem mais grave e que 
está vindo a galope. Todos nós sabemos que, no setor 
elétrico, as decisões só começam a aparecer dentro 
de cinco anos. O que se decide em 2000, por exemplo, 
ocorre em 2005, que é o prazo de maturação dos in-
vestimentos do setor elétrico. Então, tudo o que acon-
teceu durante os primeiros quatro anos do Governo 
Lula e tudo o que vai acontecer agora no primeiro ano 
do segundo Governo são decisões anteriores. A partir 
de 2008, quer dizer, depois de 2007, os primeiros anos 
de Governo, no segundo ano de Governo: 2008, 2009, 
2010, são três anos do Governo Lula que, aí, sim, ve-
remos se as decisões que o Governo Lula tomou, no 
setor elétrico, foram corretas ou não foram corretas. 
Pelo que se acompanha até agora dentro do setor, 
essas decisões, na realidade, vão gerar uma situação 
pior do que a de 2001, na qual não chegamos a ter 
apagão, conseguimos resolver com o racionamento. 
Desta vez é pior por duas razões: primeiro, porque, 
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naquela época, havia muita obra em andamento, então 
o que havia era falta de combustível – que, no caso, 
era água –, como se você tivesse uma frota de carro e 
não tivesse gasolina. Agora, não. Agora você não tem 
a frota de carro. É muito mais difícil de operar do que 
sem o combustível. E a segunda razão é que agora 
temos também um apagão na área de gás. Na época, 
estavam disponíveis 30 milhões de metros cúbicos de 
gás natural e estávamos usando quatorze, ou doze, se 
não me engano; hoje já estão usando os 30 e não há 
como tirar mais de 30. Na realidade, mesmo que a Bolí-
via não entre em crise nenhuma, temos uma aceitação 
de risco. Então o Governo tem que tomar providências 
urgentes no sentido de que se faça alguma coisa para 
não chegarmos a uma situação mais grave ainda da 
que tivemos em 2001, agora a partir de 2008.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Senador 
José Jorge, a minha preocupação – V. Exª coloca tec-
nicamente um fato que eu vou desdobrar rapidamen-
te – é que se este Governo não consegue resolver a 
questão dos controladores de vôo, que é aparente-
mente simples, mas que envolve responsabilidade, é 
verdade, e que está conturbando o País, está levan-
do o País a uma inquietação total, a perda de negó-
cios, à indefinição de soluções... Como a gente pode 
acreditar em um Governo que, no plano Decenal de 
Energia Elétrica, 2006/2015, coloca a hidrelétrica de 
Belo Monte que, como V. Exª sabe, há vinte anos se 
discute, do ponto de vista ambiental da possibilidade 
de essa obra ser realizada, como é que este Governo 
tem a ousadia de colocar a Belo Monte como parte 
da solução para a questão da energia elétrica a ser 
gerada para atender às necessidades de crescimento 
do País? Como é que este Governo ousa, em cima de 
uma dúvida desse tamanho, prometer crescer 5% ao 
ano, quando não tem consciência do custo da logís-
tica do Brasil e fala em competitividade? O custo da 
logística do Brasil é 12,89% do PIB, e o da América 
é 8,2 do PIB. Acorda Brasil! Acorda Presidente Lula! 
Vem tomar conta do País! Vem tomar contra da previ-
são da infra-estrutura! Vem conhecer os números! Vem 
agir com responsabilidade em cima da perspectiva de 
futuro do Brasil!

Ouço, com prazer, o Senador Flávio Arns, se V. 
Exª permitir, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador José Agripino, V. Exª fala em controlador de 
vôo, e eu estou controlando o tempo. V. Exª regimen-
talmente tinha cinco minutos.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Agrade-
ço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª está com 23 minutos, o que o País está ado-

rando e eu também, mas estou aqui como controla-
dor de tempo.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – E eu, in-
disciplinado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Minha admiração por V. Exª é extraordinária. Então 
vamos fazer um acordo: V. Exª fala por mais três mi-
nutos e entra o orador subseqüente. Por três minutos, 
vou prorrogar o tempo de V. Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, fico muito grato a V. Exª e, em atenção à pala-
vra do Senador Cristovam Buarque, que quero ouvir, 
encerrar o meu pronunciamento, manifestando minha 
preocupação que se refere à provisão da infra-estru-
tura, da qual este País não pode prescindir para cres-
cer, a fim de que aqueles que estão nascendo agora e 
que nasceram há dez anos possam ter a oportunidade 
do emprego; para que as pessoas que vão precisar 
de energia elétrica daqui a cinco anos para produzi-
rem os empregos de que o País não pode abrir mão 
tenham tido agora, há um ano, há dois anos, há três 
anos, a provisão dessa infra-estrutura garantida pelo 
Governo, que fala em crescimento de 5% ao ano, mas 
que, na minha opinião, pronuncia um discurso da boca 
para fora.

A Oposição se manterá vigilante. Na medida em 
que haja necessidade de buscar os R$ 88 bilhões por 
ano para provisão da infra-estrutura, a Oposição se 
sentará à mesa da negociação para discutir o interesse 
nacional, só que o fará com responsabilidade e sem 
demagogia, porque acho que a retomada do cresci-
mento a que se refere o Presidente Lula está eivada 
de palavras vãs e de demagogia pura.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador José Agripino, fiquei constrangido por ter 
que falar em limite de tempo com V. Exª, mas já que V. 
Exª nos ouve, eu me permitiria buscar Abraham Lin-
coln, com todo respeito ao Cristovam Buarque, que 
está ao telefone e é professor de História.

Abraham Lincoln, Senador José Agripino, disputou 
uma vez a Vice-Presidência numa convenção. O Co-
légio Americano – complicado – foi até ele, prometeu 
votos, 57 votos, para ser Vice-Presidente, mas queriam 
dinheiro em troca. Ele disse que não tinha dinheiro, mas 
que, mesmo que tivesse, isso era contra os seus prin-
cípios. E não foi candidato a Vice-Presidente. Depois o 
Partido e o País o elegeram Presidente da República. 
Venceu a guerra contra a escravatura.

Eu não desejo a V. Exª apenas a bala que ele 
pegou na cabeça. Mas que V. Exª seja o próximo can-
didato do seu Partido à Presidência da República. Isso 
seria muito bom para o Brasil.
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O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Flávio 
Arns.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só gostaria de 
saudar o Senador José Jorge, que está aqui presente, 
que foi candidato a Vice-Presidente da República e que 
contribuiu, de maneira decisiva, para o debate que o 
Brasil fez em termos dos desafios dos problemas, das 
coisas boas, dos caminhos. E todo esse debate tem 
que subsidiar, sem dúvida alguma, o novo Governo, 
que vai iniciar no dia 1º de Janeiro.

Temos que aproveitar toda essa riqueza que 
aconteceu, não apenas pelo Senador José Jorge, 
mas também pelo Senador Cristovam Buarque, que 
vai ocupar a tribuna.

Mas queria dizer ao Senador José Jorge, que 
felizmente houve o debate com a sua competência, 
com o seu trabalho, mas, infelizmente, o Senado não 
terá a presença de S. Exª no ano que vem, pois o seu 
mandato de Senador também está terminando no fi-
nal deste ano.

O Senado Federal, o Congresso, a sociedade 
têm de reconhecer o trabalho do Senador José Jorge, 
porque S. Exª foi, na minha opinião – e isso já mani-
festei em outras ocasiões –, o maior articulador, dialo-
gador, negociador de processos difíceis no Congresso 
Nacional, em termos de projetos de lei. Ao final, com 
a habilidade de S. Exª em negociar – e não digo isso 
por estar na presença de S. Exª –, os projetos foram 
votados por consenso. Cito, como exemplo, a LDB, a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação; a reforma do 
Poder Judiciário; o Fundeb e tantos outros projetos.

Então, o Senado, o Congresso e a sociedade têm 
muito a agradecer ao Senador José Jorge por seu ex-
traordinário trabalho de negociador, articulador. S. Exª 
conversa, ouve os pontos de vista, e tudo isso converge 
para projetos que estão beneficiando o nosso País.

Parabéns, Senador José Jorge.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– A Presidência se associa às palavras de V. Exª.
Quero dizer que os Senadores José Jorge e Cris-

tovam Buarque voltam a esta Casa com a grandeza de 
Rui Barbosa, no passado. Ele se candidatou, foi pela 
luta democrática. Hoje o País vê a contribuição deles. 
Esta é a mensagem da Mesa.

Com a palavra o Professor e Senador Cristovam 
Buarque.

V. Exª, pelo Regimento, dispõe de 20 minutos, 
mas jamais ousarei diminuir o tempo que for neces-
sário para V. Exª falar ao Brasil.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Eu tentarei não abusar não usando os vinte minutos, 
Sr. Presidente, Senador Mão Santa.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, às vezes, a falta 
de surpresa é o que nos surpreende. Eu acho fantás-
tico como hoje tivemos uma sessão aqui inteira e me 
surpreende a falta de surpresa do Senado diante do 
fato de que o Brasil tem hoje um Presidente comunista. 
Isso merece que façamos uma pequena reflexão.

O Governo Lula tem alguns simbolismos que não 
podemos fugir de respeitar. Um simbolismo obviamente 
é a figura do próprio Presidente, um metalúrgico que 
vem do Nordeste muito pobre e chega à Presidência 
da República. Isso é um fato que ninguém imagina-
va no País, poucos anos atrás. É uma surpresa, uma 
surpresa extremamente positiva, porque quebra um 
preconceito característico da nossa sociedade ainda 
imperial, ainda com uma aristocracia e uma plebe. E 
vemos um homem que vem lá debaixo e chega a Pre-
sidente da República.

Também o fato de termos como Presidente, nes-
te dia de hoje – claro que por algumas poucas horas, 
digamos –, alguém de uma sigla que ainda mantém 
o nome “comunista” – e isso é algo que merece uma 
reflexão. Por um lado, esse simbolismo da quebra do 
preconceito que existe neste País, de uma maneira tão 
forte, contra as esquerdas e contra o povo e o traba-
lhador. Mas, ao mesmo tempo, essa reflexão merece 
avançar um pouco mais na percepção de que, apesar 
de terem vindo de onde ninguém imaginava, essas 
pessoas chegaram sem a mística transformadora.

A verdade é que o Brasil mudou ao aceitar dirigen-
tes que vêm de siglas como essa, da esquerda. Mas, 
mudaram mais, Senador Mão Santa, os que chegaram 
ao poder. Por um lado, positivamente, é a mudança de 
quem se ajusta a uma realidade nova. E a realidade do 
século XXI não é a realidade do século XIX, quando 
foram formuladas as principais idéias que caracteriza-
ram o movimento socialista no mundo inteiro.

Houve, sim, algo positivo na adaptação das for-
ças de esquerda à idéia de que podemos ser obriga-
dos a respeitar os limites que a realidade impõe. Uma 
delas é a realidade ambiental, que não permite aquilo 
que se sonhava no século XIX: a igualdade plena no 
consumo. Naquela época, o consumo limitava-se aos 
bens essenciais, e toda essa parafernália de bens de 
consumo suntuoso não existia então. No tempo de Marx 
era perfeitamente possível imaginar a igualdade plena. 
Hoje não o é. Não é possível todos terem automóvel, 
porque não cabe nas ruas. O que todos precisam é ter 
direito a um sistema de transporte público de qualida-
de, eficiente e confortável. Mudou o conceito, Senador 
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Flávio Arns, de qual a igualdade que buscamos por-
que há limites ecológicos que impedem aquele sonho 
do século XIX.

Por outro lado, também parabenizar a todos das 
esquerdas – e me incluo entre esses – que consegui-
mos entender que a economia não se manipula como 
se deseja, conforme determinações ideológicas. Per-
cebemos – e eu me orgulho de dizer que percebi muito 
antes de muita gente das esquerdas. No PT, quando 
defendia os limites que a economia nos impõe, eu era 
quase crucificado; diziam que isso era posição de di-
reita. Não, a economia tem limites que não se modifi-
ca apenas com a vontade política. E insisto que uma 
das qualidades do Governo Lula nesses quatro anos 
foi perceber e levar isso adiante.

Agora, acho lamentável e triste que, ao mesmo 
tempo em que houve esse amadurecimento, se perdeu 
a capacidade de sonhar, de dizer eu respeito os limites, 
sejam econômicos, técnicos ou ecológicos. Respeito 
os limites, mas não abro mão de certos sonhos.

Nossa tarefa, das forças progressistas, das for-
ças de esquerda, é exatamente redesenhar os sonhos, 
mostrar que os sonhos para o século XXI estão vivos, 
mas são diferentes dos sonhos do século XIX, dos so-
nhos do século XX, inclusive. O sonho novo, o sonho 
de uma esquerda que queira, de fato, trazer uma utopia 
tem que ser baseado em dois capitais fundamentais do 
progresso: primeiro, o capital natureza, que a esquer-
da sempre relegou; segundo, o capital conhecimento. 
As duas pernas da utopia – e não podemos abrir mão 
de ter uma utopia se quisermos ser progressistas de 
esquerda – são o respeito aos limites ecológicos e o 
aumento, o acúmulo do capital conhecimento. Essas 
duas pernas estão faltando não só nos discursos, mas 
na prática também dos partidos de esquerda.

Temos hoje, sem dúvida alguma, e volto a insis-
tir, o simbolismo importante de termos um Presidente 
metalúrgico e de termos um Presidente comunista, 
mas temos que lamentar o fato de que esses dois não 
trouxeram a capacidade de pôr, no imaginário coletivo 
do Brasil, o sonho de uma utopia possível: a utopia do 
respeito aos limites ecológicos, da proteção da natu-
reza e o sonho de um acumulado imenso de capital 
conhecimento a serviço de todos.

A idéia é de que, daqui para adiante, não devemos 
abrir mão de sonhar com utopia, mas a utopia não é 
mais a igualdade de consumo nem de renda; a utopia 
é a igualdade de oportunidades que são asseguradas 
por uma escola equivalente para todos, sem diferen-
ça, coisa que, inclusive, os países desenvolvidos não 
têm, porque a brecha educacional na Inglaterra, na 
França, nos Estados Unidos é muito menor do que no 

Brasil, mas ainda é muito grande entre pobres e ricos 
daqueles países.

Ainda não há uma igualdade no que se refere à 
educação, ainda não há o comunismo do conhecimento, 
o comunismo da educação, a igualdade total da edu-
cação. Isso é possível! Isso não fere interesses e não 
exige estatização do capital como se defendia antes; o 
que se exige hoje é distribuição do conhecimento em 
vez de estatização do capital. Não exige mais fuzil para 
fazer revolução, a revolução está no lápis. Não exige 
mais guerrilheiro, precisa de professor. Não exige mais 
trincheira nem praça pública, precisa de escola.

Essa revolução da educação, uma doce revolu-
ção, Senador Mão Santa, que hoje falou de um escritor 
piauiense aqui – então, usando essa metáfora poética 
–, essa doce revolução é possível e não está nos dis-
cursos dos últimos meses no Brasil, apesar do imenso 
avanço simbólico de termos um Presidente metalúrgico 
e, hoje, um Presidente comunista.

Essa é a dimensão da utopia, Senador Flávio, 
Senador Suplicy, Senador Eurípedes, que sinto fal-
ta não só na prática, mas até mesmo no debate, até 
mesmo nas idéias do Governo Lula: a libertação de 
um debate sobre qual o sonho e não sobre se o sonho 
morreu ou não. O sonho não pode ter morrido; ele pode 
ter mudado de forma, senão, não se justifica tudo que 
estamos fazendo aqui.

Fiz questão de vir aqui – já vou conceder um 
aparte ao Senador Eduardo Suplicy – porque acredito 
que não podia passar em branco esse fato simbólico 
de o Brasil ter um Presidente do Partido Comunista. E 
mais simbólico ainda é o fato de isso não gerar nenhum 
depoimento; ninguém se assusta, ninguém estranha, 
inclusive. Isso é uma beleza! Ninguém estranhar esse 
fato é a maior de todas as belezas.

Agora, estranhar o fato de que esse Presidente 
não signifique mudança, utopia, sonho, proposta nova, 
também merece ser lembrado aqui.

Ouço o aparte do Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Agra-

deço a oportunidade. V. Exª faz muito bem em registrar 
que, hoje, em virtude da viagem do Presidente da Re-
pública, Luiz Inácio Lula da Silva, para um compromisso 
junto à Venezuela, ao Presidente Hugo Chávez, uma 
viagem breve, e em virtude de o nosso Vice-Presidente, 
querido José Alencar, estar passando por uma cirurgia 
nos Estados Unidos da América, está o Presidente da 
Câmara dos Deputados, Deputado Aldo Rebelo, cons-
titucionalmente exercendo interinamente a Presidência 
da República. V. Exª bem chama a atenção, afinal de 
contas, é a primeira vez que um membro histórico do 
Partido Comunista do Brasil assume a Presidência do 
Brasil. É um fato de grande relevância, mas também é 
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um fato de grande relevância aproveitarmos essa opor-
tunidade para homenagear esse Deputado Federal, 
que, inclusive, foi meu colega na Câmara Municipal de 
São Paulo, onde exerceu seu primeiro cargo público. 
Ele também foi Presidente da União Nacional dos Es-
tudantes e, na Câmara dos Deputados, distinguiu-se 
de tal maneira a conseguir o respeito de todos os par-
tidos. É importante que tenhamos hoje na Presidência 
da República uma pessoa que tem prestado serviços 
sérios e relevantes e que se tem distinguido muito na 
defesa da Câmara dos Deputados e do Congresso 
Nacional, inclusive em parceria com o Presidente do 
Senado, Renan Calheiros. Em todos os seus atos, 
atitudes e decisões, o Presidente Aldo Rebelo tem se 
saído, felizmente, muito bem. Inclusive, seu nome está 
sendo seriamente considerado para a hipótese – até 
porque seu mandato não foi inteiro – de continuar no 
cargo. Essa decisão cabe à Câmara dos Deputados, 
mas não será surpreendente sua reeleição, porque, 
constitucionalmente, nas circunstâncias atuais, em 
meio à Legislatura, isso é possível. Eu gostaria de 
formular um convite a V. Exª, que é um dos membros, 
mas ainda não participou de um congresso – como fiz 
na semana passada, na cidade do Cabo – da Rede 
Mundial da Renda Básica ou Basic Income Earth Ne-
twork. E por que razão? Porque V. Exª aqui fala em 
utopia. Qual o convite que formulo a V. Exª, inclusive 
como Co-Chair, Co-Presidente da BIEN? Que aceite 
V. Exª o convite, e espero que esteja com boa saúde, 
uma vez que o professor Philippe Van Parijs resolveu 
sugerir que o Congresso da BIEN, que se realizará em 
2016, seja em Louvain. V. Exª compreenderá o porquê 
desse convite: será a oportunidade de se comemora-
rem os 500 anos da obra Utopia, de Thomas More, um 
pensador de enorme influência até o mundo atual. Ele 
foi um dos formuladores do humanismo moderno e 
foi consagrado santo pela Igreja Católica por volta de 
1935 – João Paulo II, por causa da sua estatura moral 
e ética, proclamou-o o grande patrono dos políticos e 
dos governantes no ano 2000. O evento será um es-
tímulo àquilo que V. Exª tão bem gosta de formular, 
como aqui hoje o fez e faz muito bem, que é a defesa 
da importância de abraçarmos esta que é, inclusive, 
uma das metas importantes do próprio Deputado Aldo 
Rebelo, hoje Presidente da República, uma pessoa 
que, no PCdoB, sonha e proclama que precisamos 
caminhar na direção de uma utopia de igualdade de 
oportunidades, com uma educação de igualdade em 
tantos aspectos da vida, que possa garantir dignidade 
e liberdade real às pessoas. Cumprimento-o pela feliz 
homenagem que faz ao Deputado Aldo Rebelo, hoje 
Presidente da República do Brasil.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Agradeço o aparte a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy. 
Quero lembrar que esta é uma homenagem, sem dúvi-
da, mas uma cobrança também; uma cobrança à falta 
de uma proposta nova, diferente e alternativa do seu 
partido e em todos nós – não vou me excluir.

Senador Eduardo Suplicy, eu quero dizer-lhe que 
a utopia não está na renda. Senão, não seria renda mí-
nima, seria renda média. Se fosse para ser igualdade, 
seria a renda média “igualzinha“ que íamos defender 
para todos, mas penso que não é por aí. Temos de de-
fender, tolerar e entender que a renda não precisa ser 
igual para que tenhamos a utopia; a renda tem de ser 
mínima para que todos tenham o essencial. Porém, esse 
é um passo pequeno. Eu acho que, no lugar da idéia 
da igualdade, temos de falar na idéia da integração. O 
que fará os seres humanos viverem em uma utopia – e 
acho que, se More estivesse vivo, seria por aí, porque, 
no seu tempo, nem se falava em renda, nem se falava 
em consumo, nem se falava em economia – é a utopia 
da liberdade, a utopia da não-necessidade, a utopia 
do direito ao credo. Hoje, acho que seria a integração; 
todos os seres humanos integrados, o que atualmente 
significa estarmos conectados em rede – mas não so-
mente conectados em rede; participantes também do 
processo de tomada de decisões e do processo cultu-
ral, com todos dialogando. Senador Eduardo Suplicy, 
esta é a utopia: o diálogo geral, através da integração, 
da conexão e da participação.

Isso exige, sim, uma renda, mas exige, sobretudo 
– este, sim, é o instrumento revolucionário –, a igualda-
de de acesso à educação. Essa é a igualdade plena, 
não é a educação mínima, é a educação máxima.

E é a educação máxima para todos, porque é 
possível que seja para todos, Senador Mão Santa. 
Não é possível todos terem automóvel, mas é possível 
todos terem doutorado. Isso só depende do potencial 
de cada um; só depende da persistência de cada um. 
Não há limite físico que impeça a todos de serem ple-
namente educados e cultos.

Sr. Presidente, agradeço-lhe o tempo que me foi 
concedido. Eu não poderia deixar de registrar o sim-
bolismo de termos um Presidente metalúrgico que, ao 
viajar, deixa em seu lugar um Vice-Presidente que é 
comunista. Ao mesmo tempo, lamento que ambos e 
talvez muitos de nós também não estejamos levando 
a sério o que está por trás da idéia de querer ser um 
político de esquerda, que é transformar em direção a 
uma utopia. Isso é possível e está ao alcance de nos-
sas mãos, não de um dia para o outro, mas ao longo 
de anos, e começando agora, já.

Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Convidamos para fazer uso da palavra o Senador 
Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo. Antes, porém, 
farei a leitura de um requerimento de autoria de S. 
Exª, também assinado por outros, inclusive por este 
Senador.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.122, DE 2006

Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 219 do 
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em 
ata de voto de profundo pesar pelo falecimento do ex-
Deputado Federal, João Fassarela, que morreu na 
madrugada de ontem, solicitando que seja enviada 
esta manifestação para seus familiares.

Justificação

O Secretário-Executivo Adjunto do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, João 
Domingos Fassarella, estava internado havia 62 dias 

no hospital Vera Cruz, em Belo Horizonte e morreu na 
madrugada desta segunda-feira vítima de um infarto 
seguido de derrame.

Fassarella foi deputado federal e prefeito de Go-
vernador Valadares pelo PT. Militante do antigo Par-
tido Comunista Brasileiro, Fassarella se filiou ao PT 
em 1984, e se destacou como uma grande liderança 
comprometida com as políticas sociais.

Conheci Fassarella quando deputado e desejo 
dar meu testemunho sobre sua integridade, seu com-
prometimento com a justiça social, com a verdade 
e com a luta pela melhoria da distribuição de renda. 
Como prefeito de Governador Valadares trabalhou in-
tensamente com o propósito de melhorar a qualidade 
de vida da população.

Sociólogo, Fassarella foi professor universitário, 
deputado federal por dois mandatos e prefeito de Go-
vernador Valadares de 2001 a 2004. Ele deixa mulher 
e cinco filhos. Deverá ser enterrado em Castelinho, no 
Espírito Santo, sua terra natal.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2006. – 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, 
autor do requerimento supramencionado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, em primeiro 
lugar, quero externar nosso voto de pesar, que é tam-
bém da Senadora Ideli Salvatti, do Senador Flávio Arns, 
do Senador Mão Santa, do Senador José Agripino, do 
Senador Mozarildo Cavalcanti, de todos os presentes 
que assinaram comigo este requerimento de pesar 
pelo falecimento do nosso querido ex-Deputado Fe-
deral João Domingos Fassarella.

O Secretário-Executivo Adjunto do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome João 
Domingos Fassarella estava internado há 62 dias no 
Hospital Vera Cruz, em Belo Horizonte, e morreu na 
madrugada desta segunda-feira, vítima de um enfarte 
seguido de derrame.

João Domingos Fassarella foi Deputado Federal 
e Prefeito de Governador Valadares pelo Partido dos 
Trabalhadores. Foi militante do antigo Partido Comu-
nista Brasileiro. Filiou-se ao PT em 1984 e destacou-
se como uma grande liderança comprometida com as 
políticas sociais.

Conheci Fassarella quando Deputado e depois 
também convivi com ele quando foi Prefeito de Gover-
nador Valadares.

Desejo dar meu testemunho sobre sua integrida-
de, seu comprometimento com a justiça social, com 
a verdade e com a luta pela melhoria da distribuição 
de renda. Como Prefeito de Governador Valadares, 
trabalhou intensamente com o propósito de melhorar 
a qualidade de vida da população, instituindo instru-
mentos como o orçamento participativo e inúmeros 
programas para promover melhores condições e opor-
tunidades a toda a população, o que o tornou tão que-
rido na sua cidade.
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Sociólogo, Fassarella foi Professor universitário, 
Deputado Federal por dois mandatos e Prefeito de 
Governador Valadares de 2001 a 2004. Muitos de nós, 
Senadores, pudemos com ele conviver na Comissão 
Mista de Orçamento, onde ele trabalhava com extremo 
denodo e dedicação.

Ele deixa a esposa e cinco filhos.
Será enterrado hoje em Castelinho, no Espírito 

Santo, sua terra natal.
Prestada esta homenagem ao ex-Deputado João 

Domingos Fassarella, quero também encaminhar meu 
abraço ao Ministro Patrus Ananias, que tinha em João 
Domingos Fassarella um dos seus principais colabo-
radores.

Quero, agora, tal como hoje fez o Senador An-
tonio Carlos Magalhães, também expressar minha 
preocupação e meu apoio ao Instituto do Coração do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, o InCor.

Trata-se de um dos mais modernos hospitais do 
mundo, especializado no tratamento clínico e cirúrgico 
de doenças cardíacas. Os programas do InCor são re-
alizados através de áreas-meio, instaladas em 31.500 
m² de modernas edificações.

O corpo clínico do InCor é integrado pelo qua-
dro de docentes das disciplinas de Cardiologia e Ci-
rurgia Torácica da Faculdade de Medicina da USP de 
e médicos do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina daquela instituição, contando com os mais 
modernos recursos da tecnologia médica.

O InCor presta assistência médica de padrão in-
ternacional na área de cardiologia à população, aten-
dendo pacientes do Sistema Único de Saúde (82%), 
além de beneficiários de convênios e seguros médicos 
(15%) e pacientes particulares (3%).

O InCor mantém o seu corpo clínico e suas equi-
pes multiprofissionais permanentemente atualizados, 
por meio de intensa atividade de pesquisa, que envolve 
contínuo intercâmbio com instituições internacionais 
congêneres, participação ativa em congressos, sim-
pósios e mesas-redondas, além de volumosa e rele-
vante presença em publicações científicas nacionais 
e internacionais.

O InCor desempenha, ainda, constante atividade 
de ensino, que beneficia os alunos de 3º, 4º e 6º anos 
da Faculdade de Medicina da USP. Oferece residência 
médica nas áreas de cardiologia clínica, cardiologia 
pediátrica e cirurgia cardiovascular e ainda, de forma 
pioneira, em enfermagem, psicologia e serviço social 
médico, além de cursos de especialização em medicina 
nuclear, métodos diagnósticos não-invasivos, terapia 
intensiva, anatomia patológica e hemodinâmica. São 
promovidos, anualmente, mais de 300 programas de 
ensino e aperfeiçoamento para a equipe multiprofis-
sional.

O InCor é um dos poucos hospitais públicos bra-
sileiros que atingiu e mantém padrões de excelência 
comparáveis aos dos melhores centros congêneres 

do mundo. Esse padrão deve-se ao ousado modelo de 
gestão implantada a partir da parceria estabelecida, 
há 20 anos, com a Fundação Zerbini, atual instituição 
mantenedora.

A decadência financeira da Fundação Zerbini co-
meçou no fim da década de 90, com a construção do 
InCor 2, onde hoje funciona a maioria dos atendimentos 
de alta complexidade do hospital. Até esse momento, 
o superávit era de US$50 milhões.

O segundo ponto de problemas foi a construção 
do InCor Brasília, em 2004, do qual o InCor São Paulo 
está em processo de separação jurídica.

Na entrevista concedida ao jornal O Estado de 
S. Paulo, o Prof. Jorge Elias Kalil Filho fala dos pro-
blemas que aconteceram com a construção do InCor 
Brasília e das razões pelas quais o InCor pretende se 
separar juridicamente do InCor Brasília.

A saúde financeira do InCor foi também sendo 
minada aos poucos com o repasse do SUS aos pro-
cedimentos de alta complexidade, que hoje ficam em 
torno de 20% em relação aos gastos do hospital.

A cada ano, no InCor, são feitas 5 mil cirurgias, 
290 mil consultas, 13 mil internações e 2,5 milhões 
de exames.

Também foi detonador da crise, de acordo com os 
diretores do InCor, o fato de o hospital funcionar com 
“portas abertas” para procedimentos de alta comple-
xidade – qualquer paciente poder ser transferido de 
outros hospitais sem pré-agendamento.

O Professor Jorge Elias Kalil Filho, Presidente do 
Conselho Diretor do InCor alertou que, se a Fundação 
Zerbini, mantenedora do InCor, não for acudida ime-
diatamente, o hospital pode parar. O último sinal ver-
melho foi o atraso salarial dos funcionários na última 
quarta-feira. Pela primeira vez na história da instituição, 
os três mil funcionários não receberam a complemen-
tação salarial de cerca de 60% paga pela Fundação 
– o restante vem do Governo do Estado. O dinheiro 
foi depositado no dia seguinte, mas o pagamento de 
encargos trabalhistas foi deixado em aberto.

Ao tomar conhecimento do problema, o Presidente 
da República, Luiz Inácio Lula da Silva, determinou que 
o Ministério da Fazenda, juntamente com o Ministro da 
Saúde, Agenor Álvares, encontre, no prazo de 48 horas, 
solução para o problema financeiro do InCor.

A decisão foi anunciada após reunião realizada 
entre o Presidente Lula; o Dr. Jorge Elias Kalil Filho; o 
Dr. David Everson Uip, Diretor Executivo; inclusive com 
a participação do Presidente da Comissão Científica e 
de Ética, Dr. Maurício Rocha e Silva, que acompanha, 
pari passu, o que está acontecendo. Também partici-
pou da reunião o Ministro da Fazenda, Guido Mante-
ga; além do Ministro da Saúde, Agenor Álvares; e do 
Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Aldo 
Rebelo, que hoje, inclusive, está exercendo a Presi-
dência da República.
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A ordem foi dada logo depois que a Diretoria do 
Hospital apresentou um plano de reestruturação da Fun-
dação Zerbini, que hoje acumula uma dívida de R$250 
milhões. O Presidente Lula disse que o InCor não pode 
ser tratado como uma empresa qualquer, e que eles (os 
Ministros Guido Mantega, Agenor Álvares e o próprio hoje 
Presidente da República, Aldo Rebelo) teriam de encon-
trar uma solução urgente nas próximas 48 horas.

Tenho a convicção de que o Presidente Aldo Re-
belo está empenhado nesse sentido, pois essa é uma 
das preocupações que o Presidente da República em 
exercício precisa ter, assim como todos nós aqui no 
Senado Federal.

O InCor, afirmou o Presidente Lula, é um hospital 
que cuida de pessoas carentes com excelência.

O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – V. Exª me 
permite um aparte, Senador Eduardo Suplicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Pois não, Senador Flávio Arns, com muita honra.

O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Senador 
Eduardo Suplicy, gostaria de me associar às palavras 
de V. Exª em relação ao pensamento, à busca de solu-
ção que os vários Ministérios devem ter em relação ao 
InCor, que é uma referência, um patrimônio. Lembramo-
nos do InCor sempre com orgulho, com satisfação. Uma 
solução tem que ser encontrada. O problema, porém, é 
bem mais profundo. Na semana passada mesmo, discu-
timos aqui em Brasília as necessidades do Hospital de 
Clínicas da Universidade Federal do Paraná, que passa 
por problemas também extraordinários. Se examinarmos 
as Santas Casas do Brasil, os hospitais filantrópicos, de 
ensino, públicos, verificaremos que todos vêm passando 
por grandes dificuldades. Com isso, não quero dizer que 
o InCor não deve receber atenção; deve e merece rece-
ber, e o Brasil precisa dele. Esse hospital atende toda a 
população, seja economicamente carente ou não. Mas 
temos de discutir a situação dos hospitais, a crise que 
envolve os hospitais, o financiamento, os recursos desti-
nados a eles. Há inclusive um projeto de lei de autoria da 
Senadora Heloísa Helena em tramitação na Comissão 
de Assuntos Sociais. Sou o Relator desse projeto, que 
envolve o direcionamento de recursos, particularmente, 
para os hospitais de ensino, os hospitais públicos e os 
hospitais filantrópicos. Será realizada uma audiência. Há 
uma crise generalizada, Senador e amigo Eduardo Su-
plicy. Chegamos a um ponto no Brasil em que as tabelas 
precisam ser revistas, bem como os recursos e as formas 
de gerenciamento, de administração, como o InCor reco-
nhece bem. Todo esse conjunto de variáveis tem de ser 
aprofundado a fim de encontrar os caminhos necessários 
para garantir a segurança em saúde para a população, e 
principalmente o dinheiro, os recursos que devem ser di-
recionados, em função do artigo constitucional que prevê, 
nos Estados, Municípios e no Governo Federal, verba para 
essa área. Isso sem desmerecer a necessidade, enfatizo, 
do InCor. Mas essa é uma discussão mais ampla. Se V. 
Exª me permite, como o início da fala de V. Exª foi sobre 
o ex-Deputado Fassarella, gostaria também de dizer da 

grande pessoa que ele foi, sempre educado, atencioso, 
preocupado com as questões sociais, com o bem-estar, 
com a dignidade do ser humano. Tive a oportunidade de 
ser seu colega na Câmara dos Deputados, onde sempre 
foi referência, e, mais recentemente, no Ministério de De-
senvolvimento Social e Combate à Fome, atendendo a 
todos com disposição, com abertura, com diálogo. Seu 
falecimento nos deixa consternados; por outro lado, todos 
nos lembraremos dele como uma grande pessoa, uma 
referência, um cidadão extraordinário, e que seu exemplo 
continue a nos orientar. Ele teve um problema cardíaco, 
estava há meses hospitalizado na UTI, e não conseguiu 
retirar os equipamentos para a respiração porque o co-
ração já estava bastante fraco. Portanto, eu me associo 
à homenagem de V. Exª. Também já assinei o documento 
e digo a todo o Brasil que esse, sem dúvida alguma, foi 
um Parlamentar extraordinário, um cidadão sem repa-
ros, uma referência e um exemplo que deve orientar, no 
presente e no futuro, a todos nós. Obrigado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Mui-
to obrigado, Senador Flávio Arns. V. Exª é testemunha de 
como João Domingos Fassarella foi um exemplo, uma 
luz, inclusive para todos os munícipes de Governador 
Valadares, para os mineiros e para nós, brasileiros que 
pudemos com ele conviver no Congresso Nacional, vendo 
seu exemplo de seriedade, dedicação e trabalho intenso. 
Recentemente, cooperou com o Ministro Patrus Ananias, 
como Secretário Adjunto do Ministério do Desenvolvimen-
to Social, abraçando as causas de superação da pobreza 
absoluta, da fome, visando a dignidade e a liberdade de 
todos os brasileiros, que é o propósito do Ministro.

Agradeço também as palavras de V. Exª sobre a 
problemática da saúde pública no Brasil.

Avalio, Sr. Presidente, que será interessante ouvir-
mos, na Comissão de Assuntos Sociais, nos próximos 
dias, os Diretores do InCor, em especial o Dr. Jorge 
Elias Kalil Filho; o Dr. Maurício Rocha e Silva, Presi-
dente da Comissão Científica e de Ética; e o Diretor 
Executivo, David Everson Uip, que poderão nos trazer 
um diagnóstico mais completo da problemática que 
vive o InCor, bem como a solução proposta hoje, ou 
amanhã, tanto pelo Ministro Agenor Álvares como pelo 
Ministro Guido Mantega, o que possivelmente deverá 
ter o respaldo do Congresso Nacional, daí a relevância 
de participarmos também dessa decisão.

Nesta hora, é importante que o Governador de 
São Paulo, Cláudio Lembo; o Governador eleito, José 
Serra; o Ministro da Saúde; o Presidente Lula e todos 
nós estarmos apoiando essa instituição da qual somos 
pessoalmente beneficiários.

Tanto o Presidente Lula quanto inúmeros Senado-
res e eu próprio fomos atendidos no InCor. Sempre que 
qualquer emergência se faz necessária, os Senadores têm 
a possibilidade de serem atendidos. Em casos de emer-
gência, muitas vezes são transferidos de onde estiverem, 
no Brasil ou no mundo, para as instalações do InCor, cujo 
corpo médico e instalações são referência mundial.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Eduardo Suplicy, a Presidência encaminhará 
o voto de pesar solicitado por V. Exª pelo falecimento 
do ex-Deputado Federal João Fassarella.

Senador Eduardo Suplicy, a preocupação de V. 
Exª é justa quanto ao InCor. Realmente, o InCor é o or-
gulho da Medicina brasileira. Certa vez, acompanhado 
do Senador Tião Viana, do seu Partido, fiquei orgulhoso 
daquele hospital quando, em visita, vi vários médicos 
residentes, estagiários não do Brasil, mas de países 
de primeiro mundo, inclusive do Canadá.

Esse problema de saúde, como bem salientou o 
Senador Flávio Arns, não é só do InCor, é do Brasil. 
Hoje, estão em greve os médicos residentes. Os mé-
dicos residentes são a estrutura fundamental que faz 
funcionar todos os grandes hospitais.

V. Exª, que é um dos brasileiros que gozam de 
maior prestígio neste País e que está, sem dúvida al-
guma, entre os dez brasileiros que mais tiveram votos 
na história do Brasil, poderia se juntar ao Senador Tião 
Viana, que, na última solenidade, se comprometeu a 
fazer pleito perante os Ministros da Educação e da 
Saúde para resolver o problema dos médicos residen-
tes, que, em greve, vão agravar, em muito, não só o 
funcionamento do InCor, mas de toda a medicina de 
“resolutividade” neste País.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Estaremos apoiando também a solução para os mé-
dicos residentes, Sr. Presidente.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Com a palavra, o Senador Valdir Raupp, do PMDB 
de Rondônia.

Prorrogo esta sessão, que deveria ser encerrada 
agora, por mais 15 minutos, tempo necessário para o 
pronunciamento do Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Sr. Presidente Mão Santa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil 
continua a lidar com uma crise profunda de falta de 
investimentos em infra-estrutura, o que comprome-
te seriamente a retomada do seu desenvolvimento 
econômico-social e a sua capacidade de competir no 
mercado internacional. Portos, rodovias, ferrovias, hi-
drovias, aeroportos, transportes de massas, avião e 
investimentos ligados ao escoamento da produção ne-
cessitam de imediata modernização para poder ajustar 
a nossa economia às constantes exigências impostas 
pelo avanço da globalização.

Da mesma forma, precisamos construir novas es-
tradas, novas penitenciárias, novas hidrelétricas, novas 
redes de saneamento básico e outras grandes obras 

que o Poder Público não consegue executar por falta 
de capacidade financeira e até de condições técnicas 
e administrativas.

Lamentavelmente, para enfrentar esses enormes 
desafios, o orçamento do Governo Federal dispõe, para 
este ano, de R$11 bilhões quando seriam necessários, 
no mínimo, R$50 bilhões para iniciar o processo de re-
cuperação de nossa combalida infra-estrutura nacional. 
Mesmo com a pesada carga tributária, que alcança 
cerca de 38% do Produto Interno Bruto, PIB, a capa-
cidade de investimento do Governo é muito limitada. 
Boa parte dos recursos arrecadados é usada para o 
pagamento de juros e serviços da dívida pública.

Segundo estudo recente feitos pelo Banco Mun-
dial (Bird), os países latino-americanos precisariam 
gastar, em média, de 4% a 6% do PIB em infra-estru-
tura, ou seja, duplicar ou até triplicar os investimentos 
atuais durante os próximos dez anos, para alcançar 
um nível semelhante ao dos países asiáticos emer-
gentes. Por sua vez, de acordo com as previsões 
feitas pela Associação Brasileira da Infra-Estrutura 
e Indústrias de Base – Abdib, o Brasil necessita de 
investimentos anuais em infra-estrutura de mais de 
US$20 bilhões. Grosso modo, seriam US$6,3 bilhões 
em energia elétrica, US$7,6 bilhões em petróleo e gás, 
US$3,3 bilhões em transportes e US$3,2 bilhões em 
saneamento básico.

Como podemos observar, para um País que pre-
cisa criar anualmente milhares de empregos e gerar 
receitas cada vez mais volumosas, essa realidade já 
deveria ter sido enfrentada com mais vontade política, 
com mais eficiência e com mais rapidez. Todavia, a 
solução desses imensos problemas ainda não foi en-
carada com o devido esmero. Por isso, as iniciativas 
existentes têm caminhado a passos lentos, e diver-
sos projetos fundamentais dormem nas gavetas dos 
órgãos públicos.

Por fim, a complicada burocracia impede que o 
Governo estabeleça as suas metas. O próprio Minis-
tro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Dr. Paulo 
Bernardo, ao fazer um balanço das atividades da sua 
Pasta em 2005, reconheceu que boa parte dos planos 
do Governo, sobretudo os contratos de parceria com 
o setor privado, não foi implementada.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, há dois 
anos, no apagar das luzes de 2004, o Governo Fe-
deral, impulsionado por diversos governos estaduais, 
notadamente os de São Paulo e Minas Gerais, tomou 
iniciativa de lançar o projeto das Parcerias Público-
Privadas, de que tive a honra de ser o Relator, com 
vistas a superar as graves deficiências em matéria de 
infra-estrutura que acabei de enumerar. Por sua vez, 
no dia 30 de dezembro daquele ano, o Congresso Na-

NOVEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL238     



34470 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2006

cional, ao reconhecer a importância da idéia, outorgou 
à sociedade brasileira a Lei nº 11.079, um importante 
instrumento legal destinado a estimular o desenvolvi-
mento econômico e social do nosso País.

Convém destacar que as PPPs surgiram na Grã-
Bretanha, durante o período de governo liderado pela 
Primeira-Ministra Margareth Thatcher, conhecida como 
a Dama de Ferro. A partir daí, o debate foi ganhando 
espaço em nosso País, motivado, sobretudo, pelo esgo-
tamento de nossa capacidade em gerar níveis razoáveis 
de capitais para investimentos em infra-estrutura, pelo 
baixo crescimento do PIB; pela redefinição do papel 
do Estado na economia; pelas novas exigências de 
competitividade no mundo globalizado; pelos onerosos 
compromissos que tivemos de assumir com o Fundo 
Monetário Internacional (FMI); pelas diversas crises 
econômicas internacionais, que abalaram gravemente 
nossa economia; pelo modelo de política econômica 
que fomos obrigados a adotar para equilibrar as contas 
internas e as nossas transações internacionais.

Indiscutivelmente, Sr. Presidente, em face das 
dificuldades do Estado, que não dispõe sozinho dos 
vultosos recursos para tocar as grandes obras que o 
País pede, a parceria com a iniciativa privada aparece 
como caminho para viabilizar inúmeros projetos es-
truturais. Esses, por sua vez, são os grandes canais 
de geração de riquezas, de distribuição de renda e da 
abertura de incontáveis frentes de trabalho em todo o 
território nacional. No entanto, considerando a lentidão 
das instâncias formais em autorizar os contratos com 
os setores privados, a rígida política de contenção de 
gastos públicos, as complicações burocráticas que em-
perram as decisões, as dimensões da crise institucional 
e a desaceleração do dinamismo em setores-chave da 
economia, as parcerias público-privadas – PPPs - con-
tinuarão a enfrentar, pelo menos até o final de março 
de 2007, um período de pouco dinamismo.

Porém, de uma coisa não podemos nos esque-
cer: a economia brasileira não tem mais condições de 
suportar o adiamento de obras vitais para a retomada 
do crescimento econômico. As estradas, os portos, as 
ferrovias, as hidrovias, as usinas de geração de ener-
gia elétrica, os gasodutos, os canais e tantos outros 
empreendimentos precisam ser construídos ou am-
pliados, reformados ou reconstruídos, modernizados. 
Não é de hoje que temos conhecimento do lastimável 
estado em que se encontra a nossa malha rodoviária, 
da decadência dos nossos portos, da inviabilidade das 
nossas ferrovias e da grande vulnerabilidade do nos-
so sistema energético, que pode, em futuro próximo, 
deixar o País na maior escuridão de sua história, se 
não forem construídas imediatamente as hidrelétri-

cas, os gasodutos, aproveitando-se as potencialida-
des nacionais.

Sras e Srs. Senadores, desde a promulgação da 
Lei nº 1.079, de 2004, as PPPs estão envolvidas por 
diversos problemas. O primeiro deles continua sendo 
de natureza financeira. Muitas dúvidas ainda perma-
necem sobre as garantias anunciadas pelo fundo ga-
rantidor, lastreado por ações de 15 empresas, estatais 
e privadas, em poder da União.

Esse instrumento foi regulamentado pelo Presi-
dente Lula, no final do ano passado, para assegurar 
os compromissos com os investidores, caso os con-
tratos não possam ser honrados com os recursos do 
orçamento. 

Segundo o Governo, o valor do fundo poderá 
chegar a R$6 bilhões. Contudo, a questão mais deli-
cada a ser respondida abrange as ações que variam 
no dia-a-dia, o que certamente gera um clima de in-
tranqüilidade entre os investidores privados.

Dessa forma, a pergunta mais importante que 
permanece no ar é a seguinte: se o Governo deixar 
de honrar algum pagamento, quais razões o levariam 
a autorizar o fundo a cobrir o débito sem maiores pro-
blemas? Caso isso aconteça, há outro temor: o de que 
as obrigações não cumpridas pelo Estado acabem 
em precatórios ou em decisões que poderiam arras-
tar-se por anos. 

Finalmente, existem ainda os entraves de ordem 
política e os entraves jurídicos que dificultam o anda-
mento rápido das PPPs. No primeiro caso, é preciso 
considerar que as autoridades brasileiras ainda não 
definiram claramente os direitos e deveres do conces-
sionário. No segundo, os problemas de natureza jurídica 
são incontáveis e evidentes. Por exemplo, de acordo 
com a opinião de especialistas, a Lei 11.079/2004 con-
fere, em pelo menos nove artigos, o poder centraliza-
dor do Governo Federal.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, apesar dos 
inúmeros obstáculos que acabei de apresentar e que 
estão dificultando a assinatura de inúmeros contratos 
essenciais de PPPs, diversos setores empresariais de 
relevo e o próprio Governo têm demonstrado interesse 
em apressar a formalização dessas associações para 
tocar alguns projetos de grande significado nacional.

Por exemplo, já estão bastante adiantadas as ne-
gociações para viabilizar em curto prazo, antes mesmo 
do término do primeiro mandato do Presidente Lula, o 
primeiro protocolo de Parceria Público Privada. Segundo 
a imprensa, o Governo já colocou em consulta pública 
o edital para recuperação da BR–116 e da BR–324. 
Espera-se que, até o final de dezembro próximo, as 
autoridades que respondem pelo assunto divulguem o 
documento final, que deverá instruir de maneira formal 
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os interessados privados em tocar os empreendimen-
tos em parceria. Na opinião dos técnicos do Governo, 
essa primeira PPP tem como objetivo principal a re-
cuperação de 638 quilômetros de estrada. 

Já é um alento, Sr. Presidente, que as PPPs es-
tejam saindo do papel.

Os trabalhos deverão começar na divisa de Mi-
nas Gerais com a Bahia e serão concluídos em Sal-
vador. O TCU aprovou os empreendimentos. Segundo 
fontes governamentais, essa extensão é responsável 
pelo escoamento de 75% da produção daquele Esta-
do nordestino. 

Sr. Presidente, antes de concluir o meu pronun-
ciamento, gostaria de relembrar... 

O Sr. Leomar Quintanilha (PCdoB – TO)– Sena-
dor Valdir Raupp, antes de concluir o pronunciamento, 
V. Exª me permite um aparte?

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Com 
muito prazer, daqui a alguns segundos, concederei a 
palavra a V. Exª.

As PPPs ainda se apresentam como a melhor 
alternativa para gerar investimento sem aumentar o 
endividamento do País, para proporcionar lucros aos 
empreendedores, para criar renda e para facilitar a 
abertura de novos postos de trabalho em todo o terri-
tório nacional. Por tais motivos, de indiscutível crédito, 
agentes públicos e empresários precisam desenvolver 
em conjunto grandes esforços em benefício do Brasil, 
aliás, Sr. Presidente, isso felizmente já está acontecen-
do apesar das barreiras que acabei de relacionar.

Com muito prazer, concedo o aparte a V. Exª, 
Senador Leomar Quintanilha.

O Sr. Leomar Quintanilha (PCdoB – TO) – Se-
nador Raupp, apesar dos obstáculos, das dificuldades 
elencadas por V. Exª no que diz respeito à implantação 
das PPPs, elas se revelam como uma das grandes al-
ternativas que o País tem para vencer as dificuldades 
de recursos para tocar as suas obras estruturais. V. 
Exª lembrou bem as rodovias brasileiras, grande pa-
trimônio do País, que precisam de um programa eficaz 
para sua recuperação. Do mesmo modo, é importante 
pensarmos na mudança da matriz de transporte des-
te País de dimensão continental, que ainda privilegia 
a modal rodoviária, tendo alternativas extremamente 
viáveis – cito as hidrovias que cortam o eixo do País 
no Centro-Norte – como as hidrovias do Araguaia e 
do Tocantins, como a Ferrovias Norte-Sul, que podem, 
efetivamente, mudar o cenário econômico deste País. 
Além disso, as PPPs também poderão ser alternativas 
para a implementação da busca de energia alternativa 
de que o País precisa e que poderá oferecer inclusive 
a outros países, não só internamente, nas questões 
ainda incipientes no País, com o aproveitamento do 

potencial eólico, do potencial fotovoltaico, mas sobre-
tudo no que está virando moda, e o País sai na frente, 
com relação à energia alternativa originária das bio-
massas, como etanol, metanol, o álcool combustível, 
e sobretudo com o biodiesel e o Hbio. Estou seguro de 
que as PPPs haverão de ser alternativas viáveis que 
contribuirão muito para ampliar esses programas que 
vão certamente alterar a fisionomia social e econômi-
ca do Brasil, melhorar inclusive o controle dos gases 
poluentes, reduzindo...

(Interrupção do som.)

O Sr. Leomar Quintanilha (PCdoB –TO) -... so-
bremodo a poluição da atmosfera. Eu continuo acredi-
tando que nós temos de avançar. O país que consolida 
a sua democracia tem de avançar nessas questões e 
eliminar essas dificuldades burocráticas, para estabele-
cer um ritmo de crescimento e de desenvolvimento com-
patível com a expectativa do valoroso povo brasileiro.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Muito 
obrigado, Senador Leomar. Seu aparte será incorpo-
rado ao meu pronunciamento.

Concedo o aparte ao nobre Senador Romeu 
Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Valdir 
Raupp, V. Exª é o Relator do Orçamento, então sen-
te o cheiro. V. Exª vem à tribuna para falar algo que é 
uma expectativa geral daqueles que têm interesse; por 
tudo aquilo que V. Exª falou, Senador Leomar, que é 
a infra-estrutura, eu somaria a falta da infra-estrutura 
que o País tem. É claro que a prioridade hoje são as 
estradas. Quem costuma trafegar por essas estradas 
sente a grande dificuldade, o prejuízo econômico que 
o país tem e principalmente as transportadoras, bem 
como a vantagem que os assaltantes de carga têm 
tido em função dessas dificuldades. As PPPs foram 
votadas aqui numa ânsia do Governo, que acho que 
agiu bem: trouxe, discutiu e procurou fazer com que 
elas fossem rapidamente aprovadas. Enfrentou obs-
táculos, e V. Exª sabe disso. Aprovadas, há um proble-
ma: quando vai se pôr o projeto em execução. Então, 
se V. Exª está lá no Orçamento – e eu torço para que 
V. Exª tenha sucesso, pois eu vejo as suas dificulda-
des – e está abordando o assunto é porque já tem 
fumacinha saindo por aí. Eu acho importantíssimas 
as PPPs. Dou o exemplo, em São Paulo, da segunda 
pista da via Imigrantes, em que o Estado não pôs um 
tostão, nada; foram as empreiteiras que construíram. 
Ecologicamente perfeita, é uma estrada com uma vista 
maravilhosa. De ponta a ponta, foi praticamente fruto 
de um acordo com o Governo, que não pôs recursos. 
Claro que há o pedágio. Adib Jatene, nosso médico, 
disse que ia escrever – penso que escreveu – um arti-
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go sobre a importância da estrada pedagiada. Ele teve 
uma capotagem grave, sua esposa ficou presa den-
tro do veículo, e em cinco minutos chegou o socorro, 
que, por meio das televisões da estrada, detectou o 
acidente e chegou prontamente e liberou sua esposa. 
Ele acabou elogiando a estrada pedagiada. Sabemos 
que o Governo não tem dinheiro para investir maci-
çamente na infra-estrutura, daí a importância dessa 
parceria. Eu vi, na entrega de prêmios aos principais 
empresários brasileiros esta semana, com a presen-
ça do Presidente Lula, do Governador de São Paulo, 
do Prefeito, o entusiasmo em tentar se produzir algo 
em benefício do País dentro das PPPs. Elas vão criar 
emprego pra chuchu! Parabéns, Senador.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado, 
nobre Senador Romeu Tuma, pelo seu aparte. Incorporo 
essa contribuição ao meu pronunciamento.

Penso que o alento no Orçamento de 2007, de 
que sou Relator, são os R$49 bilhões que as estatais 
possuem para investimentos. Os maiores investimen-
tos do Brasil vão estar nas estatais: Petrobras, Siste-
ma Elétrico Brasileiro. Enfim, as estatais estão com 
os caixas um pouco mais folgados do que o restante 
do Governo.

Eu pediria, Sr. Presidente, se possível, mais uns 
dois ou três minutinhos para concluir.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI.) 
– V. Exª terá uma tolerância, porque os dois Senadores 
que o apartearam vão fazer seus pronunciamentos. 
Vamos aplicar... 

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – V. Exª é 
que tem o coração do tamanho do Estado do Piauí ou 
maior, talvez do tamanho do nosso Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Justamente por isso eu não poderia faltar com o 
Senador Leomar Quintanilha, que roubou uma mulher 
do Piauí para ser feliz e, com certeza, foi com a força 
dela que ele chegou aqui. E o Tuma, que é da gran-
deza de São Paulo.

V. Exª pode usar, tranqüilamente, mais três mi-
nutos.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Muito 
obrigado, será o suficiente para concluir.

Assim, a exemplo da União e dos Estados que 
estão procurando superar as suas dificuldades, diver-
sas prefeituras também estão motivadas com a idéia 
e já colocaram as PPPs como uma das maiores priori-
dades em suas agendas. Entre essas administrações, 
podemos citar, por exemplo, a de São Paulo, que está 
prestes a formalizar a questão com a aprovação, pela 
Câmara de Vereadores, de uma lei específica; a Pre-
feitura de Belo Horizonte, que teve a sua lei aprovada 

em janeiro de 2005; e Porto Alegre, que também definiu 
as suas regras em setembro do ano passado. 

Por outro lado, no Estado de São Paulo, no Gua-
rujá, podemos citar projetos como a construção de 
um retroporto, que facilitará a transferência das mer-
cadorias dos caminhões até os navios. No Município 
de Rio Claro, temos o projeto de ampliação e opera-
ção do sistema de esgoto, obra que deverá consumir 
cerca de R$67 milhões. As empresas que vencerem 
a licitação que está em andamento poderão operar o 
sistema de esgoto por 30 anos e ampliar a rede. Em 
Ribeirão Preto, está sendo discutida a participação da 
iniciativa privada na construção do parque tecnológico. 
O projeto prevê a instalação de empresas, instituições 
e faculdades voltadas para a inovação tecnológica em 
um espaço de um milhão de metros quadrados.

São obras que exigem pesados sacrifícios finan-
ceiros aos cofres municipais e, por isso, necessitam da 
parceria com a iniciativa privada para serem iniciadas, 
porque, como já disse, o setor público não tem como 
arcar com os elevados custos desses investimentos.

Por fim, é igualmente importante destacar que 
as PPPs poderão proporcionar sugestivas oportuni-
dades às pequenas e médias empresas sobretudo 
nos municípios, onde os investimentos são de peque-
no e médio porte e não demandam grandes volumes 
de recursos.

Sr. Presidente, por fim, quero manifestar minha 
satisfação de dizer que, na última semana, foram rea-
lizadas várias audiências públicas no meu Estado de 
Rondônia, visando ao licenciamento ambiental para a 
construção das usinas do Madeira, obras essas que 
vão investir mais de R$20 bilhões e criar em torno de 
30 mil empregos, gerando energia também para ex-
portar para outras regiões, consolidando o crescimento 
econômico do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Concedo a palavra ao Senador Leomar Quintanilha, 
do Estado do Tocantins, por cinco minutos e, em se-
guida, ao Senador Romeu Tuma, também por cinco 
minutos.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PCdoB – TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, eminente Senador Mão Santa, 
que dirige os trabalhos desta Casa nesta tarde, Srs. 
Senadores, Senador Romeu Tuma, desde o final da 
tarde de ontem, dia 12 de novembro, o Brasil tem no 
exercício interino da Presidência da República o Pre-
sidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, uma 
das mais destacadas lideranças do Partido Comunis-
ta do Brasil.
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O fato é inédito na história do Brasil e na história 
da América do Sul: um comunista na chefia do Gover-
no Federal.

A transmissão do cargo pelo Presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva representa mais do que um ato formal 
de respeito à Constituição, diante do impedimento do 
Vice-Presidente José Alencar, em viagem aos Estados 
Unidos para tratamento de saúde.

Como afirmou o próprio Deputado Aldo Rebelo: 
“as lutas e a dedicação de muitas gerações de bra-
sileiros para conquistar a democracia e a liberdade, 
possibilitaram chegar a um momento como este. E 
hoje pode alguém do Partido Comunista, mesmo que 
momentaneamente, chegar à Presidência da Repú-
blica num momento de normalidade, de tolerância, de 
respeito e de convivência democrática”.

A presença de Aldo Rebelo na Presidência da 
República é resultado da contribuição que o PCdoB, 
em 84 anos de militância, deu para garantir aos brasi-
leiros um País soberano, democrático e socialmente 
justo. É sintomático que a posse interina de Aldo Re-
belo na Presidência aconteça exatamente no instante 
em que o PCdoB e outras legendas estejam na imi-
nência de ter a sua atuação parlamentar prejudicada 
por não terem conquistado, cada uma, 5% dos votos 
na Câmara Federal no último pleito.

É a questão da Cláusula de Barreira, Sr. Presi-
dente, ainda no nosso entendimento, uma lei incon-
sistente, que não representa a vontade do povo e que 
não tem amparo constitucional. O Supremo haverá de 
manifestar-se sobre a sua constitucionalidade.

Nas eleições de outubro, o PCdoB disputou o 
Governo do Tocantins e teve candidaturas a Vice-Go-
vernador em Estados como o Rio Grande do Sul, São 
Paulo e Piauí. Alcançou 1,98 milhão de votos para a 
Câmara dos Deputados (2,13% do total nacional) e 6,4 
milhões de votos (7,5% do total) para o Senado. Elegeu 
o Vice-Governador do Piauí e o Deputado cearense 
Inácio Arruda para o Senado Federal. Na Câmara, 
a Bancada será ampliada de 12 para 13 Deputados 
na próxima legislatura. São do PCdoB cerca de duas 
dezenas de Deputados Estaduais e quase trezentos 
Vereadores.

O Partido conta ainda com 12 Prefeitos e está 
organizado em quase 1,4 mil Municípios e nos 27 Es-
tados da Federação.

Embora a Legenda tenha melhorado o seu de-
sempenho eleitoral em relação ao pleito anterior, esse 
esforço ainda não foi suficiente para superar o obstácu-
lo da cláusula de barreira. Em razão disso, milhões de 
eleitores, que confiaram o seu voto ao PCdoB, vêem 
agora a sua representação ameaçada diante de uma 
imposição legal.

No Governo do Presidente Lula, o PCdoB de-
sempenha papel destacado na administração pública 
Federal. Além de comandar a Câmara dos Deputados 
com o próprio Aldo Rebelo, coube ao Partido a Pasta 
do Esporte, atualmente exercida pelo Ministro Orlando 
Silva, com muita competência, diga-se de passagem, 
depois do ex-Ministro Agnelo Queiroz, que também 
trabalhou com muita eficácia. Isso sem contar com inú-
meros outros cargos e funções relevantes em outros 
Ministérios como o da Cultura, o da Ciência e Tecno-
logia e o das Cidades.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o dia de 
hoje é de alegria para o PCdoB; o Partido vive um mo-
mento singular de sua longa história democrática. Um 
alagoano, de Viçosa, filho de um vaqueiro e de uma 
professora primária, líder do movimento estudantil, 
Deputado Federal por São Paulo, dirigente destacado 
do PCdoB, encontra-se no exercício da Presidência 
da República. O dia de hoje é histórico não só para o 
PCdoB, mas para a democracia brasileira.

É com particular agrado, Sr. Presidente, que faço 
este registro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Fazemos nossas as palavras do Senador Leomar 
Quintanilha.

Alagoas é boa de Presidente. Começou com 
Deodoro, Floriano, Collor e agora o Presidente do 
PCdoB.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PCdoB – TO) 
– Alagoas tem hoje o Presidente da República, o Pre-
sidente da Câmara e o Presidente do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– E conquistou este extraordinário Líder, que é o Leo-
mar Quintanilha, para esse Partido, uma grande con-
quista.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedo a palavra, para encerrar a sessão, ao Se-
nador Romeu Tuma, por São Paulo. Como está escrito, 
os últimos serão os primeiros. Ele é sempre o primeiro 
na ética; ele é o símbolo maior dessa instituição, que 
é a Polícia Federal no nosso País; ele é o símbolo da 
ética na política no Brasil.

Tem a palavra V. Exª, Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. Ainda ontem citei, com muita 
emoção, o nome de V. Exª, pelo seu comportamento, 
por sua luta frente às divisões do PMDB, porque te-
nho um filho, Deputado Estadual, que faz parte do seu 
Partido e me convidou para participar da convenção 
ontem. Não tive nenhuma dificuldade de falar sobre a 
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sua postura e como eu via o PMDB que V. Exª deseja 
historicamente, desde o MDB.

Quero cumprimentar o Senador Leomar Quin-
tanilha, para que leve o nosso abraço ao Deputado 
Aldo Rebelo, porque também o PCdoB é uma divisão 
do PCB, que surgiu no passado. São sempre essas 
lutas intestinas que fazem com que os partidos, às 
vezes, dividam-se, mas sempre Aldo Rebelo, para 
mim, foi um homem ético, correto, respeitoso com as 
pessoas. Conheço-o bem por ligações que tem com o 
meu irmão, que faz parte de entidades internacionais. 
Então eu pediria a V. Exª que o cumprimentasse para 
que, novamente, quando assumir, seja mais longa a 
sua permanência; não que eu queira que o Presidente 
se ausente, porque, de vez quando, viaja. Eu gostaria 
muito que o José Alencar voltasse rapidamente curado 
da doença que fez com que ele tivesse que ser nova-
mente operado. É um homem que conosco conviveu, 
sempre educado e delicado. Conversei com ele, na 
semana passada, da mesma forma como era quando 
estava nesta Casa conosco, com a mesma delicadeza 
e simpatia. Estamos orando para que ele volte. Tenho 
certeza de que Aldo Rebelo, dentro da sua postura, 
não trará nenhuma dificuldade ao Presidente Lula neste 
período em que estará à frente da Presidência, ainda 
mais tendo um representante como V. Exª entre nós. 
Deus ajude que dê tudo certo.

Sr. Presidente, peço um minuto, porque eu sei 
que V. Exª, o Senador Flávio Arns, Eduardo Suplicy fa-
laram sobre o InCor. Eu tenho uma ligação muito forte 
com o InCor. O InCor, em tese, ainda não existia com 
a Fundação Zerbini. Era um departamento da Escola 
de Medicina da USP. Lá funcionava, à época em que 
conheci, e várias vezes fui lá, como amigo, o Dr. Fúlvio 
Pileggi, que foi um dos primeiros a presidir administra-
tivamente o InCor com a sua Fundação.

Eu era policial ainda novo, quando foi feito o 
primeiro transplante pelo Professor Zerbini. Havia ne-
cessidade de montar uma enorme segurança e, como 
estava no departamento, fui escalado para colaborar 
com a segurança e fiz uma amizade muito grande com 
esses médicos.

Vejo que há praticamente dois anos a situação 
econômica vem degringolando. É claro que a Fundação 
sempre teve um saldo altamente positivo para atender 
a melhora no tratamento, com dedicação exclusiva dos 
médicos e o aprimoramento das pesquisas. Trata-se 
de um centro de ponta. V. Exª sabe muito melhor do 
que eu o que produz o InCor frente aos congressos 
internacionais. 

O nosso colega Senador foi presidente do con-
selho, e o nosso querido Mário Covas também foi pa-
ciente, tendo feito cirurgia e tratamento lá, e pediu que 
a Fundação cedesse o seu dinheiro e retirasse um 
empréstimo no BNDES para construir o prédio dois. 
Isso foi feito com o compromisso de que o Governo 
reassumiria essa dívida, o que não aconteceu até hoje. 
A dívida é de R$250 milhões, conforme declarações 
dadas pelo diretor atual, um infectologista, com a pre-
sença do Presidente Lula e dos dois ministros, em 
busca de uma solução. Eu gostaria que essa solução 
fosse rapidamente encontrada.

O Sabino, que trabalhou conosco aqui, foi Dire-
tor-Geral da Câmara, trabalhou comigo na Primeira 
Secretaria, hoje está dirigindo a Fundação Zerbini para 
tentar recuperar algumas coisas que se deterioraram 
ao longo tempo. Aqueles conselhos e empresários que 
sempre colaboraram começaram a desaparecer.

Sou cliente do InCor e vou lá toda semana não 
só por necessidade, mas muito mais porque sou amigo 
dos médicos e fico encantado com algumas pesquisas 
que fazem por lá. Nós que temos filho médico acaba-
mos pegando o vírus.

O Governo tem toda razão. Espero que o Pre-
sidente Lula, dentro do seu compromisso assumido 
publicamente, nas próximas 24 horas – foram dadas 
48 horas e já se passaram quase 24 horas –, tenha-
mos, em breve, uma solução eficaz porque não havia 
dinheiro para pagar o salário dos médicos. Tiveram 
de se virar. A universidade ajudou um pouco, mas a 
Fundação não tinha mais dinheiro para pagar o salário 
dos médicos. Assim, foi um mês difícil para a Funda-
ção e para o InCor. 

Eu e a Roseana Sarney fomos os primeiros pa-
cientes a ocupar quarto no prédio dois. Eu, operado de 
um infarto; e ela, por um problema grave de intestino, 
pelo qual sofreu muito. Rezávamos juntos pelos cor-
redores do prédio dois do InCor. Por isso, temos uma 
afeição especial por ele.

Sr. Presidente, tenho certeza, e V.Exª, como mé-
dico, declarou desta tribuna ou da Presidência a sua 
expectativa, de que serão realmente cumpridos todos 
os compromissos para que o InCor não perca a sua 
qualidade de ponta, ele que tão bem representa o País 
em vários congressos internacionais.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpas 
a V. Exª por ter abusado. V. Exª ia encerrar a sessão e 
me deu esta oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.124, DE 2006

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 
PLC nº 82, de 2006 aos Projetos de Lei do Senado nos 
171, 428, 605, de 1999, que já tramitam em conjunto, 
por versarem sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2006.  
– Senador Demóstenes Torres. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– O requerimento que acaba de ser lido será publica-
do e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia, nos 
termos do art. 255, II, c, 8, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Lamento informar ao Piauí e ao Brasil o falecimento 
da Srª Maria do Carmo Correia Caldas Rodrigues, es-
posa do nosso ex-Governador e ex-Senador Chagas 
Rodrigues. Neste momento, eu gostaria de apresentar 
à família enlutada votos de profundo pesar. Perde o 
Estado do Piauí uma grande mulher, uma mãe e es-
posa de um dos mais ilustres piauienses.

Chagas Rodrigues foi Deputado Federal por várias 
legislaturas, inicialmente na UDN e, depois, no PTB 
de Getúlio Vargas; foi Governador do Estado do Piauí 
entre 1959 e 1961, quando saiu para se candidatar; foi 
cassado pelo Ato Institucional em 1967; e, depois, foi 
eleito Senador. É uma das figuras mais respeitadas na 
história deste Senado da República, tendo sido Vice-
Presidente desta Casa.

Quis Deus que estivesse aqui presente o Senador 
Leomar Quintanilha, cuja esposa é piauiense.

Maria do Carmo Correia Caldas Rodrigues re-
presenta o maior símbolo da mulher piauiense. Tanto 
é verdade, Senador Romeu Tuma, que, quando o ma-
rido foi cassado, quiseram-na candidata a Deputada 
Federal ou a Senadora. Não o foi porque seu pai era 
um grande empresário do Piauí, fundador da Federa-
ção das Indústrias, por sinal meu tio e padrinho, José 
de Moraes Corrêa, que a impediu. Então, cabe bem 
aqui aquela frase: “Atrás de um grande homem, há 
uma grande mulher”.

Hoje falei do Piauí, mais precisamente da revista 
Piauí. O nosso poeta disse: “A minha terra é um céu, 
se há um céu sobre a terra”. Creio que há céu, e hoje 
Maria do Carmo Caldas Rodrigues é santa, está no 
céu, canonizada pela sua obra em prol dos pobres do 
Estado do Piauí.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os Srs. Senadores Arthur Virgílio, Marcos Guerra, 
Juvêncio da Fonseca, Leonel Pavan, Flexa Ribeiro, 
Alvaro Dias, Papaléo Paes, a Srª Senadora Lúcia Vâ-

nia, os Srs. Senadores Almeida Lima e Romero Jucá 
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203, combinado com o art. 
210, inciso I e § 2º, do Regimento Interno.

S. Exas serão atendidos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o Presidente Lula pode, uma vez mais, 
até não saber. Mas seu segundo Governo já começou. 
E não muito bem. Para o País, isso é péssimo. Para o 
Presidente, um desastre.

As previsões não são nada otimistas e, não obs-
tante, Lula se deixa levar pelo jogo que mais o diverte: 
o de traçar o tabuleiro de xadrez de seu novo Ministério, 
sem levar em conta projetos e diretrizes de ação.(O 
Estado de S.Paulo, 8-11-06).

Foi exatamente pela inexistência de projetos, a 
não ser o de Poder, que o ciclo inicial de Lula passará 
à História como o quatriênio perdido.

Não será positivo para a Nação se os próximos 
quatro anos vierem a seguir a mesma cartilha da inér-
cia e da incompetência que caracterizam o primeiro 
mandato. 

A luz amarela já está acesa. Esse é o aviso a 
Lula:

PRODUÇÃO INDUSTRIAL CAI EM SE-
TEMBRO E MERCADO REDUZ PROJEÇÃO 
PARA O PIB.

(GRANDE PARTE DOS ANALISTAS 
APONTA CRESCIMENTO INFERIOR A 3% 
EM 2006)

O ESTADO DE S. PAULO

O noticiário de hoje diz que, um dia após a CNI 
ter festejado a reação favorável do setor industrial 
em setembro, o IBGE jogou um balde de água fria no 
mercado.

Entre os analistas do mercado, abro aspas para a 
opinião do ex-Ministro Maílson da Nóbrega, para quem 
o segundo mandado de Lula não será nem um desastre 
nem espetacular, como o Presidente anda prometendo 
mesmo sem ter um programa de Governo.

Mais aspas para Maison:
Não se pode esperar de Lula nem um Governo 

espetacular nem um desastre: seu novo mandato tem 
tudo para ser mais do mesmo. O mesmo foi o que a 
Nação viu. E não gostou, apesar de reeleger Lula, quem 
sabe para lhe dar uma nova oportunidade, como diz a 
Veja, a última chance.

Além de arregaçar as mangas e se lançar ao 
trabalho, no seu novo mandato Lula precisa ter mais 
humildade e respeitar as opiniões que a imprensa se 
encarrega de divulgar, apesar de boa parte do PT, o 
partido do Presidente, não ter o menor apreço aos 
meios de comunicação.
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O sinal amarelo só se torna visível, inclusive para 
Lula, graças à imprensa. 

Sobre a situação industrial, abro aspas para o 
Estadão:

INDÚSTRIA BRASILEIRA ATRAI 
MENOS RECURSOS EXTERNOS
(...) A indústria brasileira perdeu compe-

titividade internacional e atrai cada vez menos 
recursos do investidor estrangeiros. São dados 
do Banco Central.

E mais, ainda com aspas para o jornal 
paulista:

PARA ANALISTAS, JURO MENOR 
NÃO BASTA PARA O PAÍS CRESCER
(...) A avaliação é que falta investir em 

infra-estrutura
e controlar gastos governamentais, entre 

outros fatores.
No caso dos gastos governamentais, a 

luz passa de amarela para vermelha:
(...) As estimativas de crescimento de 5% 

para 2007 são otimistas. Enquanto o Gover-
no não sinalizar de fato e concretamente que 

haverá um ajuste fiscal sério, passando pela 
reforma da Previdência e controle mais rígido 
dos gastos, com a melhora da qualidade em 
termos de infra-estrutura, vai ser difícil esperar 
um crescimento maior do PIB.

Fica o registro desses fatos, que podem confirmar 
a previsão do ex-Ministro Maílson da Nóbrega. Se a luz 
amarela está acesa, alguma coisa precisa ser feita, e 
com urgência. Do contrário, o novo mandato de Lula 
será apenas mais do mesmo.

Em anexos, as matérias dos jornais menciona-
dos, para que constem dos Anais do Senado da Re-
pública.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos 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, a discussão de estratégias de cresci-
mento para o País nos próximos anos foi um dos temas 
centrais da recente campanha presidencial. Encerrada 
a eleição, este debate está longe de ter se esgotado, 
devido à complexidade e urgência dos desafios que 
aguardam a administração federal no quadriênio que 
começa em 2007.

Não podemos, por exemplo, ignorar – sob pena 
de continuarmos presos aos baixos índices de cres-
cimento que têm sido a marca da economia – ignorar 
por mais tempo a crescente deterioração do setor de 
infra-estrutura no Brasil. 

Essa degradação é decorrente de vários fatores, 
a começar pela baixa capacidade de investimento do 
Estado. Para se ter uma idéia de como ela foi reduzida, 
hoje em dia o investimento público gira em torno de meio 
ponto percentual do Produto Interno Bruto do País. Na 
década de 70, ele chegava a 5 por cento do PIB.

De acordo com levantamento do Instituto de Es-
tudos para o Desenvolvimento Industrial, somado o 
investimento federal aos desembolsos feitos por pre-
feituras e governos estaduais, chega-se a um valor 
equivalente a apenas 2 por cento do PIB aplicado em 
infra-estrutura.

O descompasso com as reais necessidades do 
País é grande. Um estudo da Fundação Getúlio Var-
gas mostra que o Brasil precisaria investir, no próximo 
quadriênio, cerca de 139 bilhões de reais em infra-es-
trutura, saneamento e habitação social. Os benefícios 
são evidentes: técnicos da Fundação calculam que 
esses gastos elevariam em 2,4 pontos percentuais o 
ritmo anual de crescimento do PIB, além de melhorar 
substancialmente nossa posição no ranking do Índice 
de Desenvolvimento Humano, o índice utilizado pela 
Organização das Nações Unidas para medir as con-
dições de vida da população.

Precisaríamos, ainda de acordo com o mesmo 
estudo, investir quase 47 bilhões de reais em quatro 
anos na reparação e expansão da malha rodoviária e 
mais de 27 bilhões de reais em geração e transmissão 
de energia elétrica. Para melhorar as condições de 
saneamento básico, seriam necessários investimen-
tos de mais de 24 bilhões de reais entre 2007 e 2010. 
Com tais recursos, elevaríamos de 51 por cento para 
60 por cento o número de domicílios com acesso a 
redes de esgoto no País.

Investimentos nesses setores dependem de um 
equilíbrio das contas públicas, ou seja, só serão pos-
síveis se o governo mostrar determinação em cortar 
gastos em outras áreas e redirecionar maior volume 

de recursos para setores prioritários, como é, sem dú-
vida, o caso da infra-estrutura.

Mas há um problema adicional: sabemos também 
que há muito se esgotou a capacidade de o Estado 
atender sozinho às necessidades de desenvolvimen-
to da infra-estrutura. É fundamental, portanto, atrair a 
participação da iniciativa privada, e para isto necessi-
tamos de algo de que o Brasil não dispõe até agora: 
um conjunto de marcos regulatórios eficientes, leis e 
regras específicas e estáveis, que não mudem a cada 
governo, capazes de estabelecer o clima de confiança 
indispensável a investimentos.

Ameaças muito reais conspiram contra os planos 
de alcançar metas maiores de crescimento. Especia-
listas já alertam que, se os investimentos no setor de 
energia elétrica continuarem baixos, estaremos dian-
te da possibilidade de um novo apagão por volta de 
2009. Cerca de 75 por cento das estradas federais 
encontram-se em mau estado. Precisamos investir na 
construção de novas ferrovias, modernizar e expandir 
nossos portos. Só uma disposição real de solucionar 
as deficiências em infra-estrutura permitirá reverter 
esse panorama negativo e fazer com que o País ini-
cie a trajetória de desenvolvimento sustentado que é 
o desejo de todos os brasileiros.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna no dia de hoje para 
comentar o artigo intitulado “O voto envergonhado”, de 
autoria do jornalista André Petry, publicado pela revista 
Veja de 20 de setembro de 2006.

O artigo trata sobre a eleição e os votos do Pre-
sidente Lula. Segundo o jornalista, além do voto dos 
pobres, o Presidente candidato ganhou também o voto 
de outro tipo de eleitor; o do eleitor envergonhado. 
André Petry afirma que eleitor envergonhado “morre 
de medo que lhe descubram a identidade porque ele 
morre de vergonha do mensalão do valerioduto, dos 
bingos, do caseiro, do lixo, do caixa dois, das cartilhas. 
Mas escondidinho vota em Lula”.

Sr. Presidente, solicito que o artigo acima citado 
seja considerado como parte integrante deste pronun-
ciamento para que, assim, 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 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. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fa-
zer o registro da matéria intitulada “IBGE reduz, pela 
9ª vez, projeção da safra 2006”, publicada no jornal 
Folha de S.Paulo em sua edição de 10 de outubro 
do corrente.

A matéria destaca que o IBGE, Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística, prevê uma queda na 
safra de grãos de 0,76%. Ao invés das 126 milhões de 
toneladas de grãos previstas inicialmente, o País terá 
apenas 116,546 milhões de toneladas de grãos.

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, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para re-
gistrar a matéria intitulada “Dólares foram sacados 
em agência de Nova Iguaçu, revela investigação”, 
publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo de 23 de 
outubro de 2006.

Segundo a matéria, de acordo com a Polícia Fe-
deral, o dinheiro usado para comprar o falso dossiê 
contra candidatos tucanos, foi adquirido em lotes por 
laranjas na empresa Vicatur Câmbio e Turismo, de 
Nova Iguaçu, município governado pelo PT.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer, 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. 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 “MST na campanha 
petista”, publicada pelo jornal Correio Braziliense em 
sua edição de 13 de outubro de 2006.

A matéria destaca que o MST, Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra, dá trégua ao Presidente e 
decide trabalhar pela reeleição de Lula. E que a meta 
é reunir 50 mil cabos eleitorais.

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.)
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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 fa-
zer o registro do artigo intitulado “NOTÍCIAS DA ITÁ-
LIA”, publicado pela revista Veja de 11 de outubro do 
corrente.

No artigo o articulista Diogo Mainardi afirma que 
os promotores públicos milaneses descobriram que a 
Telecon Itália tinha um esquema de pagamentos ile-
gais a autoridades brasileiras e que o lulismo ganhou o 
mundo em sua forma mais autêntica: o dinheiro sujo.

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Se-
nado, requeiro que o artigo acima citado seja conside-
rado como parte integrante deste pronunciamento.

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

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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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “Entidades vêem risco à 
liberdade de imprensa”, publicada pelo jornal O Estado 
de S. Paulo de 20 de outubro do corrente.

Segundo a matéria, representantes de entidades 
ligadas à imprensa brasileira disseram que é legítima 
a decisão da campanha do candidato-presidente Lula, 
de pedir direito de resposta por reportagem publica-
da pela revista Veja, mas no entanto, a medida soa 

mais como uma estratégia de coerção da liberdade 
de imprensa.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-
ferida matéria passe a integrar os Anais do Senado 
Federal.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
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. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna neste momento para re-
gistrar o artigo intitulado “A indignação”, de autoria do 
Professor de Filosofia Denis Rosenfield, publicado no 
jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 1º de no-
vembro do corrente.

O autor, em seu artigo, faz uma análise sobre o 
processo eleitoral recente e os escândalos que domi-
naram o governo do Presidente Lula. Para o autor, “Um 
país que perde a capacidade de indignar-se arrisca 
a sua própria existência política”. Afirma, ainda, que 
“Os que defendem os ‘erros’ cometidos pelo governo 

Lula e pelo PT estão, de fato, abandonando o próprio 
exercício do pensamento”.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-
tado seja considerado 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 ALMEIDA LIMA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Instituto Presbiteriano Mackenzie, um dos 
mais prestigiosos estabelecimentos de ensino no País, 
inova a sua lista de publicações e lança o oportunís-
simo compêndio intitulado Mackenzie: Balanço Social 
2005. No ano passado, a instituição comemorou o seu 
qüinquagésimo terceiro aniversário. Aproveito, portanto, 
a ocasião para não somente saudar a relevante inicia-
tiva, como também tecer ligeiros comentários sobre tão 
renomado patrimônio pedagógico brasileiro.

Em primeiro lugar, cabe enaltecer o compromisso 
assumido pelos administradores do Mackenzie de in-
vestir na excelência do ensino e da pesquisa no País, 
zelando pela formação integral do ser humano em 
ambiente de fé cristã-evangélica reformada. Na con-
dição de instituição educacional presbiteriana, segue 
religiosamente a missão de lapidar o ser humano à luz 
da sabedoria divina, visando ao exercício consciente 
e crítico da cidadania e da dignidade.

Nessa perspectiva, o Mackenzie encomendou, 
em 2005, a uma empresa de auditoria a elaboração 
de uma proposta de reorganização da Universidade. 
Segundo a nova estruturação, adotou-se o reagrupa-
mento das faculdades em centros, seguindo as afini-
dades dos cursos e as estruturas necessárias. Além 
disso, empenhou-se em ajustar sua organização do-
cente às regras previstas pela Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB), de acordo com as quais um terço 
de seus professores deve permanecer em regime de 
tempo integral. 

Sr. Presidente, a Carta de Princípios de 2005, 
sob cuja inspiração a Universidade Mackenzie elabo-
rou este Balanço Social, condensou sua mensagem 
no seguinte lema: “Confessionalidade e Liberdade 
Acadêmica”. Trata-se do reconhecimento de que toda 
instituição de ensino é confessional, mesmo que os 
pressupostos filosóficos e religiosos que determinam 
sua linha educacional não sejam estatutariamente ex-
plícitos. Mas esse reconhecimento da confessionalidade 
não impede que o Mackenzie tenha sempre prezado 
a liberdade religiosa e o respeito quanto à diversida-
de das crenças.

Nunca será por demais recordar que o Mackenzie 
inaugurou, de fato, suas atividades no Brasil em 1870, 
quando da chegada de alguns exímios missionários pro-
testantes norte-americanos, introduzindo pioneirismo 
no modelo pedagógico da época. Destacam-se, entre 
outras medidas, a inovação de classes mistas e a abo-
lição dos castigos físicos. Além de justapor herdeiros 
de famílias renomadas e filhos de escravos na mesma 
sala de aula, a instituição fundou, em 1896, a primeira 
escola de engenharia de caráter privado no País.

Segundo os critérios de excelência do Ministé-
rio da Educação (MEC), o Mackenzie foi considerado, 
em 2003, uma das maiores instituições brasileiras de 
ensino, abrangendo cursos fundamentais, superiores 
e de pós-graduação. De não somenos relevância, foi 
neste estabelecimento universitário que o Brasil, ainda 
nos anos sessenta, anunciou a nomeação da primeira 
mulher reitora em nossa história. A ex-Ministra da Edu-
cação Esther de Figueiredo Ferraz assumiu o cargo 
em 1965 e lá permaneceu por vários anos.

De lá para cá, muita coisa evoluiu. A TV Macken-
zie, por exemplo, foi fundada em 1997, se consolidan-
do como importante instrumento de comunicação da 
instituição. Comprometida com os projetos de ensino, 
pesquisa e extensão, sua produção e sua programa-
ção são desenvolvidas por uma equipe competente de 
profissionais de jornalismo, rádio e TV, além de contar 
com os respectivos professores da área.

Especificamente em 2005, a nova Divisão de 
Tecnologia e Informação (DTI) implementou significa-
tivas melhorias e expansões em infra-estrutura e co-
municação digital. Com isso, pôde viabilizar redes mais 
velozes de comunicação de dados em todas as unida-
des do Mackenzie, além de intensificar os ambientes 
virtuais de educação on-line e a distância. Mais que 
tudo, investiu na maior convergência de tecnologias, 
envolvendo dados, voz e vídeo digitais.

Por outro lado, vale a pena, igualmente, sublinhar 
a preocupação do Mackenzie com sua efetiva contri-
buição para as ações sociais. Em 2005, o Grupo de 
Recreação Musical desenvolveu inúmeros exercícios 
junto ao Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, 
privilegiando uma terapia baseada na interação do 
paciente com o entretenimento rítmico e melódico. No 
mesmo diapasão, os integrantes do grupo Alfabetiza-
ção Solidária Mackenzie, além de prestarem serviços 
diretamente relacionados à função educativa primária, 
fundaram um afinadíssimo coral destinado a projetos 
culturais alternativos e solidários.

No fundo, não há como negar que, na realidade, o 
Mackenzie tem por vocação maior a missão filantrópi-
ca, em nome da qual prioriza seu compromisso com a 
sustentabilidade social, ambiental e econômica do País. 
Nesse contexto, de acordo com os editores da publica-
ção, a transparência converteu-se em valor supremo 
para o alcance de um desenvolvimento sustentável da 
instituição, confirmando sua obsessão educacional por 
uma sociedade mais justa e solidária. 

Por conta disso, aposta num saudável convívio 
de pessoas de diferentes origens, credos e habilida-
des, proporcionando oportunidade de emprego para 
mulheres, portadores de necessidades especiais e pes-
soas de faixa etária mais elevada. Ao lado disso, não 
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lhe escapa a adoção de uma política salarial interna 
competitiva, de modo a atrair e reter talentos. No que-
sito treinamento, cerca de 230 professores participa-
ram, em 2005, de eventos nacionais e internacionais, 
mediante desembolso da ordem de 400 mil reais por 
parte da instituição.

Engajado no desenvolvimento das comunidades 
próximas à localização de seus campi, o Mackenzie 
destina quase 25% do total da receita efetivamente re-
cebida às gratuidades educacionais e aos projetos so-
ciais. Seguindo os termos do Roteiro Básico de Projetos 
Sociais (RBPS), define determinados projetos de apoio, 
caracterizados, em geral, por sua ação permanente e 
pelo atendimento ao público-alvo preestabelecido pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social.

Por fim, convém fazer algumas considerações 
sobre as relações do Mackenzie com o Poder Público. 
Embora seja desvinculada de qualquer bandeira polí-
tico-partidária, a instituição julga por bem manter um 
relacionamento ético e responsável com as diversas 
instâncias governamentais do País. Afora o respeito às 
leis, aposta numa interação dinâmica com os represen-

tantes políticos, vislumbrando uma melhoria constante 
da situação social e econômica brasileira.

Diante do exposto, Sr. Presidente, nada mais 
resta a acrescentar nesta conclusão, senão reiterar as 
sinceras congratulações à comunidade que integra o 
Instituto Presbiteriano Mackenzie, por mais uma pu-
blicação de impecável elaboração. Sem dúvida, o Ba-
lanço Social 2005 se inscreve na história educacional 
brasileira como mais um documento a registrar a pros-
peridade, ainda que lenta, do projeto de emancipação 
cultural do País.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos desta sessão de segunda-feira, dia 
13 de novembro de 2006, coordenada pelo nosso ex-
traordinário Secretário-Geral da Mesa, Dr. Raimundo 
Carreiro da Silva:

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 13 
minutos.) 
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(Inicia-se a sessão às 14 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 492/06/PS-GSE

Brasília, 9 de novembro de 2006

Assunto: comunica envio de PL à sanção

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprova-

do nesta Casa o Projeto de Lei nº 5.505, de 2005, do 
Senado Federal (PLS nº 282/04), o qual “Institui o Dia 
Nacional de Combate à Psoríase”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que a 
referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.125, DE 2006

Senhor Presidente,
Em aditamento ao Requerimento nº 1.039, de 

2006, comunico a V. Exª, que em virtude de compro-
missos parlamentares inadiáveis estarei participando, 
como observador parlamentar, da Assembléia-Geral 
das Nações Unidas, em Nova Iorque, no período de 
17 a 30 de novembro de 2006.

Assim, a minha ausência do País se dará no pe-
ríodo de 16 de novembro a 1 de dezembro de 2006.

Senado Federal, 14 de novembro de 2006. – Se-
nador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Com referência ao expediente que acaba de ser lido, 
de autoria do Senador Romeu Tuma, a Presidência, 
com base no disposto no art. 41 do Regimento Inter-
no, defere o requerimento, considerando que a próxi-
ma sessão deliberativa somente se realizará no dia 
21 de novembro.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.126, DE 2006

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a inserção em ata de 
voto de congratulações para o atleta Marilson Gomes 
dos Santos, ganhador da São Silvestre por duas ve-
zes, 2003 e 2005; e da 37ª Maratona de NY em cinco 
do corrente.

Justificação

Ele nasceu aqui perto, em Ceilândia, teve uma 
infância pobre e muita gente de Brasília acostumou-
se a vê-lo correr descalço pelas avenidas planas da 
capital federal quando era adolescente. Marilson Go-
mes dos Santos corria desde menino e tinha um fôlego 
fora do comum.

Aos 14 anos mudou-se para Santo André, na 
Grande São Paulo. Era franzino. Ganhou peso, mas 
ainda hoje, aos 29 anos, é magro, com 1 metro e 75 
de altura e 58 quilos. Físico ideal para um bom fun-
dista – e melhor ainda para o campeão da maratona 
de Nova Iorque, a prova mais concorrida do mundo, 
com 42 quilômetros 195 metros, que reuniu neste 
ano 38.368 atletas de vários países. Foi a primeira 
vez que um sul-americano, um brasileiro, chegou ao 
primeiro lugar.

A prova, a vitória de Marilson aconteceu no dia 
5, domingo retrasado, mas a notícia continua “quente”. 
Marilson representa o brasileiro que supera os obstácu-
los, acredita na sua capacidade e sabe o que quer.

Ata da 185ª Sessão Não Deliberativa, 
em 14 de novembro de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência do Sr. Alvaro Dias, da Srª Heloísa Helena 
e dos Srs. Augusto Botelho e Romeu Tuma
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O Brasil todo conhece Marilson. Ganhou a São 
Silvestre em 2003 e 2005, o que não é pouca coisa. 
Eu mesmo já disputei a prova em São Paulo por duas 
vezes e sei o que é fazer aquele percurso.

Marilson deixou para trás grandes corredores, 
como os quenianos – os favoritos de sempre, por lide-
rarem a maior parte das maratonas nos últimos anos. 
O Quênia tem 35 milhões de habitantes e chama aten-
ção pela qualidade dos seus atletas. Grande deles vem 
do Vale do Rift, que fica a 1.500 metros de altitude. A 
revista Veja, desta semana, fala de pesquisas feitas 
com a população desse local, para verificar se havia 
algo específico no DNA dos atletas, que os fazia correr 
tão bem. Nada foi encontrado.

São como Marilson e todos os atletas do mundo. 
Ou seja, têm mesmo é bom treino, disciplina, preparo 
físico e uma enorme força de vontade.

Marilson deixou para trás grandes campeões 
como Stephen Kiogora e Paul Tergat, que subiram ao 
pódio com ele como segundo e terceiro colocados. Os 
dois quenianos favoritos dizem reconhecer que Marilson 
fez uma prova espetacular, e que merecia vencê-los. 
“Estou feliz por ele”, disse Paul Tergat às emissoras de 
TV de todo o mundo, que cobriam a maratona.

O treinador Adauto Dominguez conta que tudo 
melhorou na vida dos dois quando decidiram mudar das 
provas de 5 mil e 10 mil metros para as maratonas de 
longa distância. Está dando certo desde 2003. Depois 
da vitória em São Paulo em 2003, a imprensa esportiva 
mundial passou a prestar atenção no seu estilo, muito 
citado nas maratonas de Paris em 2004 e de Chicago, 
um ano depois, quando chegou em 6º e em 10º lugar, 
respectivamente. Nessas duas provas ele não chegou ao 
pódio, mas foi considerado um atleta “fora de série”.

Para essa maratona de Nova Iorque, Marilson 
treinou em Campos do Jordão, a cidade alta, linda 
e fria da Serra da Mantiqueira em São Pauto. Mas 
passa temporadas treinando em Paipas, a cidade co-
lombiana que fica a 2.600 metros de altitude. A gente 
pensa que ele está acostumado com o frio. Mas seus 
4% de gordura o deixam muito friorento. Enfrentou os 
9 graus de Nova Iorque com gorro, luvas e protetores 
para os braços. Deixa ele se esquentar. Deixa ele ga-
nhar mais.

Corre mais, Marilson, e alegra a gente aqui no 
Brasil.

Sala das Sessões, 14 de novembro de 2006. 
– Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.

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

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.127, DE 2006

Senhor Presidente,
Tendo sido designado por Vossa Excelência para 

participar, da 4ª Sessão da Conferência Interpalamentar 
sobre Direitos Humanos e Liberdade Religiosa, a rea-
lizar-se em Roma, Itália, requeiro, nos termos do inci-
so II, a, do artigo 40 do Regimento Interno do Senado 
Federal, seja concedida licença para desempenhar a 
referida missão de 28 a 30 de novembro de 2006.

Comunico, por oportuno, que estarei ausente do 
País no período de 24-11 a 4-12-2006.

Sala das Sessões, 14 de Novembro de 2006. 
– Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Com referência ao expediente que acaba de ser lido, 
de autoria do Senador Mão Santa, a Presidência, com 
base no disposto no art. 41 do Regimento Interno, defere 
o requerimento, considerando que a próxima sessão 
somente se realizará no dia 21 de novembro.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.128, DE 2006

Senhor Presidente,
Tendo sido designado por Vossa Excelência para 

participar, da V Assembléia Plenário do Fórum Inter-
palamentar das Atnéricas – FIPA, a realizar-se em Bo-
gotá, Colômbia, requeiro, nos termos do inciso II, a, do 
Artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, 
seja concedida licença para desempenhar a referida 
missão de 19 a 21 de novembro de 2006.

Comunico, por oportuno, que estarei ausente do 
País no período de 18 a 21 de Novembro de 2006.

Sala das Sessões, 14 de Novembro de 2006, 
– Senador Marcelo Bezerra Crivela.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Com referência ao expediente que acaba de ser lido, 
de autoria do Senador Marcelo Crivella, a Presidência, 
com base no disposto no art. 41 do Regimento Interno, 
defere o requerimento, considerando que a próxima 
sessão somente se realizará no dia 21 de novembro.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.129, DE 2006

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, do 
Regimento Interno, que seja inserido em ata, voto de 
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pesar pelo falecimento de Isaac Ainhorn, ocorrido no 
dia de hoje, pela manhã.

Isaac Ainhorn, advogado e professor da Univer-
sidade Ritter dos Reis, estava em seu sexto mandato 
na Câmara Municipal de Porto Alegre – CMPA. Sua 
primeira eleição, como suplente do PDT, foi em 1982. 
Ele presidiu o Legislativo em 1996. Atualmente era Se-
cretário do Planejamento Municipal – SPM, mas estava 
licenciado em função da doença. Isaac era casado com 
Landa Almeida Ainhorn, com quem teve três filhos.

O corpo do vereador será velado a partir das 15h 
no Plenário Otávio Rocha da Câmara (Avenida Loureiro 
da Silva, 255 – 2º piso). O sepultamento está previsto 
para a manhã desta quarta-feira, às 10h, no Cemitério 
Israelita de Porto Alegre.

Este voto de pesar deve ser enviado para Landa 
Maria Lopes de Almeida Ainhorn, esposa de Isaac Ai-
nhorn, residindo em Rua Comendador Caminha, 180, 
apartamento 104 – Bairro Moinhos de Vento – Porto 
Alegres/RS – CEP. 90430-030.

Sala das Sessões, 14 de novembro de 2006. 
– Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A Presidência encaminhará o voto de pesar solici-
tado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A Presidência recebeu do Tribunal de Contas da 
União, os seguintes Avisos:

– nº 1.875, de 2006, encaminhando cópia do Acórdão 
nº 2.007/2006 –TCU – Plenário, bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, 
sobre auditoria realizada nas obras de reforma e 
ampliação do Aeroporto Internacional Luiz Edu-
ardo Magalhães, na cidade de Salvador/BA (TC 
009.627/2000-8); e

– nº 1.894, de 2006, encaminhando cópia do Acórdão 
nº 2.015/2006 – TCU – Plenário, bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que o fundamen-
tam, sobre auditoria realizada no Cadastro Único 
dos Programas Sociais do Governo Federal (TC 
001.838/2006-5).

Os expedientes lidos, anexados respectivamente 
aos processados dos Avisos nºs 201, de 2001; e 10, 
de 2003, vão à Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, 
o Aviso nº 87, de 2006, na origem, de 31 de outubro 
último, informando, nos termos do art. 3º da Resolu-
ção nº 23, de 1996, do Senado Federal, as operações 

de crédito externo de natureza financeira de interes-
se da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, de caráter não-reembolsável, analisadas 
e registradas por aquela Autarquia, no trimestre de 
julho a setembro de 2006.

O expediente, juntado ao processado da referida 
Resolução, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.201, DE 2006

Da Comissão de Serviços de Infra-Es-
trutura, sobre o Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 388, de 2005, de autoria do Senador 
Valdir Raupp, que autoriza o Poder Execu-
tivo Federal a implantar o Gasoduto Urucu 
– Porto Velho, no Estado de Rondônia.

Relatora: Senadora Fátima Cleide
Relator ad hoc: Senadora Serys Slhessa-

renko

I – Relatório

Submete-se ao exame da Comissão de Serviços 
de Infra-Estrutura (CI), o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 388, de 2005, de autoria do Senador Valdir 
Raupp, que autoriza o Poder Executivo Federal a im-
plantar o gasoduto Urucu – Porto Velho, após a reali-
zação dos estudos de viabilidade técnica, econômica, 
de impacto ambiental (EIA/RIMA), de natureza antro-
pológica e outros que estejam previstos em lei.

De acordo com o PDS, as comunidades indíge-
nas afetadas pelo empreendimento serão ouvidas, nos 
termos do § 3º do art. 231 da Constituição Federal.

O autor do projeto argumenta que o empreendi-
mento, a ser desenvolvido pela Petrobras, levará o gás 
natural de Urucu pará a capital rondoniense, sendo de vi-
tal importância para o desenvolvimento da Amazônia.

O requerimento de urgência, subscrito por líderes 
partidários e anexado a este processo, não foi apre-
ciado, em virtude do término da 3ª sessão legislativa 
ordinária. Em janeiro de 2006, o projeto retomou à CI 
para continuar sua tramitação.

II – Análise

De acordo com o art. 104, I, do Regimento Interno 
do Senado Federal (RISF), compete à Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura opinar, entre outros, sobre 
temas referentes a obras públicas em geral.

A construção de um gasoduto para transportar gás 
natural (GN), da província petrolífera de Urucu, localizada 
no Estado do Amazonas, até Porto Velho, no Estado de 
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Rondônia, é um dos principais projetos do Governo Federal 
e insere-se na estratégia de ampliação da malha de gaso-
dutos e massificação do uso do gás natural no País.

O empreendimento da TNG Participações, con-
sórcio liderado pela Petrobras, com 520 Km de exten-
são, passará pelos municípios amazonenses de Coari, 
Tapauá e Canutama, até chegar a Porto Velho, e visa 
a resolver definitivamente o problema de escassez de 
energia elétrica da região Norte.

A produção média de gás natural em Urucu é da 
ordem de 9,7 milhões de metros cúbicos por dia, volu-
me que faz do Amazonas o terceiro produtor nacional 
de GN. Esses números indicam que as reservas de 
Urucu serão suficientes para abastecer todo o Norte 
do País, além de outras regiões, como uma das prin-
cipais fontes de energia elétrica.

São inúmeras as vantagens do emprego do gás 
natural – como, por exemplo, geração de eletricidade 
com maior segurança operacional e redução de custos 
nas tarifas, aplicação automotiva, com baixo custo para 
o usuário, uso direto no setor industrial, menor potencial 
poluidor –, o que justifica a crescente inserção desse 
combustível na matriz energética nacional.

Assim, a implantação de um projeto como o gaso-
duto Urucu – Porto Velho é indispensável para assegu-
rar à população da Amazônia as condições necessárias 
para seu desenvolvimento econômico e social.

Enfatize-se, porém, que a importância estratégica 
do empreendimento não autoriza relegar, a segundo 
plano, a proteção ao meio ambiente e à biodiversidade 
da área sob influência do gasoduto. Nesse sentido, é im-
perativo que a empresa responsável por sua instalação 
observe, na íntegra, todas as condicionantes estabeleci-
das na Licença nº 322, de 2005, concedida pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) e anexada a este parecer.

Além do mérito, a CI examinará também a cons-
titucionalidade da matéria, uma vez que a proposição 
não será submetida à apreciação da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

Sob esse aspecto, o PDS atende ao disposto no 
art. 49, XVI, da Constituição Federal, que atribui compe-
tência exclusiva ao Congresso Nacional para “autorizar, 
em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento 
de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas 
minerais”. Além disso, encontra amparo no art. 231, § 
3º, da Lei Maior, pelo qual “o aproveitamento dos re-
cursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, 
a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras 
indígenas só podem ser efetivados com autorização 
do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades [indí-
genas] afetadas, ficando-lhes assegurada participação 
nos resultados da lavra, na forma da lei”.

A propósito, o item 2.10 da licença publicada 
pelo Ibama explicita que a implantação do gasoduto 
Urucu-Porto Velho vincula-se ao cumprimento das de-
terminações impostas pela Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI), que, por intermédio da Coordenadoria-Geral 
de Patrimônio Indígena e Meio Ambiente (CGPIMA), 
assim se manifesta:

(1) formação de uma equipe composta 
por sertanistas para coordenar e acompanhar 
todo o processo de instalação do empreendi-
mento, que inclui todas as suas fases de ati-
vidades (topografia, acampamentos, instala-
ções etc.), monitorando as interações destas 
atividades com as comunidades das Terras 
Indígenas envolvidas no contexto do empre-
endimento, principalmente no caso de cons-
tatação de indício de índios isolados;

(2) promover os trabalhos de localização 
dos grupos indígenas isolados na região do rio 
Mucuim e igarapé Jacareúba, a serem realizados 
pela Coordenação-Geral de Índios Isolados;

(3) melhoria das condições de operação 
da unidade administrativa da Funai em Lábrea 
– AM, quanto aos recursos humanos e à infra-
estrutura de equipamento.

Como condicionante para a emissão da Licença 
de Operação pelo órgão licenciador, o empreendedor 
deve atender os itens seguintes:

(1) promover a formação de equipes mul-
tidisciplinares distribuídas para a execução dos 
Estudos Etnoecológicos conforme o Termo de 
Referência a ser apresentado pela CGPIMA, 
oportunamente, para cada Terra Indígena en-
volvida. Cada equipe será composta de um 
indigenista experiente e dois especialistas em 
etnoecologia (sendo um deles antropólogo);

(2) promover os programas e projetos 
apresentados pelas equipes dos Estudos Etno-
ecológicos para cada Terra Indígena envolvida, 
(...) voltados para o ordenamento etnoterritorial, 
com vista ao etnodesenvolvimento e à proteção 
das Terras Indígenas envolvidas.

A proposição sob exame respeita os limites constitu-
cionais e atende os pressupostos ambientais. Merece, por-
tanto, apoio irrestrito desta Casa para a sua aprovação.

III – Voto

Diante do exposto, votamos pela aprovaçâo do 
Projeto de Decreto Legislativo n0 388, de 2005, que 
autoriza o Poder Executivo Federal a implantar o Ga-
soduto Urucu-Porto Velho, no Estado de Rondônia.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  

PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:

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

XVI – autorizar, em terras indígenas, a exploração 

e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa 

e lavra de riquezas minerais;

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

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

– O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.

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

– Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.201, de 2006, 

da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 388, de 2005, de 

autoria do Senador Valdir Raupp, que autoriza o Poder 

Executivo Federal a implantar o Gasoduto Urucu-Porto 

Velho, no Estado de Rondônia.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 

dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 

art. 235, II, d, do Regimento Interno.

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

– Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 297, DE 2006 

Inclui as doações aos Fundos con-
trolados pelos Conselhos de Assistência 
Social na permissão para dedução do im-
posto de renda devido pelas pessoas físi-
cas e jurídicas.

O Congresso Nacional decreta:

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. Do imposto apurado na forma do 
artigo anterior, poderão ser deduzidos:

I – as contribuições feitas aos fundos 
controlados pelos Conselhos Municipais, Es-
taduais e Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, do Idoso, da Pessoa Porta-
dora de Deficiência, da Igualdade Racial, do 
Índio e pelos Conselhos Municipais, Estaduais 
e Nacional de Assistência Social;

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

Art. 2º Aplica-se o disposto no art. 260 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, com a redação dada 
pela Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991, às doa-
ções efetuadas por pessoa jurídica tributada com base 
no lucro real ao Fundo Nacional de Assistência Social 
e aos fundos de assistência social instituídos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, nos 
termos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Art. 3º Esta lei entra em vigor no primeiro dia do 
ano seguinte ao de sua publicação.

 
Justificação 

O art, 204 da Constituição Federal prescreve que 
as ações na área da assistência social serão organi-
zadas com base na descentralização político-adminis-
trativa, reservando-se a execução às esferas estadual 
e municipal e às entidades beneficentes e de assis-
tência social. O mesmo artigo prevê a participação da 
população, por meio de organizações representativas, 
na formulação das políticas e no controle das ações 
em todos os níveis.

A intenção evidente do legislador constituinte foi a 
de estimular ao máximo a interação da sociedade com 
os organismos de governo, em busca de seus objetivos. 
Almeja canalizar a energia social, que tradicionalmen-
te se manifesta por meio de entidades de assistência 
e de benemerência ou de doações em dinheiro, para 
complementar e, de certa forma, dar maior racionali-
dade e utilidade às ações oficiais.

As diretrizes constitucionais concretizaram-se, 
no nível legal, pela institucionalização de conselhos, 
como forma de assegurar a participação da cidadania 
na formulação das políticas e no controle das ações, 
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e de fundos especiais, como instrumento de operacio-
nalização mais ágil e eficiente.

Assim, atualmente, coexistem o Conselho Nacio-
nal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CO-
NANDA e o Conselho Nacional de Assistência Social 
– CNAS, com seus correspondentes conselhos esta-
duais e municipais.

Seguindo a mesma arquitetura, tanto os conse-
lhos dos direitos da criança e do adolescente quanto 
os de assistência social, nos três níveis de governo, 
têm como instrumento operativo financeiro o respectivo 
fundo (Fundos da Criança e do Adolescente e Fundos 
de Assistência Social).

Os fundos estaduais e municipais, assim como 
os conselhos, são criados mediante legislação própria 
e constituídos de recursos decorrentes de fontes go-
vernamentais e de contribuições de pessoas físicas 
e jurídicas.

Embora o arcabouço institucional e operativo 
seja idêntico para as áreas de assistência específica à 
criança e ao adolescente e de assistência em geral, há 
uma inexplicável distinção entre ambos. Sucede que, 
pela legislação própria, as contribuições de pessoas 
fisicas e jurídicas, que podem ser feitas para qualquer 
um dos fundos, somente proporcionam dedução no 
imposto de renda devido quando o destino da doação 
é um dos fundos da criança e do adolescente.

Esse beneficio fiscal, (art. 12 da Lei nº 9.250, 
de 1995, combinado com o art. 22 da Lei nº 9.532, de 
1997) permite que as pessoas físicas destinem até 6% 
do imposto de renda devido (em concorrência com as 
contribuições culturais e da área audiovisual). As pes-
soas jurídicas tributadas com base no lucro real podem 
deduzir até 1% do imposto devido.

Verdade que apenas uma porcentagem muito pe-
quena (0,6%) das empresas com imposto devido, entre 

as quase 190.000 que apresentam declaração pelo 

lucro real, tem feito doações aos fundos da criança.

Potencialmente, a doação das empresas poderia 

ultrapassar o montante de R$100 milhões em todo o 

Brasil, se todas as empresas que declaram pelo lucro 

real e que têm imposto devido optassem pela dedu-

ção. Entretanto, os valores doados costumam ficar no 

limiar de R$6,5 milhões, representando apenas 6% 

do potencial.

De todo o exposto, verifica-se, por um lado, não 

haver qualquer justificativa para tratamento tributário 

diferenciado entre as doações aos fundos da criança 

e do adolescente e as doações aos fundos de assis-

tência social, visto que ambos cumprem basicamente 

funções da mesma natureza e, em tudo mais, estão 

inseridos em sistema legal e operativo idêntico.

Por outro lado, é mais que evidente a existência 

de largo espaço de concorrência entre os dois sis-

temas. Como o sistema da criança e do adolescen-

te atrai a doação de apenas quinhentas das quase 

oitenta mil empresas potencialmente doadoras, ele 

não será prejudicado ao se permitir também aos 

fundos de assistência social angariar doações in-

centivadas.

Importante assinalar que, por não se estar ins-

tituindo renúncia de receita nova, não se aplicam 

ao projeto ora submetido à apreciação das Casas 

do Congresso Nacional os ditames da Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal. Trata-se, apenas, de abrir aos 

potenciais doadores opção para destinação de re-

cursos a partir de instituto de renúncia tributária 

previamente existente.

Sala das Sessões, 14 de novembro de 2006. 

– Senador Paulo Paim.
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(Às Comissões de Assuntos Sociais e de Assuntos 
Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 298, DE 2006

Acrescenta art. 48-A à Lei nº 10.931, de 
2 de agosto de 2004, para permitir refinan-
ciamento de saldo de financiamento imo-
biliário com interveniência de novo agente 
financeiro credor.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 48-A:
“Art. 48-A. Instituição financeira poderá quitar, em 

nome do mutuário, saldo devedor de contrato de finan-
ciamento imobiliário de qualquer espécie, com simul-
tânea celebração de novo contrato de financiamento 
imobiliário em que o mutuário e a instituição pagadora 
sejam devedor e credor respectivamente.

Parágrafo único. O saldo da operação de crédito 
relativo ao refinanciamento concedido pela nova insti-
tuição credora, quando esta for integrante do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), desde 
que o contrato satisfaça as condições previstas na 
legislação especifica, inclusive a regulamentação do 
Conselho Monetário Nacional, será considerado para 
efeito de direcionamento obrigatório dos recursos de 
depósitos de poupança.”

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

Justificação

Desde 2004, com a Lei nº 10.931, foram tomadas 
várias medidas para reduzir os riscos envolvidos nas 
operações de crédito imobiliário, caracterizadas por 
longos prazos de duração. Estão entre essas medidas 
o patrimônio de afetação, a alienação fiduciária para 
imóveis e o pagamento do incontroverso. Mais recen-
temente, possibilitou-se o financiamento imobiliário 
com taxas de juros fixas e o desconto das prestações 
em folha de pagamento.

Essas medidas foram importantes para garantir 
a expansão do crédito imobiliário. Para complementá-
las, sugerimos alteração na Lei nº 10.931, de 2004, 
para que o tomador de um financiamento imobiliário 
possa trocá-lo por outro que tenha menores custos. 
Para alcançar esse objetivo, cria-se a possibilidade 
de um financiamento imobiliário ser pago diretamente 
por outra instituição financeira, que se tornará a nova 
credora do tomador do financiamento.

Essa alteração torna-se importante em um cenário 
de queda das taxas de juros, pois permitirá ao tomador 
de um empréstimo imobiliário refinanciá-lo com taxas 
de juros mais baixas. Para estimular a concorrência, 
será permitido que a nova instituição credora compute 

o saldo credor assumido para efeito de cumprimento 
de exigibilidade de aplicação dos recursos captados 
em depósitos de poupança.

Contamos com o apoio dos nobres Pares para a 
aprovação deste projeto que visa beneficiar os toma-
dores de crédito imobiliário.

Sala das Sessões, 14 de Novembro de 2006. 
– Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.931, DE 2 DE AGOSTO DE 2004

Dispõe sobre o patrimônio de afeta-
ção de incorporações imobiliárias, Letra de 
Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imo-
biliário, Cédula de Crédito Bancário, altera 
o Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 
1969, as Leis nº 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964, nº 4.728, de 14 de julho de 1965, 
e nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá 
outras providências.

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

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
– decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 299, DE 2006

Institui o Dia da Guarda Municipal, a 
ser comemorado no dia l0 de outubro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o “Dia da Guarda Municipal”, 

a ser comemorado, anualmente, no dia 10 de outubro.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

Diversos municípios brasileiros, com efetiva 
concentração no Estado de São Paulo, constituíram 
suas guardas municipais, destinadas, nos termos 
do que estabeleceu o art. 144, § 8º, da Constituição 
da República, à proteção de seus bens, serviços e 
instalações.

No entanto, em face de uma questão mais ampla, 
a insegurança pública, em sentido geral, tais corpora-
ções passaram a agir também como coadjuvantes nas 
ações das polícias estaduais e federal, no controle da 
atividade marginal, às vezes apenas por sua presença 
ostensiva nos logradouros onde se edificam proprie-
dades do município.
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Louve-se, portanto, não apenas sua criação, mas 
a efetivação de seus serviços, por meio do concurso de 
profissionais qualificados, treinados tanto para a guar-
da dos bens municipais quanto para coadjuvar a força 
policial no zelo pela segurança da sociedade, muito 
embora não lhes seja facultado o poder de polícia.

Criadas as guardas municipais, impõe-se, neste 
momento, a adoção de medidas legislativas destinadas 
ao efetivo reconhecimento do valor dessas corporações 
no cenário da vida pública. Entre tais medidas, desta-
ca-se a necessidade de instituir um dia comemorativo 
em seu louvor.

Nessa direção, aliás, já avançaram alguns en-
tes federativos. O Estado de São Paulo, por exemplo, 
mediante a Lei nº 11.252, de 4 de novembro de 2002, 
estabeleceu, no âmbito de sua esfera de competência, 
a data de 28 de outubro como o Dia do Guarda Muni-
cipal. A capital daquele Estado, entretanto, bem antes 
da promulgação da atual Carta Política já havia criado 
sua Guarda Municipal Metropolitana, por força de Lei 
Municipal de 1986. Esse dia passou a ser reverencia-
do como o marco comemorativo daquela instituição. 
O município paulista de Ubatuba, por sua vez, elegeu 
o dia 17 de julho; já em Fortaleza, capital cearense, a 
comemoração é feita no dia 10 de julho.

A falta de padronização quanto à data comemora-
tiva torna inviável a divulgação da referida força como 
instituição amplamente reconhecida. Faz-se necessário, 
assim, firmar um critério definitivo, de alcance nacional, 
para o estabelecimento do dia simbólico.

O Congresso Nacional de Guardas Municipais, 
realizado na cidade de Curitiba, identificou o dia 10 de 
outubro como o mais hábil para a realização das referi-
das comemorações, por razões históricas indiscutíveis, 
pois foi naquela data, no ano de 1831, que o Regente 
Feijó editou um decreto que autorizava as Províncias 
a criar seus corpos de Guardas Municipais.

Tal é o fundamento desta proposição, que re-
produz o próprio interesse da corporação homena-
geada.

Sala das Sessões, 14 de novembro de 2006. 
– Senador Romeu Tuma

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUICÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO III 
Da Segurança Pública

....................................................................................
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos, é exercida para 

a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 
órgãos:

I – polícia federal;
II – polícia rodoviária federal;
III – polícia ferroviária federal;
IV – polícias civis;
V – polícias militares e corpos de bombeiros 

militares.
....................................................................................

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas 
municipais destinadas à proteção de seus bens, ser-
viços e instalações, conforme dispuser a lei.
....................................................................................

LEI Nº 11.252, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2002 
(Projeto de Lei nº 500/2001, do Deputado  

Carlão Camargo – PFL)

O Governador do Estado de São Paulo:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta 

e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituído o “Dia do Guarda Muni-

cipal’, a ser comemorado, anualmente, no dia 28 de 
outubro.

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

Palácio dos Bandeirantes, 4 de novembro de 
2002. – GERALDO ALCKMIN – Saulo de Castro 
Abreu Filho, Secretário da Segurança Pública – Ru-
bens Lara.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

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

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Of nº 775-06 – LPL

Brasilia, 14 de novembro de 2006

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Partido 

Liberal indica, como titular, o Deputado Almir Sá (PL/
RR), em substituição ao Deputado José Carlos Araújo 
(PL/BA) e, indica, ainda, o Deputado José Carlos Araújo 
(PL/BA), como suplente, em substituição ao Deputado 
Almir Sá (PL/RR), 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 
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apreço e distinta consideração, – Deputado Luciano 
Castro, Líder do Partido Liberal.

OF/GAB/I/Nº 803

Brasilia, 14 de Novembro de 2006

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Mauro Lopes para participar, na qualidade 
de Titular, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalizaçio, em substituição ao Deputado 
Marcello Siqueira.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelênda protestos 
de estima e elevada consideração, – Deputado Wilson 
Santiago, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Serão feitas as substituições solicitadas.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Maceió, 20 de setembro de 2006

Ao Senado Federal
Praça dos Três Poderes
Brasília – DF
AT.: Exmº Sr. Presidente Senador José Renan Vas-
concelos Calheiros
Ref.: Banco do Estado de Alagoas S.A. – Em Liquida-
ção Ordinária

Prezados Senhores,
Fazemos referência à Resolução nº 32, de 4 de 

maio de 2000, deste D. Senado Federal, cujo objeto 
foi a aprovação da realização de operação de crédito 
entre a União Federal e o Estado de Alagoas, nos ter-
mos do Contrato de Abertura de Crédito, datado de 29 
de junho de 1998 e aditado em 9 de agosto de 2002, 
no valor de R$427.250.000,00 (quatrocentos e vinte 
e sete milhões, duzentos e cinqüenta mil reais), desti-
nado à extinção do Banco do Estado de Alagoas S.A. 
– PRODUBAN (doravante denominado simplesmente 
“Produban”), em Liquidação Ordinária, e à criação de 
Agência de Fomento no Estado de Alagoas.

Em conformidade com o parágrafo único do ar-
tigo 1º de referida Resolução, o crédito aberto pela 
União Federal ao Estado de Alagoas, que foi incluído 
no Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e 
Refinanciamento de Dívidas nº 017/98-STN/COAFI, 
celebrado em 11 de setembro de 1997, destinava-se 
à extinção do Produban e à criação de agência de 
fomento no Estado de Alagoas, devendo os recursos 
liberados serem aplicados na exata forma prevista no 
artigo 2º da mesma resolução, o que foi integralmente 
realizado pelo Estado de Alagoas.

A razão pela qual a União concedeu o sobredito 
crédito foi para implementar, definitivamente, a retirada 
do Estado de Alagoas do sistema financeiro nacional, 
a ser efetivada com a extinção do Produban. Buscava-
se, assim, prover meios ao Estado de Alagoas para 
que tal finalidade fosse alcançada. O esteio legal para 
o acordo entre União Federal e o Estado de Alagoas 
com vistas à redução da participação deste no sistema 
financeiro nacional foi a Medida Provisória nº 2.192-70, 
de 24 de agosto de 2001, cuja eficácia foi postergada 
indefinidamente pela Emenda Constitucional nº 32, de 
11 de setembro de 2001.(1)

Em razão de norma expressa no artigo 1º de tal 
Medida Provisória, a retirada do Estado de Alagoas do 
sistema financeiro nacional poderá se dar não apenas 
com a efetiva extinção do Produban, mas, igualmente, 
com a realização de processos de incorporação, fusão, 
cisão ou qualquer outra forma de reorganização socie-
tária legalmente admitida (§ 1º do artigo 1º da mesma 
Medida Provisória), tal como a alienação do controle 
de tal instituição financeira. 

Nesta senda, verificou o Estado de Alagoas, no 
curso do processo de liquidação ordinária do Produ-
ban, a existência de determinados ativos que poderiam 
tornar viável a alienação das ações representativas do 
capital social do Produban detidas pelo Estado à inicia-
tiva privada, que poderia interessar-se em adquirir tais 
ações para, após a obtenção das devidas aprovações 
do Banco Central do Brasil, nos termos da Lei nº 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964, constituir nova instituição 
financeira no Estado de Alagoas e aproveitar os ativos 
existentes na massa do Produban.

Ademais, verificou-se que a alienação trará relevan-
tes e inquestionáveis vantagens ao Estado de Alagoas e 
ao interesse público, tais como (i) a obtenção de recursos 
com a alienação das ações representativas do capital so-
cial do Produban, (ii) o crescimento da oferta de emprego 
no Estado de Alagoas, em razão da reabertura de uma 
nova instituição financeira revigorada e fortalecida, e (iii) 
o crescimento da oferta de crédito e, conseqüentemen-
te, da economia alagoana com o funcionamento de uma 
nova instituição financeira no Estado.

1 Dispõe o artigo 1º de referida Medida Provisória (in verbis): “Art. 
1º A redução da presença do setor público estadual na atividade fi-
nanceira bancária será incentivada pelos mecanismos estabelecidos 
nesta Medida Provisória, e por normas baixadas pelo Conselho Mo-
netário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente 
mediante a privatização, extinção, ou transformação de instituições 
financeiras sob controle acionário de Unidade da Federação em 
instituições financeiras dedicadas ao financiamento de capital fixo 
e de giro associado a projetos no País, denominadas agências de 
fomento. § 1º A extinção das instituicões financeiras a que se refere 
o caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de 
incorporacão, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização 
societária legalmente admitida.” (grifos nossos)
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Em razão das vantagens que podem ser auferidas 
pelo Estado de Alagoas com a alienação do Produban 
à iniciativa privada e da enorme relevância ao interesse 
público que tal alienação terá, bem como à vista do fato 
de que tal operação é, inquestionavelmente, uma forma 
de retirada do Estado de Alagoas do sistema financeiro 
nacional, em perfeito cumprimento ao disposto na Medida 
Provisória nº 2.192-70/2001 e na Resolução nº 32/2000, 
deste D. Senado Federal, foi editada a Lei Estadual nº 
6.622, de 15 de setembro de 2005, que autorizou o Po-
der Executivo do Estado de Alagoas a alienar as ações 
representativas do capital social do Produban de sua 
titularidade, por meio de licitação pública.

Destarte, em consideração aos benefícios decor-
rentes da alienação do Produban à iniciativa privada, 
o Governo do Estado de Alagoas vem, pela presente, 
comunicar a este D. Senado Federal que iniciará pro-
cesso de licitação pública, de acordo com o disposto na 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na modalidade 
de concorrência, com vistas à seleção de pessoa ju-
rídica de direito privado para adquirir as ações repre-
sentativas do capital social do Produban de titularídade 
do Estado e que ficará incumbida de obter todas as 
aprovações necessárias ao seu funcionamento como 
instituição financeira.

Com a realização de tal alienação, o Estado de 
Alagoas retirar-se-á definitivamente do sistema finan-
ceiro nacional, em conformidade com a finalidade do 
crédito aberto pela União Federal ao Estado e em es-
trito cumprimento à determinação da Resolução  nº 
32/2000, deste D. Senado Federal, ao mesmo tempo 
em que propiciará a realização do interesse público de 
forma extremamente eficiente, visto que promoverá a 
movimentação e o crescimento da economia alagoana 
com o aumento da oferta de empregos e de crédito.

Sendo o que havia para o momento, colocamo-nos 
à disposição de V. Exª para quaisquer esclarecimentos 
que possam ser necessários, bem como aproveitamos 
para manifestar nossos mais elevados votos de estima 
e consideração a esta D. Instituição.

Cordialmente, Sérgio Roberto de Uchôa Dória, 
Secretário Coordenador de Planejamento, Gestão e 
Finanças do Estado de Alagoas – Eduardo Henrique 
Araújo Ferreira, Secretário Executivo de Fazenda do 
Estado de Alagoas.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O expedinete lido juntado ao processado da Reso-
lução nº 32, de 2000, do Senado Federal, retorna ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Há oradores inscritos.

Com a palavra o Senador Paulo Paim.
S. Exª dispõe de 20 minutos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Alvaro Dias, que preside a sessão, hoje venho à 
tribuna para falar um pouco sobre a minha participação 
na 1ª Conferência de Educação Profissional e Tecno-
lógica, realizada em Brasília no dia 6 de novembro, e 
também no 13º Seminário Internacional de Educação 
Tecnológica – 13º Siet e 19ª Mostratec, Mostra Inter-
nacional de Ciência e Tecnologia, realizada em Novo 
Hamburgo, no Rio Grande do Sul, no dia 9 de novem-
bro, na Escola Técnica Liberato.

Nesses eventos, apresentei o Projeto Fundep, 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Pro-
fissional e Tecnológica, do qual V. Exª, Senador Alvaro 
Dias – fiz referência a esse fato nas conferências –, 
atualmente é o Relator. Tenho certeza de que o pare-
cer de V. Exª será favorável não somente ao projeto, 
mas também à emenda constitucional.

É claro que ainda teremos algumas audiências 
públicas, mas provavelmente aprovaremos o projeto 
no ano que vem, e ele entrará em pleno vigor dali a 
um ano. De acordo com a projeção feita por um dos 
especialistas que me ajudou a construir o projeto, o 
assessor do Senado João Valadares, nós teremos em 
torno de seis a sete bilhões de reais para investimento 
no ensino técnico.

Sr. Presidente, no papel de autor do projeto do 
Fundep e representando a Frente Parlamentar de 
Educação Profissional e Tecnológica, falei sobre a 
importância da aprovação desse projeto, pelos recur-
sos que serão destinados aos investimentos na área 
de educação profissional já existente, à construção 
de centros de educação profissional, à capacitação 
de docentes e do pessoal administrativo, e à implan-
tação de cursos de qualificação profissional voltados 
para os trabalhadores desempregados, jovens, ho-
mens e mulheres com mais de 40 anos e até mesmo 
aqueles que estão empregados mas querem investir 
num novo curso. 

A aprovação do Fundep, a gratuidade da educa-
ção profissional e tecnológica, a forma como têm sido 
distribuídos recursos para a educação profissional e 
o importante papel do FAT, o Fundo de Amparo ao 
Trabalhador, foram alguns dos assuntos em destaque 
nos dois eventos. 

A minha participação na conferência motivou, 
para alegria nossa, uma avaliação, por parte do pró-
prio MEC, favorável a esse projeto.

Participaram do debate sobre o financiamento 
da educação profissional em Brasília o Secretário Ad-
junto da Setec, Getúlio Marques Ferreira; o professor 
universitário do Centro Universitário Feevale e do IPA, 
Gabriel Gabrowski; e o Secretário de Políticas Públicas 
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do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Remígio 
Todeschini.

Acredito que o Brasil, Sr. Presidente, não pode 
desprezar a relevância do ensino técnico para o mer-
cado de trabalho e para o desenvolvimento e o cres-
cimento econômico do nosso País.

Quero registrar que o Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva participou do encerramento dessa conferência 
sobre o ensino técnico, demonstrando a responsabi-
lidade que o Governo Federal tem com a valorização 
do ensino técnico profissionalizante. 

Faço também aqui os meus agradecimentos ao 
Correio do Povo, um dos principais jornais de meu 
Estado, que, na edição do dia 9 de novembro, dedicou 
o espaço de seu editorial à valorização do tema e ao 
apelo no sentido da aprovação rápida do Fundep.

Quero também, Sr. Presidente, cumprimentar 
todos aqueles que organizaram o 13º Seminário In-
ternacional de Educação Tecnológica, pela excelên-
cia do evento, e também ressaltar a participação de 
alunos de 17 países, que levaram os seus projetos de 
pesquisa científica e tecnológica nas diversas áreas 
do conhecimento humano.

Estou convicto de que a responsabilidade da 
educação profissional deve ser compartilhada entre 
as múltiplas instâncias do Poder Público e da socie-
dade civil. Tenho certeza de que só iremos conquistar 
uma sociedade verdadeiramente democrática, ética, 
promotora da identidade cultural e competitiva na eco-
nomia por intermédio do conhecimento e da constan-
te qualificação profissional da nossa gente. Estou, 
também, convencido de que o ensino técnico é um 
instrumento de combate aos preconceitos, de diminui-
ção da violência e, com certeza, será fundamental na 
construção de uma sociedade mais justa, solidária e 
que seja, efetivamente, um espaço onde a renda seja 
melhor distribuída.

Não podemos sonhar com um País desenvolvido 
se desvincularmos as políticas humanitárias do avanço 
tecnológico. A escola profissional é vertente de novos 
conhecimentos, de inovação, de pesquisas de capa-
citação para o trabalho, de combate ao desemprego, 
enfim, de inúmeras ações que objetivam o desenvol-
vimento do nosso País como um todo.

Tudo isso deve estar vinculado a uma visão de 
total desprendimento, onde ninguém seja discrimina-
do, quer seja pela origem, pela procedência, pela cor 
da pele, pelo gênero, pela idade, pela deficiência ou 
pela opção sexual.

Acredito realmente que o Fundep construirá um 
novo perfil da classe trabalhadora, capaz de contribuir 
para um inovador projeto de desenvolvimento nacio-

nal, ajudando a fazer do Brasil um País cada vez mais 
justo, democrático e soberano.

Além do Fundep, Sr. Presidente, apresentamos 
também, no Fórum do Rio Grande do Sul, em Novo 
Hamburgo, o projeto que lá leva o nome de “Cantan-
do as Diferenças”, um projeto que foi idealizado não 
somente por nós, mas por todos aqueles que querem 
um mundo melhor e que tem por objetivo a inclusão 
política das diferenças, articulando Municípios e co-
munidade para a adoção de medidas práticas para 
uma verdadeira inclusão social onde o corte se dará 
por meio do Estatuto do Idoso, da Igualdade Racial, da 
Pessoa com Deficiência e da Criança e Adolescente 
– ECA, dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente e, 
agora, do Fundep.

Esse é um projeto que, no meu entendimento, 
inicia uma bela caminhada, contando com parceiros 
importantes que têm desenvolvido e difundido essa 
idéia. Inclusive, o referido projeto já recebeu prêmio 
de destaque pelos Deputados do Rio Grande do Sul. 
Recebeu também um prêmio do Fórum Internacional 
da Educação, na França, e, recentemente, recebeu 
um prêmio na Argentina.

O “Cantando as Diferenças” pretende, de forma 
ampla e gradual, provocar uma mudança no modo de 
enxergar as mais variadas diferenças – repito – de 
gênero, raça, idade ou condição física e social, uma 
verdadeira mudança de consciência e atitude. 

Idealizamos o “Cantando as Diferenças” com o ob-
jetivo de juntos – sociedade, empresários, universidades 
e Poder Público –, por intermédio do reconhecimento 
da diversidade de toda a nossa gente e num resgate 
histórico, darmos vez e voz à inclusão social.

Apresentamos aqui, no Senado Federal, estes 
projetos: um deles, o PL nº 286, de 2006, que institui 
o Dia Nacional de Reflexão do “Cantando as Diferen-
ças”, que seria celebrado – uma vez aprovado – no 
dia 10 de agosto, numa homenagem à data da morte 
do inesquecível professor Florestan Fernandes, com 
quem tive a alegria de conviver como constituinte; e o 
PL nº 285, de 2005, que autoriza o Poder Executivo a 
criar o Programa “Cantando as Diferenças”, destinado a 
promover a inclusão social de grupos discriminados. 

O projeto gira em dois eixos: acessibilidade/dife-
renças e direitos humanos/cidadania. Propõe também 
garantir palco para quem não tem palco, e também 
podemos dizer que é um projeto sócio-ecológico, pois 
deve ser como a terra, a chuva, o sol, o ar, os ventos, 
as flores, ou mesmo como as abelhas, voando de flor 
em flor para levar o pólen das plantas e, com isso, abrir 
os caminhos como diz a canção: caminhando, cantan-
do, exaltando, enxergando, pensando e conversando 
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com todas as diversidades para buscar a verdadeira 
inclusão social tão esperada.

Pela empolgação de todos aqueles que partici-
param desses dois eventos, tanto os convidados de 
outros países como aqueles que representavam en-
tidades, setores, enfim, aqui do Brasil, digo que saí 
empolgado com o debate.

Parabéns a todos que organizaram esses dois 
eventos! Com certeza, teremos outros momentos como 
esses, talvez até em audiências públicas nesta Casa, 
para debater o tema.

Sr. Presidente, informo ainda que, ontem, par-
ticipei, na cidade de Esteio, com o Vice-Presidente 
Gilmar Rinaldi, de uma belíssima sessão na Câmara 
de Vereadores, lembrando a Semana da Consciência 
Negra, que iniciou ontem e termina no próximo dia 20, 
quando haverá, neste plenário, a lembrança da data 
de Zumbi dos Palmares.

V. Exª, Senadora Heloísa Helena, lançou a sua 
candidatura à Presidência da República na Serra da 
Barriga, numa homenagem a todos os que são discri-
minados, na figura de Zumbi, do lendário Quilombo dos 
Palmares. E V. Exª lembra as mulheres lutadoras que 
representaram essa bela caminhada, que tem como 
essa simbologia o dia 20 de novembro, quando, em 
todo o País, lembraremos os lutadores. 

Sempre digo que 20 de novembro é a data em que 
temos a figura de Zumbi. Mas, para mim, é o momento 
de homenagear todos aqueles homens e mulheres que 
lutaram, tombaram e morreram na busca da liberda-
de, da igualdade e da justiça. Mas também há aque-
les que não tombaram e, graças a Deus, estão vivos 
e permanecem conosco nesta longa caminhada que, 
no Senado, nós – não eu – representamos. Na figura 
da mulher Heloísa Helena, faço essa simbologia. 

É um bom momento para a reflexão, razão pela 
qual demonstro a minha alegria de pode fazer este breve 
relato aqui e dizer que participou comigo o Professor 
Ubirajara, lá em São Leopoldo, que proferiu belíssima 
palestra fazendo uma retrospectiva desde o momento 
em que os escravos chegaram ao Brasil até este mo-
mento. E o chamamento final foi pela aprovação do 
Estatuto da Igualdade Racial.

Inclusive, Senador Antonio Carlos Magalhães, eu 
me dirijo a V. Exª e à nossa querida Bahia, porque é 
exatamente de lá que vem um movimento de coleta de 
assinaturas para a aprovação do Estatuto da Igualda-
de Racial, que teve como Relator principal o Senador 
Rodolpho Tourinho. Grupos da Bahia estão fazendo a 
coleta e vão recolher, segundo eles, quatro milhões de 
assinaturas. Estão começando. O Ilê Aiyê e um outro 
muito famoso lá...

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– O Olodum.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exata-
mente, o Olodum e o Ilê Aiyê estão começando a fa-
zer esse movimento de recolher assinaturas em todo 
o País para que a Câmara aprove o que o Senado já 
aprovou. O Senado aprovou por unanimidade, não 
houve um voto contrário.

E é claro que dia 20 faremos também a reflexão 
sobre a importância da aprovação desse Estatuto, 
do qual, Senadora Heloísa Helena, todos os pontos 
polêmicos foram tirados. Ele virou mais uma carta de 
intenção de todo o povo brasileiro, de brancos e ne-
gros, para o combate ao racismo e ao preconceito. 
Alguns batem no Estatuto, sempre comento isso, mas 
o Senador Rodolpho Tourinho foi muito habilidoso. Di-
zem que estamos colocando lá tantos por cento de 
cotas nas universidades somente para negros. Não é 
verdade. O Senador Rodolpho Tourinho foi tão habi-
lidoso que colocou o princípio no Estatuto e uma lei 
vai regulamentá-lo. É no PL nº 73, que vem da Câma-
ra, de autoria da esposa do Senador Edison Lobão, 
Deputada Nice Lobão – houve na Câmara um grande 
entendimento em relação ao projeto –, que estão os 
cortes racial e social. Há, portanto, um acordo para que 
a regulamentação de cotas com corte social e racial 
fique no PL nº 73. 

Então, não está no Estatuto, se é isso que está 
levando à grande polêmica. É claro que estamos tra-
balhando – sei que V. Exª também – para apoiar tanto 
o Estatuto quanto o PL nº 73, porque ali também tem 
o corte social. Era o apelo que a sociedade fazia. E 
entendo que de forma correta mesmo, pois temos de 
pensar em todos – negros, brancos, índios, pobres 
– que precisam efetivamente do acesso à educação 
gratuita.

É um grande movimento feito por parte da socie-
dade organizada, inclusive com uma recente denúncia 
do Ministro da Saúde de que há racismo e preconceito 
contra as mulheres negras no SUS. Ele fará até uma 
cartilha educativa. Foi uma fala muito forte e houve, é 
claro, a contestação – para mim, legítima – de setores 
de saúde que disseram que não é bem assim. Toma-
ra que não seja, mas o Ministro fez o alerta mediante 
uma pesquisa. 

Sempre digo que temos esse problema em to-
das as áreas: no movimento sindical, de onde venho, 
no Parlamento, com os empresários, na imprensa e 
também entre médicos. Perfeito, para mim, só Deus! 
Em todos os setores há pessoas com uma postura 
elogiável, que seguem uma linha do bem, que são 
propositivas, mas há também aquelas que são precon-
ceituosas, que são racistas. Temos de combater o mal. 
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Em nome do bem, o Ministro da Saúde fez um alerta. 
É bom que os médicos tenham respondido que não 
é bem assim e que, se isso existir efetivamente, eles 
serão os primeiros a combater. Por isso que o debate 
é o melhor caminho.

Esta semana, haverá debate em todo o País so-
bre igualdade, liberdade e combate aos preconceitos 
em todos os sentidos. Isso é muito bom. Na semana 
que vem, será realizada a Semana de Valorização da 
Pessoa com Deficiência, organizada principalmente 
pelo Senador Flávio Arns e pelo Senador Eduardo 
Azeredo. São os dois grandes mentores, mas é claro 
que todos estamos ajudando. Haverá apresentações 
durante toda a semana, e virá uma delegação do Rio 
Grande do Sul, representada pelo Santos Fagundes 
e pela Secretária de Educação de Gravataí. 

Com isso, encerro, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Obrigado, Senador Paulo Paim.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Ma-

galhães.
S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
há poucos dias, fiz criticas ao Conselho Nacional de 
Justiça. Não bem ao Conselho. Apenas salientei, com 
a responsabilidade de Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que o Conselho 
não estava dando as respostas que a sociedade exigia 
em relação à magistratura brasileira e, em particular, 
aos Tribunais de Justiça. Procurei saber das causas. 
O Conselho em si tem até trabalhado; ainda hoje está 
reunido, trabalhando.

Mas vou fazer uma confissão. É extremamente 
desagradável citar nomes, mas vou citá-los porque 
não vou me acovardar: o Conselho não funciona com 
relação às múltiplas denúncias que recebe. Nenhuma 
foi até hoje examinada pelo Corregedor da Justiça, Dr. 
Pádua Ribeiro, que manda arquivá-las, não cumprindo 
a sua obrigação como indicado pelo Superior Tribunal 
de Justiça para essa função tão relevante quanto à 
da própria Presidente do Conselho, a notável Ministra 
Ellen Gracie.

A Presidente Ellen Gracie nem sempre preside 
as sessões pelos afazeres múltiplos que possui e pela 
sua atuação excepcional como Presidente do Supremo 
Tribunal Federal. Preside, aliás, sem que a lei mande, 
o Corregedor. E o pior é que o Corregedor recebe as 
denúncias e engaveta-as ou arquiva-as. 

Faço questão de dizer isso, salientando que um 
Presidente de Conselho de Tribunais de Justiça, até 

um Desembargador aposentado de Minas Gerais, tal-
vez cumpra a sua missão em relação aos Tribunais de 
Justiça, mas não a cumpre em relação à sociedade 
brasileira, ao defender os maiores absurdos cometidos 
nos Tribunais de Justiça do Brasil.

É a segunda advertência que faço. A terceira, Sr. 
Presidente, será a convocação do Corregedor para 
prestar esclarecimentos à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que aprovou o seu nome, se não 
me engano, quase por unanimidade. Portanto, a Co-
missão é digna de receber as satisfações que bem 
merece do Conselho Nacional de Justiça. 

O Conselho não foi criado apenas para agradar 
a determinados setores; foi criado como uma necessi-
dade. É composto na sua quase totalidade de figuras 
relevantes da Magistratura, do Ministério Público e da 
OAB, bem como do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados. 

Faço essa advertência. Digo mesmo advertência 
porque temos o direito de fazê-la, porque temos até o 
direito de excluir membros do Conselho – e apenas o 
Senado Federal pode fazê-lo. Digo isso também pe-
dindo à Presidente Ellen Gracie, a quem rendo mais 
uma vez as minhas homenagens e com quem estive 
recentemente tratando desses assuntos, que tome a si 
a tarefa de presidir o Conselho e de exigir que a Cor-
regedoria aja como bem pede o povo brasileiro. Esse 
é o primeiro ponto. 

O segundo ponto diz respeito a Sua Excelência, 
o Senhor Presidente da República, que fazia ontem 
campanha na Venezuela. Já deixou o Brasil – o País 
é um território muito pequeno para ele – e foi para a 
Venezuela, onde não seria possível deixar de come-
ter uma gafe – e tome-lhe gafe! Dirigiu-se ao povo da 
Venezuela – eu vi, e muitos viram, porque a cena foi 
repetida em todas as emissoras – como “meus amigos e 
amigas bolivianas”. Tal fato aconteceu com o Presiden-
te Reagan, mas no auge da sua idade, repetido agora 
pelo brasileiro Lula, na terra do seu chefe Chávez.

Se o Chávez, que chefia o Lula, é tão esquecido 
por ele, avalie o povo brasileiro.

O Presidente ainda foi pedir votos para o seu co-
lega Hugo Chávez. Reclamou da imprensa brasileira. 
É um ingrato! A imprensa brasileira não fez um décimo 
do que poderia ter feito em relação ao Presidente Lula, 
porque, se fizesse, ele certamente não estaria nesse 
posto. Quando os escândalos pulularam neste País, a 
imprensa foi até bondosa com o Presidente. E repetia 
sempre que ele não sabia de nada, que eram os seus 
auxiliares que faziam, que roubavam, mas ele não, ele 
era o bonzinho que demitia os ladrões. De fato, muitos 
foram demitidos, mas o principal continua lá.
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Para Lula, quem não vota com ele, evidentemen-
te, faz parte de uma elite preconceituosa. É uma pena. 
Esse homem, afinal de contas, já vai para o segundo 
mandato e ainda tem complexo de inferioridade?! 

Deveria estar feliz, escolhendo pessoas boas para 
compor o Ministério. Mas, não, continua o mesmo e 
cometendo os mesmos pecados.

Sr. Presidente, não posso deixar de falar sobre 
outro ponto: o Ministro da Defesa disse desconhecer 
nova operação padrão. Aqui está O Globo. Nova ope-
ração-padrão. “Não houve nada. – diz o Ministro da 
Defesa. Quantas vezes temos atrasos de duas, três 
horas? São atrasos de vôos, de empresas.”

Ora, Srªs e Srs. Senadores, quem vê a população 
sofrendo por toda parte, vê o Incor fechando, vê a Varig 
desaparecendo, vê as Santas Casas de Misericórdia 
falindo, vê ainda este quadro: a operação dos contro-
ladores de vôo exclusivamente por culpa do Ministério 
da Defesa. O Globo traz uma página inteira:

Operação no padrão. Controladores tiram licenças 
e cumprem normas à risca, e vôos voltam a atrasar.

De manhã, no Rio, o Ministro da Defesa, Waldir 
Pires disse que desconhecia uma nova operação-pa-
drão. 

– Não houve nada. Quantas vezes não temos 
atrasos de duas, três horas. São atrasos de vôo de 
empresa”, afirmou o Ministro.

Vejam como anda este Governo. É noticiado: 
Ontem, 42.3% dos 1.487 vôos programados no 

País até às 19h atrasaram: 629 aeronaves demoraram, 
em média, duas horas a mais do que o normal para 
decolar. Houve, no mínimo, treze vôos cancelados.

Isso não é nada, mas O Globo achou que era, 
e é. Isso é uma vergonha para o Brasil. Em nenhum 
país do mundo aconteceu isso. Quando aconteceu nos 
Estados Unidos, durou apenas 24 horas. Em um país 
daquela imensidão e com tantos aeroportos voltou a 
funcionar normalmente em menos de 24 horas. 

É uma tristeza isso estar acontecendo em nosso 
País. Daí O Globo pedir: Com a aproximação dos fe-
riados, das férias escolares e do fim do ano, teme-se 
o caos se o problema não for enfrentado com urgência 
e responsabilidade. Dispensam-se declarações vazias 
e precipitadas. 

É o Ministro da Defesa quem faz declaração vazia 
e precipitada. Os aeroportos aí estão, demonstrando o 
quanto o povo brasileiro está sofrendo, o quanto tem 
sofrido. E a aproximação dos feriados, do Natal e das 
férias escolares criará um verdadeiro caos no País.

Presidente Lula, dirijo-me a Vossa Excelência: 
tenha pena do Brasil. Nem todos têm Aerolula para 
sair na hora que querem. São poucos, talvez Vossa 
Excelência, quando vai para as praias e leva sua co-

mitiva e até a bandeira do PT. Veja que os brasileiros 
de toda parte têm direito de se locomover, de ir e vir 
para todos os lugares, mas não podem voar, porque 
a incompetência do seu Governo está fazendo com 
que os aeroportos não funcionem, que os aviões não 
saiam de seus lugares e que o povo se amontoe nos 
aeroportos, sofrendo os horrores que tem sofrido.

Não há quem não tenha visto um caso em ae-
roporto do Brasil. Daí por que chamo a atenção deste 
Governo e do próprio Presidente Lula, e não o faço 
reclamando, apesar de ter o direito de reclamar como 
brasileiro e como Senador, mas o faço pedindo, pedindo 
que olhe para o Brasil, que não fique tão indiferente ao 
Ministério da Defesa, que não fique indiferente aos vôos 
que não saem no horário e aos milhares de enfermos 
que não podem se locomover por via aérea. 

Pense no Brasil e não pense que apenas Vossa 
Excelência, com o seu Aerolula, tem o direito de trafe-
gar nos ares do nosso País e do estrangeiro.

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

Muito obrigado, Senador Antonio Carlos Magalhães.
Concedo a palavra ao Senador Mão Santa, por 

20 minutos. Se desejar ceder a sua vez ao Senador 
Mozarildo Cavalcanti esteja à vontade. (Pausa.)

Então, com a palavra o Senador Mozarildo Caval-
canti, por permuta com o Senador Mão Santa.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srª Senadora 
Heloísa Helena, hoje quero abordar um tema que é re-
corrente. Vários oradores neste período pós-eleitoral 
já o abordaram. Ao longo deste mandato, lembro-me 
de inúmeros Senadores que vieram aqui tratar deste 
assunto. Eu mesmo, por curiosidade, peguei um pro-
nunciamento que fiz em 19 de novembro de 2003, a 
respeito do Orçamento; esse orçamento que é tão fa-
lado, tão analisado sob várias vertentes.

Por um lado o que temos na ponta são as nossas 
universidades, os nossos Cefets, as nossas prefeituras, 
as nossas comunidades indígenas, as associações, 
enfim, demandando, buscando os Parlamentares para 
que incluam no Orçamento recursos para sua institui-
ção, para seu Município. 

E, na verdade, o que podemos alterar no Orça-
mento? Algo em torno de 10% a 15% do seu valor. E 
esses mesmos 10% a 15% que alteramos na Comis-
são do Orçamento na verdade são contingenciados 
de maneira brutal pelo Governo; são tão contingencia-
dos, que, recentemente, em levantamento realizado, 
descobriu-se que apenas algo em torno de 25% do 
Orçamento bruto da União é de fato executado. Ora, 
Orçamento bruto – leia-se: o peso pesado do Orça-
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mento – é aquele que o Executivo de fato manda para 
cá e o que ele quer executar. O resto, e o que é pior, 
que são as emendas, sejam individuais, de bancada 
ou de comissão, é administrado como uma verdadei-
ra caixa-preta. 

Naquele ano, em 1993, alertei para essa ques-
tão – é pena que o Senador Antonio Carlos não esteja 
mais aqui. Naquela ocasião aprovamos o Orçamento 
impositivo. O que quer dizer isso? O que é “impositivo”? 
Significa que o Orçamento que for aprovado aqui, no 
Congresso, que, na verdade, é elaborado pelos minis-
térios – portanto, leia-se: pelo Presidente da República 
–, depois de aprovado seja realmente executado.

Aliás, esta foi a grande razão da criação do Par-
lamento no mundo: colocar ordem nas despesas dos 
reis. Naquela época, os reis arrecadavam os impostos 
de todos e aplicavam-no como bem queriam: cons-
truindo palácios, fazendo festas; e o povo ficava a ver 
navios. Até os barões e os condes, que eram proprie-
tários das terras e que também pagavam impostos, 
não tinham controle sobre os gastos. Então, criou-se 
o Parlamento, para que se pudesse discutir o que se 
iria arrecadar e como se iria gastar.

Pois bem, no Brasil, talvez por várias razões des-
de o Império, mas principalmente depois do regime 
militar, transferiu-se para um grupo de tecnocratas a 
responsabilidade, a exclusividade de se fazer o Orça-
mento da União. 

Onde a União arrecada dinheiro? Nos Municípios, 
nos Estados. A União não arrecada dinheiro em outro 
lugar, não! O Governo Federal não fabrica dinheiro, 
não. Ele arrecada dinheiro lá, por meio do Imposto de 
renda, do IPI; arrecada dinheiro de cada um dos mora-
dores dos Municípios. Depois, concentra todos esses 
recursos nas suas mãos, e os distribui como o Presi-
dente quer, essa é que é a verdade – o Presidente e 
seus Ministros. 

Há uma matéria muito importante, no meu enten-
der, que merece uma reflexão. Foi publicada no Cor-
reio Braziliense e assinada pela jornalista Fernanda 
Odilla. Diz o seguinte: “Governo privilegia base aliada 
com 84% dos recursos reservados para atender aos 
congressistas. PT lidera o ranking dos partidos bene-
ficiados e PMDB recebe melhor tratamento no aten-
dimento individual dos parlamentares”. E, para minha 
alegria, finalmente o Tribunal de Contas da União está 
por trás disso. Está fiscalizando, finalmente! 

Ora, o dinheiro é do Presidente? O dinheiro é dos 
Ministros? Sabemos da necessidade de um Município, 

da necessidade de uma escola técnica, da necessida-
de de um hospital, da necessidade de um setor qual-
quer do nosso Estado ou do nosso Município. Depois, 
vemos a emenda que suamos para ver aprovada na 
Comissão de Orçamento simplesmente ser trancada 
pelo gosto do Presidente da República ou dos seus 
Ministros – ou de ambos!

Aqui, Sr. Presidente, apelo ao Tribunal de Contas 
da União para que faça uma devassa nessa história, 
porque, no fim, somos nós, Parlamentares, de um 
modo geral, acusados de negociar favores com o Po-
der Executivo para ter emenda liberada. E o que é pior: 
conheço alguns fatos – não os quero revelar hoje. Por 
exemplo, não se libera emenda que beneficiará uma 
escola que está em construção. A escola fica parada 
porque o parlamentar adotou uma postura de votar 
algo contra o Governo. Isso é uma vergonha!

Espero que o Tribunal de Contas da União tome 
essa providência. 

É lógico que o Poder Executivo não vai abrir mão 
desse poder maligno de apequenar a atividade parla-
mentar com um fato como esse.

Portanto, faço esse chamamento.
Sou membro da Comissão do Orçamento, e este 

ano vou-me aprofundar nessas questões.
É interessante: há pessoas por aí que são mem-

bros da Comissão do Orçamento desde aquele tempo, 
Senador Mão Santa, do escândalo da construção do 
TRT de São Paulo. Há aqueles que são Relator, Sub-Re-
lator e técnicos da Comissão desde aquele tempo.

Ora, será que foi o Juiz Nicolau quem inventou 
essa história? Será que outras pessoas que participa-
ram do episódio inventaram sozinhas? Não! Inclusive, 
há um fato interessante para revelar: um dos empresá-
rios envolvidos naquele episódio foi misteriosamente 
candidato a suplente de Senador no meu Estado, o Sr. 
Fábio Monteiro de Barros.

Portanto, espero que o Tribunal de Contas real-
mente aprofunde o assunto. Espero inclusive que este 
ano, na Comissão de Orçamento, não prevaleça mais 
essa história de que meia dúzia de Parlamentares que 
sabem das manhas e das artimanhas do Orçamento 
e, mancomunados com alguns técnicos que já estão lá 
há muito tempo, continuem brincando de faz-de-conta: 
faz-de-conta que o Orçamento é realmente discutido, 
faz-de-conta que o Orçamento é realmente melhorado, 
e devolve-se para o Poder Executivo um Orçamento 
autorizativo. O que isso significa? Que o Poder Exe-
cutivo está autorizado a arrecadar e a gastar como 
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quiser. No fundo, é isso! Portanto, temos efetivamente 
de mudar essa realidade.

Srª Presidente, quero pedir que este artigo do 
Correio Braziliense seja publicado na íntegra e faça 
parte do meu pronunciamento.

Desde antes de 2003, na verdade, eu já vinha 
alertando para esse fato. Aliás, não só eu. O Senador 
Antonio Carlos Magalhães teve muita razão quando 
apresentou o projeto que torna impositivo o Orçamento. 
Enquanto isso não ocorrer, o problema vai continuar.

Vamos tornar impositivo, então, pelo menos o que 
tange às emendas parlamentares. Com isso, acaba 
essa história – como disse a Senadora Heloísa Hele-
na, “esse balcão de negócios”. 

Se, em uma emenda, eu destinar tantos milhões 
para a Universidade Federal de Roraima, vou ficar 
tranqüilo em saber que aqueles tantos milhões irão 
para a Universidade Federal de Roraima; se eu des-
tinar “x” para o Centro Federal Tecnológico de Rorai-
ma, tenho certeza de que a quantia vai para lá; se eu 
destinar recursos para a construção de um hospital 
em um Município no meu Estado, esse dinheiro vai 
para lá sem eu precisar negociar nada com o Gover-
no Federal – ou será que foi o Governo Federal que 
nos elegeu para esta Casa? A mim não foi! Nem no 
primeiro mandato de Senador, nem nesse segundo e 
tampouco nos dois primeiros mandatos de Deputado 
Federal. Portanto, não posso aceitar que eu, assim 
como a maioria dos Parlamentares, seja igualado a 
eles por causa de uma meia dúzia que conduz essa 
história. Vamos dar nome aos bois, aliás, assim pro-
cedeu o jornal. Espero que o Tribunal de Contas, que 
está, segundo a própria manchete do jornal, intitulada 
“Tribunal de Contas atrás de provas” as encontre, por-
que elas estão bastante evidentes.

Senador Mão Santa, V. Exª tem o aparte, com 
muito prazer.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Moza-
rildo Cavalcanti, V. Exª – graças à sabedoria e ao dis-
cernimento do povo do seu Estado, Roraima – garante 
sua presença aqui por mais oito anos. Sem dúvida, 
isso é uma esperança de ética, de decência, de cres-
cimento e de grandeza do Poder Legislativo, hoje tão 
desgastado, tão desmoralizado. V. Exª foi o primeiro. 
Aliás, para onde vai V. Exª leva sua formação profissio-
nal, a ter o olho clínico ao detectar uma das grandes 
fontes de corrupção deste País: as ONGs. Ontem, o 
Tribunal de Contas, detectou que quase 60% das ações 
das ONGs espalhadas no Brasil enveredam pela porta 

larga das facilidades da corrupção, muito comum no 
momento que vivemos sob o reinado do PT, e V. Exª 
agora traz esse assunto. Ontem, referia-me a uma re-
vista cujo nome é o grandioso Piauí, de intelectuais, 
e, em um de suas edições, há uma reportagem sobre 
o ex-Deputado Roberto Jefferson, do PTB. Realmente 
– não tenho motivo –, inclusive ele foi à minha cidade, 
em seu apogeu, para fazer campanha contra a minha 
estrutura política; mas ele já pagou tudo isso quando 
confessou a verdade. Então, o ex-Deputado é um dos 
primeiros entrevistados. Hoje, ele está desprovido; mas 
tem uma genética muito boa, oriunda dos seus pais 
e avós, que são homens intelectuais. Ele, que teve o 
seu apogeu, ali registrou três conselhos para o Parla-
mentar. O primeiro, é ter relacionamentos, amizades 
– que funciona em qualquer instituição; o outro, é ser 
um homem de palavra, de compromissos, como está 
na Bíblia: O “sim” será sim e o “não” será não; e o 
terceiro, não se apequenar. Indagaram-lhe, Senador 
Marcos Guerra, o que significava “não se apequenar”. 
E ele disse: “Infeliz daquele Deputado ou Senador que 
troca suas emendas para defender e votar de acordo 
com essas necessidades. Esse daí já foi encaminhado 
para ser do baixo clero. Esses, que V. Exª está denun-
ciando; esses, com os quais o Orçamento impositivo 
acabaria. Segundo ele, esse seria o primeiro passo 
para fazer parte do baixo clero. E estar no baixo clero 
é um inferno, o sujeito não sai, o sujeito se queima e 
fica desmoralizado. Então, isso daí evitaria que este 
Poder Executivo contrariasse todas as perspectivas de 
entendimento da democracia. Infeliz! O Lula devia vir 
aqui se aconselhar. Nós estamos aqui para ensiná-lo. 
Eu sei que ele teve mais votos. Ter mais votos não é 
democracia; ganhar eleição não é democracia. É ter, 
numericamente, mais votos do que o seu concorrente. 
Democracia é um complexo, que V. Exª está salvaguar-
dando e representando. A democracia nasceu quando 
o povo – o poder é o povo – acabou com o absolutis-
mo dos reis, da monarquia, e dividiu o poder, fazendo 
nascer este para formar leis boas e justas, o Judiciário 
para julgar e o Executivo, e eles têm de ser harmôni-
cos. E Mitterrand, que perdeu muitas vezes, como Lula, 
foi presidente 14 anos e, no final da vida, disse uma 
mensagem: se ele voltasse a ser, ele iria fortalecer os 
outros contra-poderes. Fortalecer, não é desmoralizar, 
tornando os Parlamentares pequenos, negociando as 
emendas puras, que nasceram da representatividade 
das necessidades da sua gente que o trouxe para cá. 
Então, é muito oportuno. É lamentável. Um quadro 
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vale por dez mil palavras. Que as câmeras focalizem 
este plenário, não vão esconder e colocar só a minha 
figura não. Aqui está vazio, como vazio é o amor do 
PT pela Pátria, pela democracia e pelo Parlamento. 
Somos exaltados com a presença de uma mulher na 
Presidência desta Casa, quis Deus. V. Exª, que tem 
a lamentar, hoje, apenas 5% da população brasileira 
acreditam nos políticos, os 95% restantes nos acham 
corruptos e ladrões. E mais grave: apenas 30% acredi-
tam na Justiça. Infeliz do País que não relembra Cristo 
nas montanhas, gritando: “Bem-aventurados os que 
têm fome e sede de justiça”. Então, não temos nada 
a comemorar. Está aí o Poder Legislativo, engrande-
cido pela presença de V. Exª, mas desmoralizado por 
tantos que falavam em caçá-los. Senador Mozarildo 
Cavalcanti, penso que esses Deputados e Senadores 
que procederam mal não devem ser caçados, não, S. 
Exªs deveriam ser enforcados. Está no livro de Deus: 
“A quem muito tem, muito lhe será cobrado”. E nós 
já temos muito, e muito prestígio. Essa é a verdade. 
Parabéns pelo esforço de V. Exª. Por isso a capital do 
Estado de V. Exª ter o nome de Boa Vista porque V. 
Exª é o homem da boa visão, das perspectivas, do 
fortalecimento e da democracia no Brasil.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Obrigado, Senador Mão Santa. 

Quero dizer a V. Exª, que eu, como V. Exª, sou 
médico, por isso, o meu primeiro mandato para Depu-
tado Federal se deu exatamente por causa do meu 
trabalho médico. A minha reeleição para Deputado 
Federal se deu pelo meu trabalho Parlamentar. De-
pois fiquei dois mandatos fora. Candidatei-me para o 
Senado e fui eleito Senador simplesmente porque o 
povo de Roraima viu o trabalho que eu havia realizado 
como Deputado e o vácuo que ficou depois de mim. 
Tive o apoio de muitos amigos e de muitas pessoas e 
fui eleito Senador gastando quase nada, Senador Mão 
Santa. Agora, de novo, fui reeleito contra um poder de 
dinheiro muito grande. É verdade que tive o apoio do 
Governador do meu Estado, mas fiz campanha de pé 
no chão. Por todo esse histórico, não pretendo mudar 
minha postura, adotando esse tipo de comportamen-
to para ter minhas emendas liberadas. Caso minhas 
emendas não sejam liberadas senão por que a finali-
dade a que elas se propõem merecem – nunca apre-
sentei uma emenda que não fosse útil ao Município, 
como por exemplo, a construção de uma escola, de 
um posto de saúde, ou mesmo na melhoria da infra-
estrutura, uma emenda destinada à universidade, como 

o Cefet, lá no meu Estado –, prefiro não ser atendido, 
e quero, realmente, estar fora desse esquema que já 
em 2003 alertava, inclusive quando exercia o mandato 
de Deputado também.

Sr. Presidente, tanto é assim que pretendo en-
cerrar este meu pronunciamento, exatamente com os 
mesmos dois tópicos que encerrei o pronunciamento 
feito por mim em 2003.

Antes, porém, ouço o Senador Marcos Guerra, 
com muito prazer.

O Sr. Marcos Guerra (PSDB – ES) – Senador 
Mozarildo Cavalcanti, V. Exª traz à baila um assunto 
importante, que merece a crítica de muitos Parlamen-
tares, inclusive a de Deputados. Associo-me a V. Exª e 
ao aparte do Senador Mão Santa. Realmente, essas 
emendas são obra de ficção, em que várias reuniões 
acontecem para se discutir onde colocar os valores. 
Como disse V. Exª, nós, Parlamentares, eleitos pelo 
povo, aqui estamos para representá-lo, trazendo as 
carências de todas as regiões onde atua, para fazer a 
distribuição, e o Governo Federal não atende. Quando 
o faz, atende ali meia-dúzia de afilhados e quando não 
há corrupção no negócio. A pessoa, hoje, coloca uma 
emenda, cheia de esperança de atender à sua região 
e, quando não estão abertos – como foi mostrado aqui 
no passado, casos de “sanguessugas”, de “mensalões” 
da vida – as emendas ficam lá, praticamente caducam 
e ninguém dá a mínima. E nós somos cobrados em 
nossos Estados. Recentemente, fizemos uma reunião 
com a bancada do Estado, e estamos até pensando 
em mudar a forma. Em vez de ficar desdobrando por 
Parlamentar, colocarmos numa obra só, para que todos 
possam se unir em prol do Estado de origem. Porque, 
infelizmente, para o meu Estado, Senador Mozarildo 
Cavalcanti, não foram liberados nem 10% das emen-
das. Então, eu digo aqui que são emendas de ficção. 
Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento. Este assunto 
tem de ser trazido para ser discutido, porque, se con-
tinuar assim, é melhor que nem haja mais emendas. 
É a minha opinião. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Agradeço a V. Exª pelo aparte. Concordo. Realmen-
te, se é para ficar nesse faz-de-conta, é melhor que, 
então, se encontre um mecanismo para que o Poder 
Executivo elabore o Orçamento, execute-o e pronto. 
Mas, infelizmente, aí estaríamos voltando ao tempo 
do Império, bem mais atrasado ainda, ou ao de uma 
ditadura mais ferrenha. 
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Mas o que nós queremos mesmo é que o Tri-
bunal de Contas exerça o seu papel. Porque o Presi-
dente da República e os Ministros não estão lidando 
com o dinheiro deles, não. Estão lidando com dinheiro 
público e, para isso, como diz o Tribunal de Contas, 
exige-se impessoalidade e transparência comple-
ta na aplicação desses recursos. Então, não pode 
ser porque fulano é mais leal ou porque fulano vota 
mais a favor ou fulano é mais isso ou mais aquilo, 
mais esperto, mais articulado que se vai levar mais 
dinheiro público por causa disso. Não há de ser as-
sim. Tem de haver um critério isonômico, igual, justo, 
e, portanto, que tenha a ver com o critério da impes-
soalidade. Porque, senão, fica sempre, como disse 
o Senador Mão Santa, esta situação: parlamentares 
do alto clero, parlamentares do baixo clero, e essa 
situação não muda nunca. 

Vou encerrar com o que eu disse em 2003:
Sr. Presidente, esse é um momento de profun-

da reflexão. O Congresso deve realmente trabalhar. 
Presenciei a reunião na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania em que foi feito um acordo para 
que votássemos o projeto do Senador Antonio Carlos 
Magalhães. Trata-se de uma emenda constitucional 
que visa estabelecer o Orçamento impositivo. Mesmo 
que seja gradual, deve haver, efetivamente, imposi-
ção à aplicação do que for aprovado no Congresso. 
Com isso se acabaria, portanto, teoricamente, ou se 
dificultaria muito esse jogo de interesses e negocia-
tas que se faz.

E disse mais, naquele ano de 2003:
Temos de evoluir nesse caminho, porque o que 

temos feito é um papel de faz-de-conta. Participamos 
de reuniões da Bancada... – e teremos uma reunião 
às 17 horas, da Bancada de Roraima para discutir 
com prefeitos e outras instituições o que eles vêm 
pedir. Depois, teremos um prazo até o dia 28 para 
apresentar as emendas. Posteriormente, vamos bri-
gar para essas emendas serem aprovadas aqui na 
Comissão, depois no Plenário. E por que depois, 
Senadora Heloísa Helena? Para colocar na mão do 
Governo um mecanismo para que seja usado como 
barganha com um grupinho que é seleto, como está 
dito aqui no jornal Correio Braziliense? Então, isso 
não é possível.

Participamos de reuniões de bancada, de co-
missões, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização; às vezes, atravessamos a 
madrugada para aprovar o Orçamento e, no final das 

contas, vemos que nada ou quase nada do que foi 
aprovado – seja por meio de emendas parlamentares, 
de bancada ou de região – é liberado e que, portanto, 
todo trabalho foi inútil.

Sr. Presidente, deixo o apelo para que o Orça-
mento deste ano – era o de 2003, Senadora Heloísa 
Helena – seja um orçamento para valer e para que, no 
ano que vem, tenhamos um Orçamento impositivo.

Ora, estou atualizando um discurso que cabe per-
feitamente agora, no final de 2006. E mais, Senadora 
Heloísa Helena, o que me deixa estarrecido e triste é 
porque na primeira metade deste meu mandato, que 
está terminando, era Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, e eu assistia a isso tudo, a mesma coisa, com 
algumas mudanças de jogada. Aí votei no Presiden-
te Lula no segundo turno. No primeiro turno, votei no 
Ciro Gomes e, no segundo turno, votei no Presidente 
Lula, porque acreditava que iria haver mudanças, que 
iria mudar pelo menos isso, porque a matriz, a mãe da 
corrupção está aqui, começa aqui. E o que mudou? 
Nada. Está aqui o jornal Correio Braziliense dizendo 
que não mudou; ao contrário... E o Tribunal de Contas 
está farejando, finalmente, isso.

Não votei no Presidente Lula agora; votei no Al-
ckmin. O Lula foi eleito e está com um discurso de que 
vai fazer um governo diferente. Está aqui o primeiro 
passo para ele fazer diferente. Ele é tão rápido para 
editar medidas provisórias que procure imediatamente 
aprovar aqui uma medida parlamentar qualquer, para 
que acabe com essa pouca vergonha e possamos ter, 
de fato, um orçamento que seja real, que atenda com 
justeza a todas as regiões, a todos os municípios, a 
todas as instituições, principalmente aquelas que mais 
precisam. E que não fiquemos aqui à mercê de pesso-
as que tenham melhor trânsito ou que sempre estejam 
submissas ao governo de plantão.

Espero, é sempre bom ter esperança, que real-
mente isso mude. E agora tenho um pouquinho mais 
de esperança, Senadora Heloísa Helena, porque o 
Tribunal de Contas já farejou que isso aqui tem de ser 
mudado.

Peço a V. Exª que faça parte do meu pronun-
ciamento a matéria publicada no jornal Correio 
Braziliense. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, o Sr. Álvaro Dias, suplente de secre-
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pela Srª Heloísa Helena. 

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento, 
além de compartilhar a denúncia desse “propinódro-
mo” sofisticado, embora muito safado, da relação pro-
míscua Palácio do Planalto/Congresso Nacional na 
liberação das emendas.

Concedo a palavra ao Senador Mão Santa, como 
orador inscrito. Depois, falará o Senador Alvaro Dias.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Se-
nadora Heloísa Helena, que preside esta sessão da 
véspera da Proclamação da República, Senadoras 
e Senadores presentes aqui no plenário e na Casa, 
brasileiras e brasileiros que assistem e acompanham 
esta sessão pelo sistema de comunicação do Senado, 
a rádio AM e FM e a televisão e, a posteriori, pelo 
Jornal do Senado, Deus é muito bom para mim. Ele já 
me deu muito mais do que eu merecia. Estamos aqui, 
Suplicy, e quis Deus V. Exª estar aí. Está ali o Augus-
to Botelho, que é médico, e o Mozarildo. Venho falar 
de um problema que disse grave. E o Suplicy, que é 
a melhor alma do PT – o PT tinha de ter gente boa –, 
um homem cheio de virtudes...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Tem 
almas tão boas aqui.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Ah, tem o 
Paim. O Paim é mais do que o Zumbi. É uma..

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Uma 
alma excepcional.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Tem de ter para compensar as que vão arder 
nas chamas do inferno.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – É o Martin Lu-
ther King do Brasil. O PT tem de ter para compensar...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Tam-
bém tem almas femininas boas, pertinho de V. Exª.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Está aqui 
também a Líder, que acho deva ser do Governo. Não é 
possível que o Presidente Lula não reconheça o apoio 
do seu próprio Partido. 

Mas quero falar sobre saúde. Suplicy, eu fui mé-
dico e acho que o fui por influência dos médicos da 
minha cidade; cresci vendo-os e admirando-os. Quase 
todos já estão no céu. Dr. Mirocles Campos Veras foi 
Prefeito da minha cidade e médico no tempo da dita-
dura Vargas, mas foi uma benção de Deus, pois era 
um homem bom, primo de Humberto de Campos. Dr. 
Cândido Almeida Athayde, João Silva e Mariano de 
Souza, conheci todas essas pessoas e quis ser mé-
dico. Acho que isso me influenciou. São figuras que 
simbolizam o Cristo: “Eu não vim ao mundo para ser 
servido, e sim para servir.”

Assim, nasceu em mim esse ideal de ser mé-
dico. Fui, sou e estou falando aqui para ensinar ao 
Presidente da República, que tem uma longa história. 
Primeiro, mentem muito para ele. Ele é uma pessoa 
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humana e boa. Votei somente uma vez nele; Heloísa 
Helena, mais. 

Quero dizer que o enganam. Ele começa com 
aquele “não sei” e “não vi”, e a turma aproveita. Ele 
não é cercado só de gente boa como o Suplicy. Este 
deveria estar lá, ao lado dele, e ser o seu bom anjo 
da guarda. Aliás, ele tem muito a ver com essa sua 
vitória, porque foi quem defendeu a Renda Mínima, o 
Bolsa-Escola. Reconhecemos que o Bolsa-Família foi 
um tiro certeiro. Ele teve a visão de perceber que este 
País, Alvaro Dias, é muito injusto: 10% dos mais ricos 
têm a metade da riqueza; 10% dos mais pobres só têm 
1%. Então, ele dividiu. Agora, entendo que isso não é 
o ideal. Tem de haver um debate qualificado. 

E já vai o Suplicy ali. Ele é muito apressado, muito 
cabeça-dura: já brigou muito em boxe, acho que foram 
uns nocautes que teve. Mas nós não divergimos, não; 
nós nos aproximamos. Minhas palavras foram de re-
conhecimento à virtude de V. Exª, e sempre disse isso. 
Agora, sou de uma sinceridade, porque vim do Piauí. V. 
Exª se lembra de que, quando comecei aqui, disse: “Ô, 
Suplicy, a tua mulher perde em São Paulo”. Eu afirmei 
logo cedo: “Você ganha. Besteira, rapaz, ela vai perder 
a eleição”. Disse, com um mês como Senador nesta 
Casa, porque ando: nordestino, no táxi, auscultava. É 
o que Ulysses disse: “Ouça a voz rouca das ruas”. Eu 
dizia: olha a votação dele. Ele é um dos seis homens 
que mais voto já tiveram neste Brasil. Só tiveram mais 
voto do que ele esses candidatos a Presidente – al-
guns. Justiça seja feita: V. Exª também teve uma vota-
ção esplendorosa.

Mas, Suplicy, não vamos buscar o que nos separa. 
Eu lhe disse que sou muito Deus, com todo respeito 
que tenho a V. Exª, a sua bondade, a sua defesa pela 
renda mínima. Mas não me sai da cabeça o que Deus 
disse: “Comerás o pão com o suor do teu rosto”. É uma 
mensagem de Deus de que o caminho é o trabalho. 

O apóstolo Paulo, mais severo, Mozarildo, diz: 
que quem não trabalha não merece ganhar para co-
mer. Então, fico com eles, antes de V. Exª. Mais ainda, 
Deus escreve por linhas tortas, Heloísa Helena. E não 
sei onde está isso, nunca vi; fica para o Crivella discu-
tir com o Magno Malta se está na Bíblia. Mas, Heloísa 
Helena, como o Suplicy já está levantando-se para um 
aparte, eu me antecedo, porque levo para onde vai a 
minha formação médica, a profilaxia.

Mas vamos mais: já que V. Exª não está crendo 
em Deus, no apóstolo Paulo, creia em Rui Barbosa. 
E por acaso estou com um livro velhinho, e ninguém 
do PT escreveu um que andasse tanto tempo. Está 
aqui por acaso, e vou ler para V. Exª. Realmente, isso 
ajudou os pobres. Dar esmola ajuda, mas não vai tirar 
a população da pobreza. Não vai, não, Suplicy. Não 

venha com essa conversa, porque não vai; isso não 
tem fundamento.

Eu fico com Luiz Gonzaga, já que V. Exª não 
crê nas palavras de Deus, do apóstolo Paulo ou de 
Rui. Luiz Gonzaga, lá do nosso Nordeste, Mozarildo, 
diz: quem dá uma esmola a um homem santo mata 
esse homem de vergonha ou de humilhação. O Fag-
ner, que é um cantor do Ceará, gravou uma música 
do Gonzaguinha, que diz: Homem guerreiro! Menino 
guerreiro! Ele tem um sonho. Se castram esse sonho 
– esse seu sonho é o trabalho –, ele mata, morre e 
não pode ser feliz.

Então, acredito no trabalho.
Mas me permita V. Exª, que usou o nome “Partido 

dos Trabalhadores”, enquadrá-lo. Está aqui um livrinho 
de Rui Barbosa, que depois vou ceder, para que V. Exª 
tire uma fotocópia só de uma parte: o trabalho.

Rui Barbosa disse:

Há na vossa grandeza um condão para 
atrair os que se não rendem a outras: é que 
é a grandeza do trabalho. O trabalho não é o 
castigo: é a santificação das criaturas. Tudo o 
que nasce do trabalho, é bom. Tudo o que se 
amontoa pelo trabalho, é justo. Tudo o que se 
assenta no trabalho, é útil. Por isso, a riqueza, 
por isso, o capital, que emanam do trabalho, 
são, como êle, providenciais; como êle, neces-
sários, benfazejos como êle. Mas, já que do 
capital e da riqueza é manancial o trabalho, ao 
trabalho cabe a primazia incontestável sôbre 
a riqueza e o capital.

Lincoln não era um demagogo, não era um revolu-
cionário, não era um agitador popular. Era o presidente 
da grande república norte-americana [grande presiden-
te!] durante a mais tremenda crise da sua história; e 
o consenso geral da posteridade o sagra, hoje, como 
o maior gênio de estadista que a tem governado. Pois 
Lincoln, senhores, não duvidava reivindicar, numa das 
suas mensagens ao Congresso Nacional, em dezembro 
de 1861 [atentai bem, Suplicy, 1861!], a preeminência 
do trabalho aos outros fatôres sociais.

“O trabalho – dizia ele [citado por Rui 
Barbosa, nosso patrono] – precede ao capital, 
e dêste não depende. O capital não é senão 
um fruto do trabalho, e não chegaria nunca a 
existir, se primeiro não existisse o trabalho. O 
trabalho é, pois, superior ao capital, e merece 
consideração muito mais elevada”. 

Eu venho falar daquilo em que acredito, Senadora 
Heloísa Helena: o trabalho. E me dediquei a ele. Faço, 
Senador Suplicy, no dia 16 de dezembro, 40 anos de 
médico e cirurgião. Não há mão santa e nenhum santo; 
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são mãos humanas iguais às da enfermeira Heloísa 
Helena. É título mais acima do que o de Senador. À 
enfermeira não se prestam homenagens, solenida-
des e festas, mas, no momento da dor, do sofrimento, 
todos recorremos a elas. V. Exª e eu somos irmãos. 
Médico e enfermeira, somos soldados da saúde, do 
evangelista Lucas.

Senador Eduardo Suplicy, quero a ajuda de V. 
Exª, do Senador Paulo Paim e da Líder Senadora Ideli. 
Ô, Ideli! Como é fácil. No meu voto, pedirei tão pouco 
pelo País; diferente do PMDB, que quer negociar, fazer 
balcão de negócios. O meu, não. O meu é puro. Acho 
que V. Exª pode levá-lo.

Está acontecendo neste País uma greve que é 
fundamental e que precisamos entender: de médico 
residente. Eu sou médico. 

Heloísa Helena, eu sei que tive um grande apren-
dizado aqui, Senador Alvaro Dias, com homens de inte-
ligência e experiência. Mas, Senador Augusto Botelho, 
entendo que, dos meus 64 anos, os mais importantes 
da minha vida foram como médico residente. Aí, sim, 
um reitor me orientou, e eu fui; e fui aprender.

Eu sou oficial da reserva e fiz o CPOR. Há uma 
hierarquia no Exército, mas a hierarquia em um hospi-
tal organizado, Heloísa Helena, é muito maior do que 
a hierarquia militar, Alvaro Dias, porque é a hierarquia 
do saber; não é a hierarquia de capitão ser mais do 
que tenente; major.... É a hierarquia do saber: aquele 
que é seu chefe de clínica, de cirurgia, que é diretor, 
tem a estrela do saber.

Aprendi muito na minha residência médica no 
Hospital dos Servidores do Estado, e pasmem: era o 
único, um hospital federal, onde vi ser atendido João 
Baptista Figueiredo quando teve o enfarte. Lá, havia um 
apartamento presidencial. Fui médico residente, que 
é o profissional da Medicina jovem, idealista, puro no 
sentimento de saber, que entrega os melhores anos de 
sua juventude para buscar ciência, para, com ciência e 
com consciência, servir ao povo do Brasil. Esses são 
médicos residentes, Ideli. Mozarildo, nós dávamos 13 
plantões por mês. Treze! E, no dia seguinte, estávamos 
a auxiliar as cirurgias.

Senadora Heloísa Helena, convivemos com os 
maiores nomes da Medicina do mundo. Christiaan Bar-
nard… Ô, Mozarildo, convivi com Christiaan Barnard, 
o pioneiro do transplante cardíaco, que deu um curso 
no meu hospital; Lileray, o pai do microcirculação; Zer-
bini, Jatene – eu auxiliei Jatene em cirurgias –, esse 
extraordinário homem da Medicina. 

E a dedicação era tão grande, que, realmente, 
depois, eu quis voltar para o Piauí.

Quero dizer, Augusto Botelho e Alvaro Dias, que 
Deus foi tão bom que eu só soube o que era desem-

prego quando entrei na política para arrumar para os 
outros. Eu não. Eu saí bem formado; quando me for-
mei no Ceará e fui para o Rio, era primo da mulher do 
Governador, da mulher de Virgílio Távora; era monitor 
da faculdade e podia ficar como professor; tinha tirado 
primeiro lugar em concurso para o pronto-socorro mu-
nicipal, assistência municipal, hoje José Frota. Poderia 
ter continuado, e fui fazer a residência.

Senador Botelho, ao sair, tinha convite de todo 
o Brasil, porque era uma das residências mais sérias 
e importantes de Medicina. Fui discípulo do Professor 
Mariano de Andrade. E com ele convivi e aprendi.

Senador Mozarildo, a formação era tão séria e 
importante na nossa vida, que, de repente, o hospital 
nos colocava como diretor daquela instituição. Fazia 
parte da formação médica. Lembro-me de um chamado 
da telefonista para eu resolver um problema: “Você é 
o diretor de plantão” – o lado administrativo fazia parte 
da formação do médico-residente. Perguntei qual era o 
problema. “Ah, tem um engenheiro que tomou ‘umas’ e 
está quebrando tudo aí embaixo, mas é você quem vai 
resolver”. Perguntei por quê. “Porque você é o diretor, 
e esse engenheiro é o engenheiro do hospital”. E eu 
perguntei: “Ah! E aqui tem engenheiro?” E ela disse: 
“Tem dois engenheiros.” Mas, naquele meu jeito, fui 
e acabei tomando uma cervejinha com o engenheiro 
– para ser flexível – e falei: “Meu amigo, vamos fazer 
um negócio. Não vou chamar a polícia; vou chamar a 
ambulância e vou deixá-lo lá no seu apartamento”. 

Mas quero dizer o que é uma residência médi-
ca. Foi muito importante. Nos anos em que fizemos 
– e hoje ainda é assim – eram quatro anos, dois e um 
terceiro optativo para quem fizesse a Cirurgia Espe-
cializada. Quer dizer, nos formava mesmo e nos dava 
independência, auto-estima, formação. Eu cheguei no 
Piauí e tive essas condições, que o povo reconheceu. 
Os pobres colocaram-me até o aposto de Mão San-
ta e me deram muitos votos – estou aqui, fui prefeito 
da minha cidade e governei o Estado. É importante o 
exemplo dos mais velhos, como o de um pai, e dos 
mais novos, como de irmão. 

Mozarildo, sou metido a durão e até sou, porque 
sou um homem do Piauí, mas me lembro, Augusto Bo-
telho, de Fischmann, um cirurgião que se casou com a 
filha do Lutz Fernando; ele tinha deixado, mas eu não 
me despedi, Alvaro Dias, porque ia embora do Rio, iria 
me emocionar e, talvez, tivesse uma crise de choro, 
porque aquele pegava na minha mão e me ensinava 
a operar: gastrectomia, tireoidectomia e abrir tórax, tal 
é a formação dos médicos residentes! Olha, antes de 
sair, fui chamado na direção do hospital. Sabe o que 
era? Olha como é importante: era o diretor do hospital 
acompanhado de Tufik Simão, médico que instalou a 
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primeira UTI neste País. Tinham um convite para eu 
ser diretor de um hospital em Anápolis. Um médico, 
que era deputado federal, tinha acabado de ser eleito e 
tinha de buscar lá essa pessoa. Eu, Botelho, tinha sido 
indicado pela formação no Hospital do Servidor. Aí, eu 
disse que não, pois queria ir para o Piauí. Quer dizer, 
antes de sair da residência, porque eles iam buscar.

Era um médico, dono de um hospital. Quase fui 
para Anápolis, mas creio que já estava apaixonado 
pelo Piauí e pela Adalgisa.

Mas quem faz funcionar um hospital são os mé-
dicos-residentes.

Senador Mozarildo Cavalcanti, todos estão vendo 
os aeroportos. É aquele rapazinho, o que faz a progra-
mação do vôo. É um problema no País todo, porque 
está centralizado. Ô Suplicy, atentai bem. Muito mais 
grave é o que se vê nos aeroportos: os programadores 
de vôo estão parados, e não saem 600 vôos.

Todos os hospitais deste País estão sofrendo o 
mesmo problema. Os médicos-residentes estão em 
greve há mais de 15 dias, Suplicy. Por que só eu es-
tou falando? Mas está tomando eco. Está na Folha de 
S.Paulo o protesto dos residentes, que têm uma bolsa 
que vale pouco mais de mil reais, ô Paim! Senadora 
Ideli, essa bolsa não é reajustada há quase cinco anos. 
E ninguém trabalha mais do que médico-residente. Ele 
é quem faz funcionar o plantão. Numa maternidade, 
ele é quem recebe a gestante, vê a bolsa romper e o 
feto bater. Ele acompanha e espera. Se o caso com-
plica, e o bebê não nasce, ele vai ao médico, que está 
dormindo nas caladas da madrugada, buscá-lo. Mas é 
o residente quem passa a noite no banco de sangue, 
classificando o sangue para que haja aquela operação, 
para auxiliar. Ele trabalha muito, são noites e noites 
indormidas. Mozarildo, sabe a ponte Rio–Niterói? Eu 
a vi ser construída, pilar por pilar, lá do décimo-quarto 
andar, onde eu fazia plantão na UTI, Augusto Botelho. 
Vi a construção pilar por pilar, Alvaro Dias. Assim é a 
vida de um médico residente.

Mas o que eles querem mais, Mozarildo, é respon-
sabilidade. Senadora Ideli, V. Exª, que é professora: é 
só isso. Os residentes não estão lá pelo dinheiro, eles 
ganham pouco mais de mil reais. Se V. Exª considera 
trinta dias, o que eles recebem por hora é muito pouco, 
especialmente quando se leva em consideração que 
o médico residente trabalha dia e noite, praticamente 
mora no hospital. Sofre o doente, ele está lá com a 
família. E ele tem de se vestir, tem de comer, tem de 
comprar livros para se atualizar, livros que são caros.

Eu me lembro, Mozarildo, que comprei o Atlas 
de Técnicas Cirúrgicas, de Madden: custou duzentos 
cruzeiros. Como pela residência eu recebia vinte e 
quatro cruzeiros e pagava dez por mês, levei quase 

dois anos pagando o Madden. Essa é a vida do resi-
dente. E eles estão aí.

Agora, quem sofre? Presidente Lula, já chegou? 
Suplicy, é o pobre. Os hospitais privados não estão 
nem aí: são doentes tratados por médicos ricos. Mas 
onde tem médico residente é nos hospitais públicos, 
no Hospital das Clínicas por exemplo. 

Ontem, chorou-se pelo Incor, que está sofrendo 
um drama. Discursaram muito pelo Incor. É justo, mas 
são muitos outros nesse situação. Todas as santas ca-
sas, todos os hospitais universitários estão parados. 
Estão parados porque eles atendem os pobres, e os 
pobres não gritam, os pobres voltam sem nem saber 
por que estão voltando às vezes. É essa a bolsa que 
está faltando.

Mas sabem o que eles querem mesmo? Eles não 
querem ficar como mão-de-obra barata. É a mão-de-
obra mais barata: mil e poucos reais para trabalhar as 
vinte e quatro horas do dia – é quase como aquelas 
domésticas escravas do passado. Eles querem que o 
Governo assuma a responsabilidade de colocar do-
centes, instrutores, para que eles não sejam só mão-
de-obra barata. Não tendo o ganhar, o que seria o seu 
maior pagamento? O saber, mas também não serem 
responsáveis por tratamentos para os quais eles ainda 
não têm qualificação.

Com a palavra o médico que está antes, muito 
antes da força do Senador: Mozarildo. Em pesquisa 
recente, verificou-se que, entre os brasileiros e as 
brasileiras, só 5% acreditam nos políticos e 30%, nos 
homens da Justiça. Em relação ao médico, o percen-
tual é bem diferente, temos a primazia, estamos em 
situação de igualdade com os pastores, os padres, no 
conceito da população.

Com a palavra Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dor Mão Santa, estava aqui ao meu lado o Deputado 
Rodolfo Pereira, de Roraima, que também é médico, e 
estava presidindo a sessão na altura em que eu estava 
me preparando para pedir o aparte o Senador Augusto 
Botelho, que também é médico. Sendo médico, tam-
bém me causa muita preocupação o tema que V. Ex.ª 
está abordando. V. Exª fez um paralelo entre os resi-
dentes e os controladores de vôo. Nós, que viajamos 
para lá e para cá, não percebemos a presença dos 
controladores. De forma semelhante, o paciente, ou 
melhor, o povo de modo geral não sabe da existência 
do médico-residente.

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presiden-
te, conceda mais tempo para esse debate qualitativo e 
necessário à melhoria da saúde neste País.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Eu sinto muita segurança, porque os médicos cui-
dam bem de mim aqui.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Como 
eu estava dizendo, Senador Mão Santa, ninguém, 
quando está no aeroporto, percebe a presença do 
controlador de vôo. Vê lá a mocinha ou quem está 
fazendo o check in, vê o funcionário da Infraero que 
está controlando os raios X, mas não sabe da impor-
tância do controlador de vôo. Da mesma forma, muita 
gente não sabe da importância do médico-residente, 
que é responsável, dizem os jornais de hoje, por 70% 
do atendimento. Eu creio que seja muito mais do que 
70% do trabalho que se faz nos hospitais públicos e em 
alguns hospitais que são fundações, que são públicos 
e privados ao mesmo tempo. Então, é importante que 
realmente essas coisas estejam acontecendo para que 
o Brasil acorde e veja a existência de pessoas como 
os controladores e como os médicos-residentes. Quem 
são os médicos-residentes? São médicos já formados 
que estão ali se especializando, que estão aprenden-
do mais e que estão, portanto, prestando um serviço e 
aprendendo. Lá, os chefes de serviço, os catedráticos, 
na verdade, ficam fazendo um trabalho de ensinamento, 
mas não fazem o trabalho mais corpo a corpo, diga-
mos assim, do residente. Eu espero que o discurso de 
V. Exª sirva como alerta para a necessidade de mudar 
essa realidade. É inaceitável que um médico nessa 
situação ganhe pouco mais de mil reais. Como é que 
ele pode se manter? Se ele não pode sequer comprar 
um livro, como V. Exª deu bem o exemplo aqui, como 
ele poderá se aperfeiçoar? O Brasil vem relaxando há 
muito tempo diante de situações como essa, e isso 
não pode continuar sob pena de nós não mudarmos 
a realidade da saúde no País, de não garantirmos a 
existência nos hospitais e no mercado de modo geral, 
amanhã, de bons profissionais, qualificados e capa-
zes de exercer a profissão em benefício do povo. Além 
disso, como eu coloquei há bem pouco tempo aqui, 
precisamos também da presença do médico em todos 
os municípios do País. 

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Nós agra-
decemos, incorporamos e queremos dizer que, além 
dessa atualização salarial que eles dizem que há cinco 
anos não é feita nesse salário de pouco mais de mil 
reais, o que eles exigem são melhores condições para 
trabalhar e aprender. No meu tempo, nos anos sessen-
ta, havia uma associação de médicos-residentes que 
qualificava os hospitais que podiam dar assistência a 
esse compromisso de formação. Os jovens residen-
tes de hoje não querem passar aquele período que 
dedicam de sua mocidade em busca do saber como 

apenas uma mão-de-obra barata para servir e fazer 
funcionar os hospitais. 

Então, Senadora Ideli Salvatti, é essa a minha 
preocupação. Confiamos que V. Exª, com sua sensibi-
lidade de professora, fará chegar esses reclamos que 
nós, que temos quarenta anos de Medicina, sentimos 
e percebemos como graves; confiamos que V. Exª os 
levará ao Ministro da Saúde e ao Ministro da Educação 
para que tenhamos uma solução satisfatória. 

A V. Exª, Senador Suplicy, que tem feito tantas 
coisas boas por São Paulo e pelo País, o nosso ape-
lo para também se incorporar nessa campanha pela 
melhoria das condições de trabalho do residente. Pre-
cisamos promover um debate qualificado para buscar 
soluções para melhorar a situação de mais de vinte 
mil médicos-residentes. 

Ontem, o debate qualificado foi pelo Incor, que 
reconhecemos ser um centro de excelência, um centro 
que nos enche de orgulho e chama a atenção não só 
do Brasil: ele é um centro de médicos-residentes tão 
forte, que vêm até estrangeiros de países de Primeiro 
Mundo, como o Canadá, fazer estágios. Mas não é só 
o Incor que precisa de ajuda, são centenas de hospi-
tais que abrigam os médicos-residentes e que estão 
com o seu funcionamento prejudicado. Essa situação 
desfavorece sobretudo os mais pobres que necessitam 
de assistência e vão buscá-la no hospital público.

Essas são as nossas palavras. Agradecemos ao 
Senador que presidiu e que, pacientemente, alargou 
o tamanho do tempo, que, embora tenha sido grande, 
não é tão grande como o coração de V. Exª Senador 
Romeu Tuma.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa, a 
Sra. Heloísa Helena, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada sucessivamente pelos 
Srs. Augusto Botelho e Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Muito obrigado.

Com a palavra, como orador inscrito, o Senador 
Alvaro Dias.

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO DO 
DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2006, QUE, RE-
TIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

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

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Muito obrigado, Senador Alvaro Dias.
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Concedo a palavra à nobre Senadora Ideli 
Salvatti.

Em seguida, terão a palavra os Senadores Sérgio 
Zambiasi, César Borges e Eduardo Suplicy.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Senador Romeu Tuma, em primeiro lugar, eu gostaria 
de agradecer ao Senador Sérgio Zambiasi, que, gentil-
mente, tendo pedido o tempo pela Liderança, permitiu-
me fazer o pronunciamento na sua frente.

Hoje, pela manhã, fiz uma visita à Presidente da 
Caixa Econômica Federal, a nossa querida Maria Fer-
nanda Ramos Coelho, que me deu uma notícia que 
eu não poderia deixar de trazer a esta tribuna. Quero, 
inclusive, usar o caso concreto dessa notícia que me 
deu a Maria Fernanda para mostrar como determinados 
temas foram apresentados ao longo do debate eleito-
ral, principalmente no segundo turno, sobre o papel 
do Estado: para que serve o Estado, onde e como de-
vemos nos colocar na disputa da tecnologia, da sobe-
rania nacional e da competitividade que o nosso País 
tem e que, infelizmente, não é muitas vezes valoriza-
da. A Maria Fernanda, Presidente da Caixa, deu-me 
a seguinte notícia: entre os dias 12 e 17 de novembro 
– nesta semana, portanto –, está sendo realizado em 
Cingapura um fórum internacional, a convenção da 
World Lottery Association, da qual participarão 700 
representantes de loterias estaduais de 74 países. 
Exatamente nesse evento, o Brasil, por intermédio da 
Caixa Econômica Federal, apresentará a tecnologia 
que desenvolveu para operar, Senador Romeu Tuma, 
o sistema lotérico da referida instituição. 

Veja que interessante, porque essa questão do 
sistema lotérico da Caixa Econômica Federal foi, ao 
longo desses quatro anos do Governo Lula, um dos 
temas recorrentes nesta Casa, que recebeu, exaustiva-
mente, ilações, insinuações e acusações relacionadas 
ao contrato com a famosa GTech. Essa empresa nor-
te-americana entrou no Brasil para operar o sistema 
lotérico da Caixa Econômica em 1997, depois de uma 
licitação ganha por uma empresa nacional, brasileira, 
a Racimec, após 36 anos de uma longa licitação, que, 
aliás, proibia a participação de empresa internacional; 
dez meses depois, a GTech, essa empresa norte-ame-
ricana, comprou a Racimec e ganhou por tabela a lici-
tação que essa havia ganho na Caixa. Desde 1997, a 
Gtech, que se apropriou, vinha controlando e impedindo, 
com todas as forças que ela tinha ou não, que a Caixa 
Econômica desenvolvesse a sua tecnologia.

Houve, já no fim do Governo Fernando Henri-
que, Senador Romeu Tuma, a bem da verdade – é 
importante aqui registrar, até pela briga entre o PSDB 
e o PFL, quando a candidatura do PFL acabou sendo 

detonada na briga interna –, houve uma posição da 
Caixa Econômica, que, desde aquela época, foi para 
a Justiça tentando se livrar da GTech. A Caixa tentava 
abrir as operações para poder desenvolver a sua tec-
nologia e nos livrar da dependência tecnológica ope-
racional de uma empresa multinacional que cobrava 
horrores pela operação. 

No atual Governo, nós demos continuidade e apro-
fundamos isso. Mas foi uma briga, uma briga imensa, 
porque havia decisões judiciais, liminares, para res-
paldar a GTech. Chegamos até o ponto de ter aqui, 
na CPI dos Bingos, o convite a uma das juízas, a que 
deu mais liminares favoráveis à GTech, para prestar 
depoimento e dizer por que ela via tanto benefício e 
mantinha o privilégio e, digamos assim, o monopólio 
da GTech de continuar operando. Mas a juíza acabou 
não vindo. Ela recorreu ao Supremo e foi beneficiada, 
não precisando vir prestar esclarecimentos na CPI 
dos Bingos.

Mas é interessante, porque, depois de toda a 
briga, de toda a luta jurídica para podermos nos livrar, 
finalmente nós estamos independentes da GTech. E 
isso é muito importante, porque a independência nos 
permite, hoje, estar em uma das principais convenções 
internacionais apresentando tecnologia desenvolvida 
pela capacidade e pela inteligência brasileira, dispu-
tando o mercado e concorrendo com quem? Com em-
presas do tipo da GTech. 

É muito interessante trazer esse assunto, porque 
esta foi uma questão também trazida no segundo tur-
no: que Brasil queremos? O Brasil submisso, o Brasil 
dependente, o Brasil que não se valoriza, o Brasil que 
não respeita a capacidade e a inteligência do nosso 
povo, da nossa intelectualidade, dos nossos cientistas, 
dos nossos técnicos, das nossas instituições? Esse 
é o Brasil que nós queremos ou é outro Brasil? Esse 
Brasil que se libera, esse Brasil que entra a partir do 
desenvolvimento da sua própria tecnologia na disputa 
internacional em pé de igualdade? É disso que esta-
mos falando. 

Não posso, portanto, deixar de fazer este regis-
tro no caso GTech/Caixa Econômica Federal, Senador 
Romeu Tuma, V. Exª que acompanhou o bombardeio 
que foi feito, todas as acusações, todas as ilações, 
todos os questionamentos. Mas aí está o resultado. 
Nós conseguimos, finalmente, dizer que não preci-
samos de uma GTech. Não temos de pagar milhões 
anualmente para uma empresa multinacional operar 
no nosso País, porque temos capacidade de desen-
volver a tecnologia.

Gostaria de parabenizar, de público, toda a equipe 
da Caixa Econômica Federal que teve a capacidade 
de fazer o enfrentamento, de fazer a superação, de 
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desenvolver a tecnologia e estar, nesta semana, nos 
representando nesse fórum internacional em Cinga-
pura, levando para a comunidade internacional uma 
tecnologia desenvolvida no Brasil e que se apresenta 
como bastante conveniente.

Faço este registro porque essa tecnologia de infor-
mação que a Caixa desenvolveu para a operação das 
loterias não vai servir só para isso. Poderá ser aplicada 
também na questão dos cartões de crédito e em uma 
série de outras operações que a Caixa Econômica de-
senvolve no atendimento à população brasileira, e que 
vai se aproveitar também dessa tecnologia.

Além disso, quero aproveitar para dizer que não 
é de hoje que a Caixa repassa conhecimentos a outros 
países, como é o caso da Namíbia, Marrocos, Republica 
Dominicana e Líbano, em outras áreas, como na área 
da habitação, saneamento, infra-estrutura, transferên-
cia de benefícios sociais e bancarização da população 
de baixa renda. Tivemos a oportunidade de servir de 
exemplo de matriz e de tecnologia nessas áreas para 
outros países e, agora, também estamos entrando 
neste outro terreno que é o das loterias. 

Gostaria ainda de dizer que essa tecnologia to-
talmente desenvolvida no Brasil teve a participação 
de 400 profissionais da Caixa Econômica Federal. 
Foram quatro anos de pesquisa, de muita pesquisa, 
que acompanhamos atentamente.

Queríamos, de público, parabenizar toda a equi-
pe, inclusive a da gestão que antecedeu a da atual 
Presidente, Maria Fernanda, presidida por Jorge Mat-
toso. Foi exatamente essa Direção da Caixa que deu 
continuidade, aprofundou e concretizou o sonho de 
soberania e de independência com relação à tecno-
logia nessa área.

É importante explicar o que estamos falando em 
termos de recursos, porque a mudança desse sistema, 
ou seja, deixar de depender da GTech, traduz-se em 
mudança significativa nos custos, nos gastos. A GTech, 
no ano passado, ainda absorveu – porque uma parte 
dos procedimentos foram sendo descartados – R$238 
milhões. Iniciou-se um processo de descarte, de se des-
vencilhar de parcelas de execução. Antes de se iniciar 
o processo de desligamento da GTech, o gasto era de 
R$400 milhões/ano, Senador Romeu Tuma.

Portanto, é esse o tipo de economia que a Caixa 
Econômica está fazendo hoje. Além da economia, ainda 
está disputando e pode passar a ter, pela tecnologia 
desenvolvida, lucro no sentido de absorver mercados 
internacionais que estão em disputa.

É bom também lembrar que metade do que é 
arrecadado pelo serviço lotérico da Caixa Econômi-
ca Federal vai para a área social. É bom termos a 
dimensão dos valores. Nos primeiros nove meses de 

2006, as loterias operadas pela Caixa arrecadaram 
R$3,13 bilhões, dos quais R$1,5 bilhão foi destinado 
a repasses sociais. Ao esporte brasileiro foram desti-
nados R$199 milhões; o Fundo de Financiamento ao 
Estudante de Ensino Superior (Fiees) recebeu R$283 
milhões; o Fundo Nacional de Cultura, R$89 milhões; 
o Fundo Penitenciário, Senador Romeu Tuma – para 
a segurança – e a Seguridade Social receberam R$94 
milhões e R$531 milhões, respectivamente; R$343 mi-
lhões foram repassados a convênios com Apaes de 
todo o País e também à Cruz Vermelha.

Portanto, é um recurso muito importante. Ele 
é essencial para o desenvolvimento social do nosso 
País. 

Gostaríamos, mais uma vez, de dar os parabéns 
à Caixa Econômica, à sua equipe técnica e aos 400 
funcionários que se dedicaram ao desenvolvimento 
dessa tecnologia.

Eu não poderia deixar de registrar o seguinte 
– porque foram quatros anos, Senador Romeu Tuma, 
durante os quais, semana sim, semana não, fazíamos 
debate neste plenário e ouvíamos acusações a res-
peito dos procedimentos da direção atual da Caixa 
com relação à GTech: volto a dizer que a GTech está 
controlando o jogo, as loterias da Caixa Econômica, 
desde 1997, autorizada por uma licitação da qual não 
participou – ela ganhou por tabela ao comprar uma 
empresa nacional, a Racimec –, e, de 1997 até o 
ano passado, ela agiu, de todas as formas possíveis 
e imagináveis – e até inimagináveis – para continuar 
explorando essa fatia, essa parcela de execução de 
um serviço que a Caixa Econômica, por delegação, 
inclusive legal, constitucional, executa em nome do 
Governo Federal.

Portanto, se há algo que simboliza enfrentamen-
to, respeito, valorização à inteligência e à tecnologia 
brasileira, o caso em questão é um bom exemplo, é 
uma boa demonstração, é uma demonstração inequí-
voca do que é a determinação política em favor do 
Brasil, em favor do povo brasileiro, em respeito à nos-
sa soberania, à valorização dos nossos profissionais 
e em favor daquilo que o Brasil tem de melhor, que é 
o povo brasileiro. Essa notícia é uma das que melhor 
simbolizam isso.

Portanto, a capa do Caderno Especial da Caixa 
“Independência Tecnológica” orgulha-nos, orgulha o 
Brasil, orgulha aqueles que acreditam no Brasil, que 
acreditam no povo brasileiro.

Por isso que esse exemplo, bastante concreto e 
bastante significativo, cabe bem, cabe muito bem nesse 
rescaldo eleitoral, em que tivemos a oportunidade de, 
durante as eleições, discutir projetos, discutir o que se 
quer para o nosso País, o que se quer para o desen-
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volvimento do nosso País, o que se quer em termos 
de relações do nosso País com os demais, com as 
demais comunidades, com os demais povos.

Em uma situação como essa de superação de um 
processo de dependência, de submissão – e submissão 
que trouxe profundos prejuízos, financeiros inclusive, 
ao povo brasileiro –, sentimo-nos muito orgulhosos em 
saber que, felizmente, o Brasil está no rumo que inte-
ressa ao Brasil, e não no rumo que interessa àqueles 
que, vira e mexe, acham que qualquer outro governo, 
qualquer outro país faz melhor do que nós. Não pen-
samos assim. Acreditamos que o Brasil tem muito a 
oferecer, compartilhar e valorizar, em termos do que 
temos capacidade de produzir e de realizar.

Muito obrigada, Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Senadora Ideli, ainda hoje falávamos sobre isso, 
sobre a importância de o Governo acreditar na tecno-
logia, na pesquisa e investir nessa competência e na 
capacidade dos técnicos brasileiros. 

Portanto, cumprimento também a Caixa por esses 
valores que desenvolveram essa tecnologia, da qual 
já ouvíamos falar na época da CPMI. 

Eu também não poderia deixar de lembrar que, 
ainda esta semana, estive no Prodasen. Eles têm um 
plano já em desenvolvimento e nos trouxeram essa 
oportunidade – está aqui, na Mesa. 

Deve-se acreditar no jovem que diz: “Posso fazer”. 
E investir. Foi o que aconteceu na Caixa.

Concedo a palavra ao Senador Sérgio Zambia-
si, pela Liderança do PTB, Partido de todos os brasi-
leiros.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela Li-
derança do PTB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, o assunto que me traz 
à tribuna, com certeza, sensibiliza V. Exª também, até 
porque, Senador Romeu Tuma, sei que V. Exª é pai de 
um médico, assim como o Senador Mão Santa também 
é médico, mas um dia foram residentes.

São 17 mil profissionais em todo o Brasil, são 
milhões de brasileiros que encontram nos hospitais 
das redes pública e privada, também nas clínicas, nos 
ambulatórios e nos consultórios o amparo e a atenção 
de que necessitam para sua saúde. Esses profissio-
nais, em fase de formação, são fundamentais para a 
atenção à saúde desses cidadãos.

Trata-se da greve nacional dos médicos residen-
tes, iniciada no dia primeiro deste mês e que atinge 18 
Estados da Federação. Nos últimos dias, jovens pro-
fissionais vestidos de branco trocaram as salas das 
clínicas e dos hospitais para ganhar as ruas e, com o 
inequívoco apoio da opinião pública, buscar sensibilizar 
as autoridades para suas justas reivindicações.

Os residentes não adotaram o caminho mais duro, 
a greve, em primeira instância. Há longos 14 meses 
vêm conversando – infelizmente, sem evolução –, com 
os Ministérios da Saúde e da Educação para chegarem 
a um consenso sobre sua pauta de reivindicações.

Note-se também que cerca de 30% dos residen-
tes permanecem prestando atendimento para cumprir 
determinação do Conselho Federal de Medicina.

Os residentes querem a reposição da inflação 
de 53,7%, desde o último reajuste que tiveram, em 
2002. Trata-se de corrigir o valor da bolsa-auxílio paga 
aos médicos dos atuais R$1.470,00 para cerca de 
R$2.265,00. 

Vejam, Srªs e Srs. Senadores, que o salário de um 
médico, em importante etapa de sua formação profis-
sional, não chega, em nosso País, nem a R$1.500,00. 
Como pretender, assim, uma saúde pública de quali-
dade e cuidar da vida dos brasileiros? Além disso, eles 
reivindicam o direito assegurado pelo regimento de 
residência médica de que, no mínimo, 10% a 20% da 
carga horária sejam dedicados à atividade teórica e de 
que as 60 horas semanais não sejam excedidas. Eles 
também solicitam melhorias nos laboratórios e capaci-
tação dos professores que monitoram o atendimento.

No Rio Grande do Sul, onde os residentes são 
cerca de 1.700, além de espalharem suas reivindica-
ções por intermédio de panfletos, os médicos também 
fizeram doações de sangue no Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre. A intenção foi chamar a atenção da 
população para as exigências da categoria, que, a 
propósito, recebeu apoio de todas as Bancadas com 
assento na Assembléia Legislativa.

Na semana passada, representantes da catego-
ria entregaram um documento à Comissão de Saúde 
e Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do Esta-
do, que deverá realizar uma audiência pública sobre 
o assunto nesta semana. 

Além da pauta nacional, o documento entregue 
aos Parlamentares inclui reivindicações específicas 
do Rio Grande do Sul. 

A situação é preocupante em meu Estado, ca-
ros colegas. 

Em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, que em-
prega 316 médicos recém-formados, mais de 100 con-
sultas ambulatoriais são canceladas por dia. Só ontem, 
180 pessoas deixaram de ser atendidas no Hospital de 
Clínicas. No Grupo Hospitalar Conceição, a diretoria já 
registrou a suspensão de 25 cirurgias eletivas desde 
o começo da paralisação. No Hospital Conceição, há 
137 residentes, e 85% deles estão em greve.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Solici-
to a generosidade de V. Exª, Senador Romeu Tuma, 
que preside esta sessão, para me conceder um tempo 
maior para que eu possa concluir esta manifestação. 
(Pausa.) Muito obrigado.

Desde o primeiro dia de novembro, a Santa Casa 
de Porto Alegre, onde há 210 médicos residentes, re-
duziu de 1.000 para 750 o número de consultas com 
especialistas pelo SUS (Sistema Único de Saúde). 
Cerca de 15% das consultas foram remarcadas. As 
novas datas são agendadas, em média, para 20 dias 
depois da consulta inicial. E, para piorar, nesta segun-
da-feira, ontem, residentes do Setor de Obstetrícia do 
Complexo Hospitalar Santa Casa também aderiram à 
paralisação.

Em alguns Estados, a greve dos médicos resi-
dentes reduziu em mais de 50% o número de cirurgias 
eletivas e suspendeu novas internações. Segundo a 
direção de vários hospitais atingidos, estão prejudica-
dos os serviços de Clínica Médica, Pediatria, Ginecolo-
gia, Obstetrícia, Geriatria, Anestesia Geral e Doenças 
Infecto-contagiosas.

Além desses setores, algumas UTIs neonatais 
e UTIs para adultos também não estão recebendo 
assistência dos médicos residentes. São corredores 
lotados, rostos desanimados e horas de espera pelo 
atendimento. 

Na área ambulatorial, a espera por atendimentos 
mais que triplicou em algumas enfermarias. O aten-
dimento foi reforçado com os médicos contratados e 
docentes. Mesmo assim, o atendimento foi garantido 
apenas aos casos mais graves e de retorno pós-ci-
rúrgico. 

Consultas novas, casos de rotina e várias cirurgias 
eletivas foram remarcadas. Apesar dos transtornos, a 
maioria dos usuários, dos pacientes, considera justa 
a reivindicação dos médicos residentes. Entendem 
que eles devem receber de acordo com a atividade 
que exercem. 

Através da Associação Nacional dos Médicos 
Residentes, a categoria tem insistido, junto ao Gover-
no, no atendimento de uma pauta mais do que justa 
e meritória, qual seja: reajuste da bolsa de residência 
médica em 30% a partir de primeiro de janeiro para 
todo o País e complementar o reajuste para 53,7% 
(inflação do período de 2002 a 2005), escalonado até 
julho de 2007; e o compromisso de ampliar as vagas 
de residência médica.

No Brasil, não é novidade, o trabalhador está 
submetido, via regime da CLT, a uma jornada semanal 
de 40 horas. Pois os residentes procuram acordo para 
trabalhar 60 horas semanais, Senador Tuma, em con-

dições muito aquém das ideais, inclusive com regimes 
de plantões de 24 horas.

Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, não é 
possível para o médico recém-formado obter uma boa 
formação com menos de R$ 4,00 a hora de auxílio. 

Por isso, além de nos somarmos a esse justo 
movimento, queremos fazer um apelo especial não 
somente aos Ministros da Saúde e da Educação, mas 
especialmente ao Presidente Lula. 

É a oportunidade, Presidente Lula, de pôr em 
prática seus compromissos com a educação e com a 
saúde do povo brasileiro. E, note-se, é o mais pobre, 
o mais humilde, que encontra nos médicos residentes 
a oportunidade de cuidar de sua saúde.

Além da reivindicação salarial, há outros aspec-
tos importantes que necessitam de atenção, como a 
contribuição previdenciária dos residentes e a reorga-
nização das vagas ociosas de residências – que hoje 
chegam a 5 mil em todo o Brasil.

O próprio Ministério da Saúde, por meio de recen-
te depoimento da Assessora Especial Magda Beatriz 
Silveira, na Câmara dos Deputados, aqui em Brasília, 
classificou de miserável a remuneração desses pro-
fissionais. Conforme registra, os residentes são res-
ponsáveis por 75% do atendimento nos hospitais. No 
entanto, eles recebem muito pouco pelo tamanho da 
responsabilidade. Há, ainda, a crônica falta de medi-
camentos e de equipamentos nos hospitais.

Está prevista para a próxima sexta-feira uma 
reunião dos líderes da categoria com representantes 
dos Ministérios da Saúde e da Educação. No encon-
tro, será discutida a proposta do Governo de enviar ao 
Congresso Nacional um projeto de reajuste de 30% 
no valor da bolsa-residência a partir de janeiro do ano 
que vem. Esperamos que a reunião possa produzir 
um acordo que atenda às necessidades da categoria, 
possibilitando o fim da greve.

Concedo o aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Sérgio 

Zambiasi, hoje, fiz pronunciamento semelhante ao de 
V. Exª. Mas, V. Exª, como repórter, como jornalista, dá 
um recado bastante enriquecedor. Fui médico residente 
e, por isso, considero que o Presidente Lula nos en-
ganou o tempo todo. Ele disse que a saúde, no Brasil, 
estava quase atingindo a perfeição. Não é verdade! A 
verdade é que o médico residente significa a coluna 
vertebral, o sustentáculo do corpo médico. Fui médico 
residente e sei disso. Setenta por cento de um hospital 
grande – e os grandes hospitais são os do Governo, 
os hospitais públicos, ou os que vivem indiretamente 
ligados ao Governo (fundações, hospitais universitários 
e santas casas) – funciona à base de médicos residen-
tes. É o médico residente que prepara e que mantém 
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as cirurgias, porque passam a noite toda coletando e 
classificando sangue para que aconteça a cirurgia. Eles 
são os auxiliares e trabalham muito. Ninguém traba-
lha mais do que eles. Atentai bem! Como trabalha um 
médico residente! No meu tempo, eu dava 13 plantões 
por mês e, no dia seguinte ao plantão, auxiliava na ci-
rurgia. Senador Marcelo Crivella, vi a Ponte Rio-Niterói 
ser construída, pilar por pilar, lá de cima do Hospital 
do Servidor, dando plantão em uma UTI. Então, eu 
sei. Agora, atentai bem, Senador Zambiasi! V. Exª de-
monstrou muita sensibilidade. V. Exª, que é do Partido 
– como o Senador Crivella – coligado, vê como a saúde 
vai mal, tanto que o próprio Governo colocou cabanas 
do Exército, ao relento da Guanabara, a cidade capi-
tal-mãe deste País, para atender à saúde. Mais: ao se 
terminar o curso de medicina, que é o mais longo (seis 
anos), há duas opções: aventura-se pelo PSF, que hoje 
tem uma remuneração satisfatória, ganham de R$6 
mil a R$8 mil, ou então, aquele entusiasta, idealista, 
aquele sonhador, vai buscar a sua especialização, vai 
avançar. É o médico residente, que ganha pouco mais 
de R$1 mil, que vai fazer isso. Com esse dinheiro ele 
tem que viver, deslocar-se, comer e comprar livros. E 
livro de medicina é caro. Eu me lembro, Crivella, que, 
no ano de 1967, comprei o maior atlas de cirurgia. 
Ele custava mais ou menos Cr$200,00 e eu pagava 
Cr$20,00 por mês, para adquirir um livro. É assim que 
vive o residente. Ele abdica de ganhar dinheiro, com 
pouca formação no interior, para buscar o avanço da 
ciência. É isso que engrandece o Brasil. Assim, V. Exª 
está se somando a nós ao despertar o Presidente da 
República para essa realidade. Esse é um problema 
não só da saúde, mas também da educação, porque 
quem é atendido nesses hospitais públicos são os 
pobres. Do jeito que V. Exª, Crivella, vê os aeroportos 
tumultuados, porque os controladores de vôos não es-
tão lá, os hospitais estão do mesmo jeito. Os pobres é 
que estão sofrendo. Os ricos não têm problema, por-
que têm plano de saúde e hospitais particulares, mas 
os pobres estão na fila, esperando aquele tratamento 
necessário que não estão a receber.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Muito 
obrigado, Senador Mão Santa. 

Ainda me restam trinta segundos, Senador Cri-
vella, que são seus.

O Sr. Marcelo Crivella (PRB – RJ) – Senador 
Zambiasi, apenas quero parabenizá-lo pela sua preo-
cupação e, em respeito ao seu pronunciamento, dizer 
que acompanhei isso bem de perto. Em junho do ano 
passado, juntamente com o Vice-Presidente da Repú-
blica, fizemos um apelo ao Ministro da Educação para 
que conduzisse as negociações. Foram feitas diversas 
reuniões. A boa notícia que quero dar a V. Exª é que 

a medida provisória reajustando em 30% a bolsa dos 
médicos residentes já está na Mesa da Câmara, onde 
esperamos que o Presidente Aldo Rebelo dê-lhe a trami-
tação urgente que requer. Se V. Exª examinar a medida 
provisória que acabo de citar, vai ver que é verdade o 
que estou dizendo aqui. Ela foi fruto de uma reunião 
com o Senador Crivella, com o Vice-Presidente, com 
os diretores da associação dos residentes. O pleito 
já foi atendido. Então, V. Exª pode ter certeza de que, 
agora dependendo do Legislativo, essa greve deve ser 
suspensa em breve, acabando com o sofrimento do 
povo pobre, humilde, que é quem precisa de serviço 
público, como bem ressaltou o Senador Mão Santa. 
Mas V. Exª está de parabéns por toda essa preocupa-
ção. Eu só queria dar essa boa notícia de que a medida 
provisória já está na Mesa da Câmara.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Agra-
deço a V. Exª. É uma bela informação, importante, que 
traz tranqüilidade não apenas para nós que estamos 
acompanhando, como para aqueles que vivem o pro-
blema cotidianamente e, principalmente, para os mi-
lhões de brasileiros que dependem da atenção e do 
atendimento desses profissionais.

Obrigado, Presidente Tuma, pela sua compreen-
são e por sua generosidade.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Obrigado a V. Exª.

Eu sei da grande dificuldade de ingresso na re-
sidência médica. Às vezes, a prova é muito mais difícil 
do que ingressar na faculdade e o sacrifício é grande, 
porque aqueles que querem aprender às vezes não 
têm dinheiro sequer para comprar um sanduíche.

Penso que V. Exª está correto na sua reivindi-
cação.

Com a palavra o Senador César Borges, pela 
Minoria.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pela Lide-
rança da Minoria. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, Srª Senadora Heloísa Helena, 
antes de iniciar propriamente o assunto que me traz 
à esta tribuna, eu gostaria de fazer, mais uma vez, um 
veemente protesto pela forma como o Governo Federal 
vem se utilizando das medidas provisórias para legislar, 
usurpando o papel do Congresso Nacional, da Câmara 
dos Deputados e do Senado, editando enxurradas de 
medidas provisórias, muitas vezes lavradas em cima 
de projetos de lei apresentados pelos Parlamentares, 
seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados.

O Governo é reincidente nesses casos. Já foram 
aqui, diversas vezes, relatados, por vários Senadores, 
casos em que o Governo se apóia num projeto da la-
vra de um Senador ou de um Deputado para editar 
uma medida provisória, invalidando um projeto muitas 
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vezes já aprovado por uma das Casas ou em tramita-
ção, inclusive antecipando-se à nossa prerrogativa de 
apresentar o nosso projeto de lei.

Sr. Presidente, estou me referindo especificamen-
te ao Projeto de Lei nº 173, de 2005, que apresentei 
nesta Casa e que prorroga até 2009 o prazo previs-
to na Lei nº 8.213, de 1991, para o requerimento de 
aposentadoria dos trabalhadores rurais. Esse projeto 
me foi sugerido por um amigo, um Deputado Estadual 
baiano, que se encontra, inclusive, presente aqui, nas 
galerias, o Deputado Estadual Gilberto Brito, um ho-
mem do interior da Bahia, com uma convivência larga 
e de muitos anos com todos os trabalhadores rurais 
de sua região, que ele tão bem representa.

Nós o apresentamos, ele foi aprovado em 2005 
e remetido à Câmara dos Deputados no dia 14 de de-
zembro de 2005. V. Exª, Sr. Presidente, sabe como é 
a tramitação que, regimentalmente, tem que ser feita 
no sistema bicameral: foi aprovado no Senado, vai à 
Câmara. Lá ele está há 11 meses, quase um ano. A 
Câmara não pode votar os seus projetos porque sempre 
tem o seu trabalho procrastinado por conta do excesso 
de medidas provisórias do Governo Federal.

Aí vem o Governo, agora, já, em 2006, e edita a 
Medida Provisória nº 312 apenas com uma diferença 
em relação ao nosso Projeto: nós prevíamos uma pror-
rogação de três anos e o Governo propôs uma prorro-
gação de dois anos. Claro que tinha que ser aprovado, 
não deixaríamos de aprovar essa medida provisória, 
porque, em primeiro lugar, queremos atender aos tra-
balhadores rurais, que têm todo o merecimento de ter 
garantida a sua aposentadoria sem precisar compro-
var, o que é difícil, muitas vezes impossível, sua con-
tribuição à Previdência.

A Medida foi aprovada e está prorrogado por dois 
anos o prazo, que acredito não ser suficiente. Penso 
que daqui a dois anos teremos de tratar deste assunto 
novamente. Mas fica lavrado este protesto, porque o 
Governo nada mais faz... Acho que deve ter aqui um 
olheiro observando os projetos editados pelos Sena-
dores e pelos Deputados, no Diário Oficial. O olheiro 
não aprova, edita uma medida provisória e faz cartaz 
com o chapéu dos outros. Lamentavelmente, essa é 
a realidade que enfrentamos.

Dito isto, Sr. Presidente, entro num assunto que 
me traz hoje aqui.

Saímos de uma eleição em que promessas fo-
ram feitas e este assunto que trago hoje é mais uma 
promessa do Governo que, não cumprida, virá, sem 
sombra de dúvida, afetar a vida do cidadão brasileiro, 
a vida de pequenas, médias e grandes empresas e a 
vida do consumidor brasileiro, como, por exemplo, a 
dos taxistas. Todos eles, todos esses setores acredi-

taram numa campanha de que era preciso modificar 
a matriz energética do País, que o gás natural seria 
uma energia limpa, moderna, nova, que todos deveriam 
caminhar nessa direção. E o que esperava o consumi-
dor brasileiro, o taxista, a pequena e média empresa 
que fez sua conversão de matriz energética? Espe-
rava que estivesse assegurado o suprimento desse 
gás, esperava que o preço apresentado como aquele 
que seria mantido de forma a permitir uma economia 
no uso dessa nova matriz econômica fosse também 
uma realidade.

Lamentavelmente, o que nós assistimos foi, dian-
te da crise com a Bolívia, o Governo brasileiro, em 
uma situação lamentável de subordinação a um país 
vizinho, dentro de uma política regional adotada pelo 
Presidente Lula, que faz com que ele vá à Venezuela 
fazer propaganda para o seu ídolo inspirador, o Pre-
sidente venezuelano Hugo Chávez, inaugurar uma 
ponte financiada pelo Banco do Brasil – US$1 bilhão 
– enquanto nossa infra-estrutura não recebe o apoio 
necessário.

Da mesma forma com Evo Morales. O Sr. Evo 
Morales encaminha para cá um emissário que dá um 
ultimato à Petrobras: até o dia 27 de outubro, se não 
assinar o contrato, não terá o País gás, e o preço será 
aumentado. Resultado: aceita o Brasil as condições im-
postas pela Bolívia, que levam a Petrobras a anunciar 
que o gás natural vai ser aumentado de preço.

Isso não passa de um estelionato, pois tenho 
declarações tanto do Presidente da Petrobras quanto 
do Presidente da República em sentido contrário. No 
mês de maio deste ano, quando o Governo boliviano 
resolveu confiscar os investimentos da Petrobras, que 
é um dinheiro do povo brasileiro, e aumentar unilateral-
mente o preço do gás natural, o Presidente da Petro-
bras declarou: “Em 2003, nós propusemos a redução 
dos preços do gás nos contratos de importação, e a 
Bolívia recusou. Agora, se a Bolívia propuser aumento, 
nós vamos recusar”.

O Presidente Lula, em discurso na mesma época, 
afirmou: “Eu não tenho dúvida nenhuma de que o gás 
não vai aumentar; e, se aumentar, o aumento ficará 
para a Petrobras, e não para o consumidor.”

Lamentavelmente, faltou com a verdade o Pre-
sidente da Petrobras, e também, para não perder o 
costume, o Presidente Lula.

Concedo o aparte, com muita satisfação, ao Se-
nador Marcelo Crivella.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Agra-
deço a V. Exª, que tem sido nessa tribuna sempre um 
defensor das causas nacionais. V. Exª me permita ape-
nas relatar um diálogo que tive com Marcelo Emílio 
Odebrecht, da Odebrecht, companhia que construiu 
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a ponte. Eu tinha a mesma preocupação de V. Exª, de 
o financiamento ter sido feito pelo Banco do Brasil ou 
pelo BNDES. Disse-me ele que não. Foram US$1,2 
bilhão. Não se trata somente de uma ponte, mas de 
uma beleza de obra da engenharia nacional. V. Exª é 
engenheiro civil como eu. São quatro pistas, não ape-
nas rodoviárias, mas ferroviária também. São pilares 
de 60 metros, com 3 metros de diâmetro, em uma fa-
lha geologia. Quando fizeram a sondagem, em uma 
cabeceira, a rocha estava a 60 metros; na outra, a 120 
metros, mostrando que ali há um problema sísmico. 
Portanto, é uma obra de muita engenharia. Segundo 
Marcelo Emílio Odebrecht, a ponte estava paga, eles 
não tinham nada a saldar, e toda com recurso venezue-
lano. Apenas para contribuir com o pronunciamento de 
V. Exª. Foram as palavras dele ontem, na inauguração, 
quando, preocupado como V. Exª, eu pedi a ele essa 
explicação. Muito obrigado pelo aparte.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agrade-
ço, Senador Marcelo Crivella. Para nós, é um orgulho 
que uma empresa capacitada como a Norberto Ode-
brecht tenha realizado essa obra, porque é uma em-
presa baiana.

Temos de nos orgulhar disso, sem sombra de 
dúvidas. Não há nenhuma crítica.

Li na imprensa que o financiamento foi do Ban-
co do Brasil. Como isso foi divulgado pela imprensa 
nacional, o desmentido tem de ser feito pela mesma, 
aliás tão injustamente criticada ontem pelo Presidente 
Lula. Ele não a critica aqui, mas o faz na Venezuela, 
para o eleitorado venezuelano.

O que estamos criticando é que o Governo se dis-
ponibiliza, por meio do BNDES, a financiar, por exem-
plo, o metrô de Caracas, enquanto no Brasil as obras 
de infra-estrutura estão paralisadas. As estradas não 
estão sendo construídas, e quando se fala em melho-
ria das estradas, fala-se em uma parceria público-pri-
vada, que não passa de uma privatização disfarçada, 
tão criticada pelo Governo, que colocou a pecha de 
privatista no candidato Geraldo Alckmin.

Na Bahia, precisamos melhorar, Senador Mar-
celo Crivella – e V. Exª conhece – a BR-324, com a 
necessidade de melhorar aquela via, bem como a 
BR-116, por onde V. Exª passa, em um curto trecho, 
saindo de Feira de Santana para Irecê, onde o tráfego 
é extremamente pesado. Fala-se em uma PPP, com o 
que será pago pedágio durante sete anos para que, 
depois, a obra seja executada. São dois pesos e duas 
medidas: para Peru, Equador, Bolívia e Venezuela, 
em particular, um tratamento; para o povo brasileiro, 
outro tratamento.

No caso do gás, estamos prestes a ver uma “tun-
gagem” do consumidor brasileiro. A Petrobras quer 

aumentar o preço do gás, prejudicando todos aqueles 
que investiram na conversão de seus veículos, princi-
palmente os taxistas, e as indústrias que investiram. 
E quem pagará não são as indústrias. Esse custo ter-
minará sendo transferido ao consumidor, ao cidadão 
brasileiro que será onerado com a alta dos preços. Para 
quê? Para, com a elevação do preço, haver o deses-
tímulo do consumo do gás. Mas, se já fiz a conversão 
do meu carro, como vou reconverter?

Srª Presidente, agradeço a compreensão. Eu tinha 
de falar mais sobre o assunto, inclusive sobre docu-
mentos do setor de distribuição de gás no País.

A Petrobras, como empresa estatal, tem a obri-
gação de olhar os interesses da empresa, mas, acima 
de tudo, como monopolista, tem também de obedecer 
aos ditames legais do País. Certas políticas ela não 
pode ditar a seu talante. Ela tem de consultar e ouvir 
o Conselho Nacional de Política Energética.

Senador Marcelo Crivella, recebo informação 
do jornal O Globo, na sua página 8-A, de que quase 
um terço da obra foi financiado pelo Banco do Brasil, 
no valor de um bilhão e duzentos milhões. Não sou 
eu quem diz, mas O Globo. A informação está na im-
prensa nacional.

(Interrupção do som.)

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Srª Presi-
dente, o País ouviu o Ipea dizer que só temos infra-es-
trutura para crescer 5% no ano 2017. Para mim, o Ipea 
é um órgão insuspeito, um órgão governamental.

O Governo traçou, e aprovamos aqui, uma nova 
roupagem para o setor elétrico, por inspiração da atual 
Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, quando era Mi-
nistra do setor. Adiantou o quê? Geramos quanto de 
energia nova para o País? As termelétricas são uma 
das saídas, com o gás. No entanto, o Sr. Ildo Sauer 
declara que não vai garantir o fornecimento de gás a 
usinas térmicas que não tiverem contrato com a Petro-
bras; ou seja, essa é uma decisão da estatal que vai 
prejudicar a própria política energética implementada 
pelo Governo.

Então, é...

(Interrupção do som.)

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – (...) a Pe-
trobras tem de arcar com o ônus de aceitar as decisões 
do Governo boliviano, e não transferi-las para o con-
sumidor brasileiro, até porque o lucro da Petrobras foi 
de 20,7 bilhões, de janeiro a setembro deste ano, com 
uma alta de 33% em relação ao ano passado.

Finalmente, Srª Presidente, segundo notícias pu-
blicadas hoje, parece que o Ipea, com sua previsão, 
alerta a população brasileira em relação ao fato de 
que não temos efetivas condições de crescer a índi-
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ces sequer razoáveis de 5%. Neste ano, por exemplo, 
o Governo anunciava crescimento em torno de 4% do 
Produto Interno Bruto. Por que queremos que o Brasil 
cresça? Por que é bonito ver o País crescer? Porque há 
geração de emprego, renda, porque se distribui melhor 
a renda. É necessário o crescimento. Sem crescimento 
não vamos a lugar nenhum. Lamentavelmente, todas 
as previsões indicam que não cresceremos sequer a 
3% ao ano.

O Governo, durante o ano inteiro, disse que cres-
ceríamos 4%. Depois, reviu a previsão para 3,5%. 
Agora, fala em 3%. Os institutos de pesquisa eco-
nômica, como o Ipea, não imaginam que possamos 
crescer 3%.

Srª Presidente, nossa necessidade de cresci-
mento econômico não poderá ser assegurada se não 
tivermos suprimento da matriz energética. Se o gás, 
agora, começar a ser contingenciado em seu uso com 
acréscimo de preço, quem vai pagar é a população 
brasileira, o que constituirá mais uma promessa não 
cumprida pelo Governo, um estelionato praticado con-
tra o consumidor brasileiro.

Essa denúncia, Sr. Presidente, eu a faço em apoio 
a todos aqueles que acreditaram no que o Governo 
propôs, investiram e não amortizaram ainda seus in-
vestimentos. Por isso mesmo estão preocupados e se 
posicionam em todo o País contra essa possibilidade 
de “tungagem” do consumidor brasileiro, pelo aumento 
do gás, para beneficiar a Petrobras e a Bolívia.

Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. César Borges, o 
Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pela Sra. Heloísa Helena.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Agradeço a V. Exª e concedo a palavra ao Se-
nador Eduardo Suplicy.

Em seguida, falará o Senador Marcelo Crivella.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidenta, Senadora Heloísa Helena, Srªs 
e Srs. Senadores, quero registrar que, na Tribuna de 
Honra, temos a presença do ex-Secretário da Receita 
Federal, Ozires Lopes Silva, que tanto tem contribuído 
com conhecimento, experiência e sugestões aqui no 
Senado em tantas ocasiões em que temos estudado 
assuntos sobre política tributária fiscal, sobretudo na 
Comissão de Assuntos Econômicos. A sua contribui-
ção tem sido sempre muito importante.

Srª Presidenta, hoje o meu tema será política 
econômica, o crescimento da economia, tal como 
inúmeros Senadores tiveram a oportunidade de fazê-
lo. Ainda há pouco, os Senadores César Borges, Mão 

Santa, Romeu Tuma manifestaram-se, e o Senador 
Rodolpho Tourinho vai tocar no assunto. Ainda na se-
mana passada, o Senador Aloizio Mercadante fez um 
discurso a respeito e deu uma contribuição importan-
te, aparteado por inúmeros Senadores, inclusive os 
Senadores Crivella e Romero Jucá.

Quero hoje reiterar a minha disposição de estar 
sempre cooperando com o Governo do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, normalmente expressando a defesa 
dos princípios e anseios maiores que foram defendidos 
pelo PT desde o início de nossa história, bem como os 
que levaram o povo brasileiro a, novamente, eleger o 
Presidente Lula para mais um mandato.

Tenho por norma desde que ingressei na vida 
política não fazer indicações de nomes para o Poder 
Executivo. Quando perguntado a respeito sobre as pes-
soas que conheço, tenho dado o meu testemunho sobre 
a sua qualificação. Em nenhum momento, entretanto, 
aqui me posicionei sobre qualquer votação em função 
de quem quer que fosse designado para tal ou qual 
função, assim como também não avalio como certo que 
qualquer congressista se posicione nas votações em 
função da liberação ou não de recursos para as suas 
emendas ou para suas indicações. Minha recomenda-
ção ao Presidente é que sempre diga aos Deputados e 
Senadores que votem e se posicionem no Parlamento 
em função do que considerem o melhor para a Nação 
e para o interesse maior do povo brasileiro.

Estranho notícia hoje divulgada pelo jornal O 
Estado de S. Paulo segundo a qual setores do PT 
gostariam que houvesse mudanças na Radiobrás 
para torná-la instrumento mais dócil aos interesses do 
Governo. A notícia não identifica que pessoas do PT 
estariam exercendo essa pressão. Quero, entretanto, 
afirmar que considero positiva a diretriz até agora leva-
da adiante pelo Presidente da Radiobrás, que procurou 
fazer desta, que é uma das principais senão a mais 
importante empresa de comunicação oficial, um órgão 
isento e imparcial com o intuito, sobretudo, de levar a 
melhor informação, a mais completa possível sobre os 
atos do Governo e o que se passa no Brasil.

Na última campanha eleitoral o Presidente Eugê-
nio Bucci, da Radiobrás, teve a preocupação de trans-
mitir ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral o seu 
objetivo de sempre noticiar os fatos mais importantes 
da disputa eleitoral com a maior isenção. Certamente, o 
Presidente Eugênio Bucci assim agiu seguindo a diretriz 
do Presidente Lula, com a compreensão correta de que 
as instituições públicas como as escolas, os hospitais, 
o IBGE e a própria Radiobrás devem ser administra-
das com espírito público, não se tornando aparelhos 
de quaisquer interesses político-partidários.

Essa também é a posição da Líder Ideli Salvatti, 
a quem mostrei este meu pronunciamento.
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Quero aqui expressar a minha solidariedade ao 
Presidente da Radiobrás, Eugênio Bucci.

Dentro desse espírito de colaboração, passo 
agora ao tema central de meu pronunciamento, pois 
quero refletir sobre a política econômica.

Acirra-se no País e dentro do próprio Governo 
Federal o debate sobre os rumos que devem tomar as 
políticas macroeconômicas – a política fiscal, a mone-
tária, a cambial, as reformas estruturais – no segundo 
mandato do Presidente Lula. Os participantes nessa 
discussão se dividem, grosso modo, em dois grandes 
campos: os “desenvolvimentistas”, que se filiam de al-
guma maneira à tradição estruturalista-cepalina, com 
raízes na obra de Raúl Prebisch e Celso Furtado, e o 
campo “ortodoxo”, mais ligado ao pensamento mone-
tarista e à preocupação com a estabilidade monetária 
e o ajustamento fiscal. Há muitas variações dentro 
desses dois grandes campos, mas a polarização bá-
sica é essa.

A dúvida crucial é: o que fazer para colocar a eco-
nomia brasileira numa trajetória de crescimento mais 
expressivo, de pelo menos mais 5% ao ano? Que as-
pectos devem ser considerados prioritariamente? Nin-
guém se conformará com a continuação do quadro dos 
últimos dez ou doze anos, período em que o Brasil tem 
crescido cerca de 2% a 3% ao ano, menos do que o da 
economia mundial em seu conjunto e muito menos do 
que quase todos os países emergentes como a China, 
a Índia, a Rússia, a Argentina e tantos outros.

De que instrumentos dispõe o Brasil para superar 
a estagnação e voltar a um ritmo adequado de expan-
são dos níveis de atividade e de emprego? É possível 
adotar uma política mais ativa de crescimento ou cabe 
ao Governo simplesmente garantir a estabilidade da 
moeda e a responsabilidade fiscal e aguardar que os 
agentes privados respondam positivamente a esse 
esforço, aumentando o investimento e ampliando a 
capacidade produtiva?

Registre-se, em primeiro lugar, que as condições 
são propícias para a retomada do desenvolvimento 
brasileiro – tanto as condições domésticas quanto 
as condições internacionais. A bonança externa que 
prevaleceu de 2003 a 2006 ainda não deu sinais de 
esgotamento. Persistem preocupações quanto aos 
desequilíbrios da economia mundial, em particular da 
economia dos Estados Unidos. Mas a maior parte das 
avaliações é de que esses desequilíbrios não desem-
bocarão em grave deterioração do ambiente econômico 
mundial. O futuro é sempre incerto. Mas o fato é que, 
por enquanto, não há indicações fortes de mudança 
para pior das variáveis comerciais e financeiras rele-
vantes para o Brasil. A economia mundial continua em 
expansão, os preços médios das exportações brasilei-

ras e os termos de troca do País continuam favoráveis, 
as taxas de juros internacionais subiram, mas não de 
forma acentuada, e as condições de liquidez interna-
cional e a oferta de capitais para países como o Brasil 
mostram-se auspiciosas.

As condições econômicas internas também favo-
recem a aceleração do crescimento a partir de 2007. 
Em primeiro lugar, a inflação está sob controle. As 
projeções apontam para uma variação do IPCA, que 
serve de referência para o Banco Central, de apenas 
3% ao ano, em 2006. A inflação ficará, portanto, bem 
abaixo do centro da meta oficial, que é de 4,5%, e mais 
próxima do piso da meta, que é de 2,5%. As projeções 
para 2007 indicam algo em torno de 4%. A inflação bra-
sileira é hoje nitidamente inferior à média da inflação 
das economias emergentes e deve situar-se abaixo da 
taxa de inflação dos Estados Unidos em 2006.

Recorde-se, também, que, para efeitos práticos, 
os principais bancos centrais do mundo consideram 
uma inflação anual de aproximadamente 2% nos ín-
dices de preços ao consumidor como o equivalente à 
estabilidade monetária. Estamos, portanto, operando 
com um nível de inflação já muito próximo daquilo que 
o Federal Reserve, o Banco Central Europeu e o Ban-
co Central do Japão consideram preços estáveis para 
fins da condução da política de juros.

Outra circunstância favorável: a economia brasi-
leira opera com margem de capacidade produtiva ocio-
sa. Para a indústria, os dados disponíveis indicam uma 
ociosidade média da ordem de 20%. Especialistas em 
economia industrial, como o professor Antônio Barros 
de Castro, atualmente Diretor do BNDES, sempre res-
saltam que essas estatísticas podem ser enganosas, 
pois tendem a subestimar a efetiva capacidade de pro-
dução da indústria. Com pequenos ajustes do processo 
produtivo (por exemplo, o aumento do número de horas 
trabalhadas, do número de turnos de produção, inves-
timentos marginais), as empresas conseguem, quando 
instigadas por uma pressão de demanda, ampliar os 
níveis de produção corrente para além dos limites su-
geridos pelos dados de capacidade instalada.

Alguns analistas apontam o reduzido nível da 
taxa agregada de investimento, a chamada formação 
bruta de capital fixo, como obstáculo à retomada do 
desenvolvimento no Brasil. É verdade que a taxa de 
investimento precisa aumentar para que o crescimen-
to possa ser sustentado a longo prazo. Mas, no curto 
e no médio prazo, o crescimento pode apoiar-se, em 
larga medida, no maior aproveitamento da capacidade 
produtiva já instalada. Aliás, dificilmente ocorrerá um 
processo intenso de investimentos enquanto houver 
margens elevadas de capacidade ociosa nas empresas. 
Antes de investir, de ampliar suas plantas, de comprar 
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máquinas e equipamentos, de instalar novas unidades 
produtivas, as empresas vão querer observar maior 
utilização do potencial produtivo de que já dispõem.

No mercado de trabalho, o quadro geral tam-
bém é de capacidade produtiva não aproveitada ou 
mal aproveitada. Nos anos recentes, intensificou-se a 
criação de empregos, inclusive com carteira assinada, 
mas as taxas de desemprego e subemprego continu-
am, conforme V. Exª tem assinalado, Senador Marcelo 
Crivella, muito elevadas no Brasil. É o que mostram 
os levantamentos mensais do IBGE e da Fundação 
Seade Dieese, por exemplo. Existe, inegavelmente, 
expressiva oferta potencial de trabalho que poderia 
ser mobilizada se a economia conseguisse escapar 
da estagnação.

No passado, e muito particularmente nos anos 90, 
os desequilíbrios de balanço de pagamentos constitu-
íram uma restrição poderosa à sustentação de taxas 
elevadas de expansão da produção no Brasil. Quantas 
recuperações não foram abortadas por crises cambiais 
e dificuldades graves de balanço de pagamentos? O 
quadro atual é muito diferente sob esse aspecto. As 
contas externas brasileiras apresentam-se bastante 
fortes, em parte por causa do quadro mundial favorá-
vel, em parte, também, porque o baixo crescimento 
mantém desaquecida a demanda por importações e 
contribui para gerar excedentes exportáveis.

Mas, mesmo que a economia crescesse mais, 
não haveria no horizonte visível grandes ameaças de 
desequilíbrio do balanço de pagamentos. O superávit 
comercial ultrapassou US$46 bilhões nos últimos doze 
meses, até outubro último. Como a razão exportações/
importações é muito alta, a taxa de crescimento das 
importações tem de superar por larga margem a das 
exportações, para que o saldo comercial se reduza de 
forma expressiva. Em 2006, o balanço de pagamento 
em conta corrente será superavitário pelo quarto ano 
consecutivo. As reservas internacionais do País su-
biram consideravelmente para quase US$80 bilhões, 
segundo a última informação do Banco Central.

As contas fiscais não estão tão fortes, mas tam-
bém não apresentam dificuldades insuperáveis. Não há 
crise fiscal, ou seja, uma situação que exija medidas 
de emergência ou “choques fiscais”. O superávit pri-
mário continua ligeiramente acima de 4,25% do PIB. O 
déficit nominal do setor público, no seu conjunto, anda 
por volta de 3,5% do Produto Interno Bruto, nada de 
excepcional para padrões internacionais e nada que 
não possa ser financiado, tudo indica, com razoável 
tranqüilidade. O Governo terá, provavelmente, que to-
mar providências no curto prazo, para conter a amplia-
ção de despesas e apertar a política fiscal, mas nada 

que comprometa as possibilidades de crescimento da 
economia em seu conjunto.

Em resumo, tanto as condições do Brasil como as 
condições internacionais afiguram-se favoráveis para 
que o País consiga, finalmente, registrar um ritmo de 
expansão mais acelerado. A questão é: como efetivar 
essas condições favoráveis? Como convertê-las no 
crescimento que todos desejamos ver acontecer em 
nosso País, Senador Rodolpho Tourinho?

Evidentemente, essa questão não admite respos-
tas simples e tem sido objeto de intensa controvérsia. 
De qualquer maneira, gostaria de colocar em discussão 
algumas diretrizes considerando os principais instru-
mentos de política econômica. Não sou dos que rejei-
tam a possibilidade de uma política ativista do Estado 
diretamente voltada para a promoção do crescimento. 
Creio que a experiência brasileira internacional mostra 
que o crescimento não vem por geração espontânea, 
Senadora Heloísa Helena. O Estado não pode se li-
mitar a garantir a estabilidade monetária e fiscal e es-
perar, de braços cruzados, que o setor privado lidere 
o processo de desenvolvimento.

No que diz respeito primeiramente à política fiscal, 
ou seja, a política de gastos e a política tributária, pa-
rece claro que existe um enorme campo para aumen-
tar a racionalidade e a qualidade das despesas e dos 
tributos no Brasil. A carga tributária brasileira, definida 
como o total de tributos sobre o PIB, cresceu demais 
desde o início dos anos 90. Apesar disso, o investimen-
to público, inclusive em áreas prioritárias, tem ficado 
sempre muito aquém do necessário. A infra-estrutura 
de transporte talvez seja o exemplo mais gritante. O 
problema é que os gastos correntes, financeiros e não-
financeiros, cresceram rapidamente desde o Governo 
Fernando Henrique Cardoso até hoje; os financeiros 
impulsionados pela política de juros do Banco Central, 
os não-financeiros, em parte, para atender objetivos 
de distribuição de renda e combate à pobreza. Ora, 
ninguém deseja cortar despesas correntes não-finan-
ceiras prioritárias como as relacionadas com a saúde, 
com a educação, com o Programa Bolsa-Família, por 
exemplo. Mas um exame cuidadoso e aprofundado das 
despesas do Governo certamente identificará desper-
dícios, sobreposição de programas e gastos de baixa 
prioridade em boa parte da administração pública.

A redução dessas despesas correntes não-fi-
nanceiras contribuiria para abrir espaço para diminuir 
a carga tributária e recuperar o investimento do se-
tor público. É possível caminhar na direção de uma 
integração maior e racionalização dos programas de 
transferência de renda, num passo adicional ao que 
se fez em outubro de 2003, quando o Programa Bolsa-
Família unificou o Bolsa-Escola, o Bolsa-Alimentação, 
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o Auxílio-Gás e o Cartão-Alimentação. Estudos sobre 
o Sistema Previdenciário, os Benefícios de Prestação 
Continuada, o Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil, que já começa a ser integrado com o Bolsa-
Família, indicam que maior racionalidade pode ser 
alcançada nessa área. É importante estudar como o 
melhor desenho de transferência de renda, incluindo 
a perspectiva de chegarmos à Renda Básica de Cida-
dania, estará interagindo com a definição do valor do 
salário mínimo em seus efeitos sobre os objetivos de 
erradicação da pobreza absoluta, aumento das opor-
tunidades de emprego, competitividade da economia 
e melhoria da distribuição da renda. Porém, o maior 
desperdício talvez seja o excesso de despesa de ju-
ros provocado pela política monetária, ponto ao qual 
voltarei mais adiante.

No campo da tributação, especialidade do Dr. 
Osires, há muito a fazer. Por exemplo: cabe reduzir a 
tributação sobre a folha de pagamentos, de forma a 
estimular a formalização das relações de trabalho e a 
contratação de trabalhadores com carteira assinada. 
Isso significa substituir, pelo menos em parte, os tri-
butos incidentes sobre a folha pelos tributos inciden-
tes sobre o faturamento ou, preferencialmente, sobre 
o valor adicionado. Quero lembrar que, no debate fi-
nal da Rede Globo entre os candidatos Geraldo Alck-
min e Luiz Inácio Lula da Silva, esse foi um ponto de 
consenso. Outro exemplo: caberia realizar um exame 
aprofundado da estrutura de incentivos fiscais e cre-
ditícios existentes no País. Esses incentivos têm peso 
considerável e uma avaliação criteriosa pode revelar 
que muitos deles possuem baixa eficácia econômica 
e pouco valor social.

E quero aqui estimular os estudantes de pós-gra-
duação pela experiência que tive na Comissão de As-
suntos Econômicos. É muito difícil passar uma semana 
sem que, na CAE, haja um novo projeto concedendo 
um incentivo fiscal ou creditício a algum segmento do 
setor da economia. Acho que seria importante que fi-
zéssemos um estudo, uma avaliação muito criteriosa 
sobre o conjunto de todos esses incentivos fiscais e 
creditícios.

Acredito, porém, que o estímulo ao crescimento 
depende, na atual conjuntura, mais de uma mudança 
na política monetária do que na política fiscal. É princi-
palmente no campo da moeda e do crédito que parece 
estar havendo um excesso de restrição, com prejuízos 
para o crescimento da economia. A taxa básica de ju-
ros, fixada pelo Banco Central, continua elevada, ape-
sar das diminuições recentes. E ressalto que, desde 
agosto do ano passado, tivemos diminuições que vêm 
gradualmente fazendo com que a taxa de juros che-
gue a um nível melhor. Mas ainda estamos longe de 

chegar ao nível ideal. Como os spreads bancários são 
muito altos, as taxas cobradas dos tomadores finais, 
especialmente pequenas empresas e consumidores, 
chegam a ser exorbitantes. Os depósitos compulsórios 
sobre passivos bancários são pesados, contribuindo 
para conter o crédito e manter a taxa de juros em nível 
elevado. O aperto monetário contribui também para a 
valorização do real em relação a moedas estrangeiras, 
o que afeta negativamente o nível de atividade, uma 
vez que desencoraja as exportações e provoca a subs-
tituição de produtos nacionais por importações.

Os instrumentos à disposição do Banco Central 
poderiam, a meu ver, ser utilizados de forma mais efi-
ciente e mais flexível. O ritmo de diminuição da taxa 
básica de juros poderia ser acelerado para que, ao longo 
do próximo ano, a taxa real de curto prazo praticada no 
Brasil se aproxime daquelas que se observam no resto 
do mundo. A TJLP – Taxa de Juros de Longo Prazo, 
que vigora nos empréstimos do BNDES, também po-
deria sofrer diminuição adicional, o que estimularia a 
retomada dos investimentos. O Banco Central poderia, 
além disso, iniciar uma redução gradual dos compul-
sórios bancários para aumentar a oferta de crédito e 
diminuir as taxas de juros na ponta da aplicação. Os 
bancos públicos – o Banco do Brasil, a Caixa Econô-
mica e o BNDES – poderiam ser mobilizados mais 
intensamente para ampliar a oferta de empréstimos, 
reduzir os juros e aumentar o grau de concorrência 
entre os bancos.

O BNDES, este ano, tinha um orçamento de apli-
cações da ordem de R$60 bilhões, mas parece que só 
vai aplicar cerca de R$50 bilhões; em parte porque mui-
tas das unidades do setor público, sejam os governos 
estaduais, sejam os governos municipais, não tiveram 
condição de, ao apresentar projetos de investimentos, 
fazê-lo sem descumprir a Lei de Responsabilidade Fis-
cal, e o Tesouro, então, disse que não poderia.

Quem sabe possamos nós aqui estudar possi-
bilidades para que uma prefeitura municipal de uma 
capital, de uma região metropolitana, ou um governo 
estadual que esteja apresentando um investimento 
que realmente envolva uma expansão da capacidade 
arrecadadora daquela unidade administrativa, tenha a 
consideração feita por nós aqui de aprovação dessa 
operação? Ou, quem sabe, fazermos uma alteração 
na Lei de Responsabilidade Fiscal visando isso?

O problema da taxa de câmbio está estreitamen-
te relacionado à condição da política monetária, como 
se sabe. Não convém fixar a taxa de câmbio nem vol-
tar ao regime de bandas. Para o Brasil, o regime de 
câmbio flexível ou flutuante é mais eficiente. Com a 
diminuição mais rápida da taxas de juro e a amplia-
ção da oferta de crédito, é provável que o Real sofra 
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alguma depreciação, o que contribuiria para estimu-
lar o crescimento do PIB e manter as contas externas 
ajustadas. A flexibilização monetária afetaria a taxa 
de câmbio por dois canais: pela conta de capitais, na 
medida em que reduziria o estímulo ao ingresso de 
capitais decorrente do diferencial de juros; pela conta 
comercial, na medida em que o crescimento da eco-
nomia resultante do estímulo monetário provocasse 
aumento da demanda por importações e diminuição 
do excedente exportável.

Uma taxa de câmbio mais depreciada aumentaria 
a competitividade das exportações de bens e serviços 
e da produção brasileira que disputa o mercado interno 
com importações. Além disso, as exportações brasi-
leiras devem continuar a ser apoiadas pela política de 
comércio exterior e pelas negociações comerciais que 
o Brasil já vem desenvolvendo com algum sucesso. 
Especialmente a integração da América do Sul deve 
prosseguir e se intensificar, abrindo espaço para o de-
senvolvimento conjunto dos países do continente.

Em resumo, há espaço para acionar os instrumen-
tos básicos da política econômica – a política fiscal, 
a política de moeda e de crédito, a política cambial, a 
política de comércio exterior – na direção do desen-
volvimento.

É possível conciliar esse grande objetivo com a 
preservação do que foi conquistado no combate à in-
flação. O Presidente Lula tem todas as condições de 
conduzir o País a um processo de crescimento com-
patível com o potencial da economia brasileira e as 
esperanças da população, fazendo jus à sua promessa 
de que o nome do seu segundo mandato será desen-
volvimento, com grande prioridade para a expansão 
das oportunidades e boa qualidade da educação e 
para melhoria da distribuição da renda.

Essas reflexões representam uma contribuição 
ao Governo do Presidente Lula, aos Ministros da área 
econômica e social – Guido Mantega, Paulo Bernardo, 
Patrus Ananias, Luis Marinho e outros – e inclusive ao 
Presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, todos 
responsáveis por terem arrumado a casa – inclusive, 
o Ministro Antonio Palocci –, por terem levado a eco-
nomia brasileira a uma condição propícia para termos 
agora uma fase sustentada de crescimento.

Gostaria de concluir sugerindo ao caro Presidente 
do Banco Central Henrique Meirelles, que ontem ob-
servou que “não dá para criticar o goleiro por que não 
faz gol”, que, quem sabe, será muito bom para todos 
nós se ele puder se imbuir do exemplo e do espírito 
do goleiro Rogério Ceni, do São Paulo Futebol Clube 
– vejam que quem fala isso é um torcedor do Santos 
–, que, mais uma vez neste ano, além de defender a 
sua meta muito bem, tem colaborado para que sua 

equipe se torne campeã brasileira, com a marcação 
de inúmeros gols.

Srª Presidente, Senadora Heloísa Helena, enca-
minhei requerimento à Mesa para inserção em Ata de 
Voto de Congratulações ao atleta Marilson Gomes dos 
Santos, ganhador da São Silvestre por duas vezes, em 
2003 e 2005, e da 37ª Maratona de Nova Iorque, em 
cinco do corrente. Ele nasceu aqui perto, em Ceilândia, 
teve uma infância pobre. Tantas pessoas vêm acom-
panhando-o com extraordinária admiração.

O Senador Arthur Virgílio apresentou, na sema-
na passada, um requerimento. Mas gostaria também 
de me somar à homenagem, porque se trata de um 
extraordinário esportista brasileiro.

Muito obrigado.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – V. Exª 

me permite um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– Senador Marcelo Crivella, com muita honra, ouço o 
aparte de V. Exª.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Sena-
dor Eduardo Suplicy, V. Exª fez um discurso irretocável. 
V. Exª fez mais que um discurso, na verdade, fez uma 
análise de quem observa com os olhos de economis-
ta e com a experiência que V. Exª tem adquirido nesta 
Casa, em diversos mandatos, o que ocorre hoje em 
nosso País. Precisamos voltar a crescer. V. Exª fez, na 
macroeconomia, uma análise irretocável.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Obrigado.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – On-
tem, na inauguração da ponte sobre o rio Orinoco, tive 
a oportunidade de conversar com o Vice-Presidente 
do BNDES do início do Governo do Presidente Lula, 
Darc Costa, que disse que, no primeiro ano do Governo 
Lula, ele apresentou grandes projetos estruturais para 
o Brasil, tais como hidrelétricas, estradas, pontes etc. 
Naquela época, isso somava a R$400 bilhões. O Pre-
sidente disse: “Como vamos pagar essas coisas?” Ele 
disse: “Presidente, se cairmos 1% na taxa de juros...” 
– naquela ocasião, 26%, que herdamos do governo 
anterior –, “... vamos economizar sete bilhões por ano. 
Portanto, o senhor tem quatro anos, se cair 10% e se 
V. Exª fizer as contas, verá que vai chegar a R$300 
bilhões”. Na ocasião, a equipe econômica previu que 
a redução de 10 pontos na taxa de juros poderia tra-
zer uma grande inflação. Baixamos a taxa de juros de 
26% para 13%, e a inflação baixou também. Mas não 
fizemos os investimentos. A taxa de juros é um instru-
mento agressivo. Um sujeito, quando vende algo, pega 
aquele dinheiro e o reaplica no sistema financeiro, de 
tal maneira que, no fundo, é uma operação contábil: 
sai o recurso de uma conta, o recurso entra na outra, 
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e anota-se no papel. No entanto, o superávit primário 
- que V. Exª acentuou perfeitamente -, esse, sim, afeta-
nos diretamente, porque são recursos do pagamento 
de impostos das nossas empresas e do nosso povo 
que não voltam em forma de serviços nem em forma 
de investimentos, e, caindo a taxa de juros, vai dimi-
nuir o nosso déficit, e não vamos precisar fazer um 
superávit tão alto. Se eu pudesse apenas fazer uma 
sugestão, à contemplação de V. Exª, quando toca na 
taxa de câmbio...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) - Já 
concluo, Srª Presidente. A sugestão seria que pu-
déssemos criar um tipo de quarentena para que os 
grandes exportadores brasileiros não internalizassem 
esses recursos de imediato. Talvez, se esses recursos 
ficassem lá fora por certo período, teríamos menos 
oferta de dólar no mercado interno, e aí poderíamos 
ter um real mais valorizado, o que facilitaria um pou-
co a nossa exportação. Essa não é uma idéia minha 
não. Outros países já adotaram isso em momentos 
em que precisaram fortalecer o seu câmbio. Eu que-
ria apenas aplaudir, dar os parabéns e dizer-lhe que 
V. Exª deu uma contribuição extraordinária como eco-
nomista, como um economista especial. V. Exª tem, 
diria, no seu projeto de renda mínima e na sua alma, 
a maior preocupação com o povo brasileiro. Todos nós 
somos testemunhas; aliás, fato que fez com que V. Exª 
voltasse a esta Casa com uma consagradora eleição 
com mais de 8 milhões de votos. Parabéns, Senador 
Eduardo Suplicy, pelo seu discurso.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/ PT – SP) 
– Muito obrigado, Senador Marcelo Crivella. Incorporo 
a sugestão de V. Exª ao meu pronunciamento. Agrade-
ço-lhe muito a avaliação.

Senador Rodolpho Tourinho, gostaria que V. Exª 
fosse breve, porque há outros Senadores inscritos 
para falar.

O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Serei 
muito breve. Quero parabenizá-lo por sua brilhante 
posição sobre economia. Não quero discordar ou con-
cordar, mas apenas levantar alguns pontos, Senador 
Eduardo Suplicy, para futura discussão, já que esta-
mos avançados na hora. A primeira é a questão dos 
incentivos fiscais, que creio está na hora de acabarem. 
Temos algo que foi aprovado aqui no Senado e dor-
me na Câmara: a reforma tributária. Vamos perder a 
oportunidade de acabar com os incentivos fiscais. É 
um acordo que vem desde o tempo do ex-Governador 
Mário Covas. Esses acordos vão-se esgarçando ao 
longo do tempo. Esse é um ponto. O outro ponto que 
gostaria de deixar claro e preocupa-me muito é que 

tenho ouvido falar de alteração nas negociações com 
os Estados. Isso significa, de alguma forma, modificar 
o pilar central de alguma coisa que foi feita com mui-
ta propriedade: a Lei de Responsabilidade Fiscal e a 
renegociação da dívida dos Estados. Se abrirmos aí, 
creio que vamos ter imensos problemas pela frente. O 
terceiro e último ponto se refere à questão de renda 
mínima, a que V. Exª dá muita atenção, de transferência 
de renda. A transferência de renda, da forma como é 
feita hoje pelo Bolsa-Família, tem um poder germinador 
de crescimento muito pequeno. Então, se juntarmos 
a isso – e tenho certeza de que pensamos da mesma 
forma – o Microcrédito Produtivo Orientado, aí vamos 
ter a saída verdadeira, para que se evite esterilização 
de recursos, que são poucos, tendo em vista o volume 
imenso de recursos que o Governo paga. São apenas 
três pontos, eu sei, para futura discussão, que, tenho 
certeza, voltaremos a tratar com V. Exª. Parabéns, Se-
nador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Muito obrigado, Senador Rodolpho Tourinho. É impor-
tante termos o cuidado com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, conforme V. Exª aqui aponta. É muito importante 
que V. Exª esteja de acordo em que venhamos a estudar 
os excessos que, ao longo de décadas, foram sendo 
criados na forma de incentivos fiscais, creditícios, etc. 
Precisamos dar maior racionalidade, e acho que não 
é a melhor forma... Se for para incentivarmos o cresci-
mento, uma forma racional, que combine o combate à 
pobreza absoluta e atenda ao objetivo de melhora da 
distribuição da renda, é aperfeiçoarmos ainda mais o 
sistema de transferência de renda, na direção da renda 
básica de cidadania incondicional, vendo-se o Bolsa-
Família como um passo nessa direção.

Por que razão isso? Podemos levar em conta 
que, nos países desenvolvidos, hoje há sistemas de 
transferência de renda de enorme volume e valor, 
como nos Estados Unidos. Nesses últimos anos, cer-
ca de 22 milhões de famílias receberam créditos fis-
cais por remuneração recebida, um complemento de 
renda que acrescenta renda à família do trabalhador. 
Se este recebe, por exemplo, US$10 mil por ano, ele 
terá 40% a mais, recebendo US$ 14 mil, o que o torna 
mais satisfeito e mais produtivo. E é a sociedade que 
complementa o rendimento desse trabalhador. Isso fez 
com que a economia norte-americana tivesse até uma 
baixa no grau de desemprego, Então, essa medida é 
compatível com maior competitividade da economia, 
inclusive em relação à nossa. É nos Estados Unidos 
mesmo que temos a indicação de que aquilo que es-
tou propugnando – e que já está, felizmente, aprovado 
aqui no Congresso Nacional -, a renda básica universal 
incondicional, será um sistema ainda mais eficiente. 
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E a prova disso está no Alasca, onde, por 25 anos, se 
estabeleceu um dividendo igualmente pago a todos 
– hoje são 700 mil habitantes –, o que fez com que o 
Alasca tivesse uma economia com um crescimento es-
tável, com baixo desemprego e com a maior igualdade 
entre os 50 Estados norte-americanos.

Agradeço muito, Senadora Heloísa Helena, Pre-
sidente da sessão nesta tarde.

Muito obrigado, inclusive pela atenção e pelos 
apartes.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Srª 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
- AL) – Agradeço a V. Exª.

Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Edu-
ardo Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Antes apresento um 
requerimento de pesar pelo falecimento do ex-Prefeito 
de Governador Valadares, João Domingos Fassarella. 
Fassarella foi também Deputado Federal pelo PT e 
recentemente era Secretário-Adjunto do Ministério do 
Ministro Patrus Ananias.

Conheci Fassarella quando ele era prefeito e eu, 
governador. Realmente é uma perda muito grande, 
pois ele era “um grande pacificador, prestou, durante 
a sua extensa vida pública, relevantes serviços, prin-
cipalmente em questões ligadas aos conflitos envol-
vendo a disputa e a ocupação de terras. Possuía ines-
gotável capacidade de ouvir, entender e propor ações 
conciliatórias para as questões dessa natureza, sendo 
considerado em Minas Gerais um dos principais res-
ponsáveis pelo fim dos conflitos na região”.

Quero, portanto, aprestar este voto de pesar, la-
mentando muito a morte de Fassarella, ex-Prefeito de 
Governador Valadares.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.130, DE 2006

Requeiro, nos termos do inciso II art. 218 do Re-
gimento Interno, inserção em ata de voto de pesar pelo 
falecimento do ex-vereador, ex-deputado federal e ex-
prefeito de Governador Valadares (MG) João Domingos 
Fassarella, ocorrido em 12 de novembro de 2006.

Justificação

João Fassarella, natural do Espírito Santo, era 
sociólogo, foi professor universitário, vereador por 
Governador Valadares por onze anos, ocupou o car-
go de deputado federal por Minas Gerais durante dois 

mandatos e foi prefeito de Governador Valadares en-
tre 2001 e 2004.

Considerado um grande pacificador, prestou du-
rante a sua extensa vida pública, relevantes serviços 
principalmente em questões ligadas aos conflitos en-
volvendo disputa e ocupação de terras. Possuía uma 
inesgotável capacidade de ouvir, entender e propor 
ações conciliatórias para questões dessa natureza, 
sendo considerado, em Minas Gerais, um dos principais 
responsáveis pelo fim dos conflitos na região.

João Fassarella, deixa um legado para todos que 
acreditam na paz, na justiça social e numa sociedade 
mais fraterna.

Sala das Sessões, 14 de novembro de 2006. 
– Senador Eduardo Azeredo.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Existem oradores inscritos pela Liderança. En-
tretanto, o Senador Geovani Borges, por permuta com 
o Senador Crivella, usará da palavra agora; depois, 
os três Senadores que estão inscritos pela Liderança: 
Senador Marcelo Crivella, Senador José Agripino e 
Senador Eduardo Azeredo.

Agora tem a palavra o Senador Geovani Borges.
O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde tempos 
imemoriais, registra-se na história da humanidade uma 
preocupação constante com o que é justo. Associados 
à idéia de justiça, vemos sempre os conceitos de le-
galidade e de igualdade. Muitos foram os filósofos que 
se debruçaram sobre esse tema, tentando elucidar o 
seu significado; muitos também foram os sábios que 
legaram conselhos aos magistrados, aqueles a quem 
compete julgar, para que eles não incorram em injusti-
ças. Entre esses sábios, destaco a figura incomparável 
de Sócrates, para quem “três coisas devem ser feitas 
por um juiz: ouvir atentamente, considerar sobriamente 
e decidir imparcialmente”.

Ora, se a idéia de justiça nos acompanha desde 
os primórdios da nossa civilização é porque ela é algo 
de suma importância para a convivência em sociedade, 
para a pacificação dos conflitos e para a promoção do 
bem comum. Ouso mesmo dizer, Excelências, que sem 
uma Justiça independente não há cidadania, porque 
sem ela não existem meios de defesa do cidadão pe-
rante a onipotência do Estado.

Por isso, é com muita satisfação que venho hoje 
a esta tribuna a fim de saudar o nosso Desembargador 
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Dôglas Evangelista, primeiro Presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado do Amapá (TJAP), e também 
o atual Presidente, Desembargador Raimundo Va-
les, pelo magnífico trabalho que vem desenvolvendo 
à frente do Poder Judiciário do Estado, estendendo 
cumprimento aos Desembargadores Gilberto Pinhei-
ro, Carmo Antonio, Luiz Carlos, Edinardo Rodrigues, 
Agostinho Silvério, Mário Gutyev e o atual Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá, 
Desembargador Honildo Amaral, por esses 15 anos 
de existência da Justiça do Estado, bem como seus 
magistrados e serventuários.

A Justiça do Estado do Amapá foi instalada em 
1991, como conseqüência direta da Constituição de 
1988, que transformara em Estado o antigo Território do 
Amapá – tive a honra de ser um dos seus Constituintes. 
Ela se constituiu com sede em Macapá e compõe-se 
de 12 Comarcas e de 4 Postos Avançados. Durante 
esses 15 anos, o Tribunal tem buscado o aperfeiçoa-
mento contínuo de suas atividades a fim de atender 
cada vez melhor nossa população.

Em virtude do exíguo tempo de que disponho, 
Sr. Presidente, não vou poder detalhar todas as ações 
que vêm sendo empreendidas por aquele Tribunal, mas 
citarei as mais relevantes, para que V. Exªs e o Brasil 
possam ter uma idéia dos progressos que temos feito, 
em termos de prestação jurisdicional.

A Justiça amapaense pode ser considerada uma 
das mais informatizadas do País, com cerca de 800 
computadores, operados por 930 servidores, o que re-
sulta em eficácia e em atendimento ágil aos cidadãos. 
Estamos caminhando para atingir 100% de informati-
zação processual em todas as instâncias – o chama-
do Projeto Tucujuris, assim batizado em homenagem 
ao extinto povo Tucuju, que habitava a foz do rio Vila 
Nova e que constitui a raiz de todo o povo amapaense. 
Além disso, no ano de 2006, foi relançado o portal do 
Tribunal de Justiça do Amapá na Internet, disponibili-
zando aos cidadãos uma série de serviços que antes 
só poderiam ser solicitados pessoalmente.

Quero mencionar também a Escola Judicial do 
Estado do Amapá. Criada em 2005 por lei comple-
mentar do Estado, ela integra a estrutura do Tribunal 
de Justiça e tem como objetivo principal promover a 
formação e o aprimoramento técnico e jurídico de ma-
gistrados e servidores da Justiça estadual. Esse é um 
órgão de suma importância, Srª Presidente, a exemplo 
de outras escolas de governança e de treinamento de 
servidores públicos, como a Enap – Escola Nacional de 
Administração Pública, o Instituto Serzedello Corrêa, do 
Tribunal de Contas da União, e do Instituto Legislativo 
Brasileiro, o nosso ILB, aqui no Senado Federal.

Conheço muito bem o Estado do Amapá, que te-
nho a honra de representar nesta Casa, e sei que as 
distâncias ali são imensas e os meios de deslocamento 
de nossa gente nem sempre são os mais adequados. 
Por isso, talvez nenhuma das ações empreendidas pelo 
Tribunal de Justiça do Amapá tenha mais alcance e 
relevo social do que a Justiça Itinerante. Ele é um dos 
mais importantes e democráticos serviços prestados 
pelo Judiciário amapaense. Tem atuação em todas as 
comarcas e em todos os graus de jurisdição estaduais. 
Apesar de ter surgido em 1992, apenas no ano pas-
sado, após a Resolução nº 23/2005, é que a Justiça 
Itinerante se tornou mais ampla, funcional e moderna. 
Desde sua criação, ela já foi assunto na imprensa de 
países ricos, como os Estados Unidos, o Canadá, a 
Inglaterra e a Alemanha, cujos jornalistas cobriram as 
Jornadas Fluviais à Região do Bailique e publicaram 
matérias enaltecendo essa avançada e democrática 
forma de distribuir justiça.

Até hoje cerca de 50 mil pessoas foram atendidas 
durante as jornadas fluviais, em circunstâncias que, 
muitas vezes, representam uma verdadeira aventura. 
Servindo-se dos mais diversos meios de transporte, 
como barcos, catraias e ônibus, o juiz e sua equipe 
conseguem atender as mais distantes comunidades, 
inclusive aldeias indígenas.

Quero ressaltar, Sr. Presidente, que as prefeitu-
ras municipais aproveitam essa oportunidade logística, 
oferecida pela Justiça amapaense, para levar atendi-
mento médico às populações carentes que residem 
em áreas remotas.

Outra ação de relevo levada a cabo pelo Tribunal 
de Justiça do meu Estado são os Juizados Especiais. 
Apesar de previstos na Constituição Federal de 1988, 
somente em 2005 é que eles passaram a ter um fun-
cionamento mais efetivo no Amapá. Como sabemos, 
os Juizados Especiais foram instituídos para conciliar, 
julgar e executar causas cíveis de menor complexidade 
e infrações penais de menor potencial ofensivo, a fim 
de permitir o desafogamento da Justiça comum. Por 
isso, eles são reconhecidos como de suma relevância 
para que tenhamos uma prestação jurisdicional mais 
célere e eficiente.

Em Macapá, os Juizados Especiais contam com 
duas extensões cíveis: uma para microempresas, que 
prestam atendimento nos casos referentes à execu-
ção de títulos, e outra com caráter didático, na qual 
os acadêmicos de Direito da Universidade Federal do 
Amapá (Unifap) atuam como conciliadores nos atendi-
mentos aos habitantes das comunidades adjacentes. 
Além dessas duas, no próximo dia 21 de novembro, 
será instalada na Faculdade do Amapá – Famap, mais 
uma Extensão Cível...
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O Sr. Mão Santa (PFL – PI) – Permite-me V. Exª 
um aparte?

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – Ouço 
o ilustre Senador Mão Santa, do Estado do Piauí, como 
S. Exª sempre frisa da Tribuna.

O Sr. Mão Santa (PFL – PI) – Primeiramente, 
quero ser convidado a visitar o Estado de V. Exª. É 
uma deficiência minha não conhecer uma parte des-
te Brasil, mas quero conhecê-la. V. Exª trouxe um as-
sunto importante e começou com um grito: liberdade 
e igualdade. Não foi até a fraternidade, mas ela está 
ali, Heloísa Helena...

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – Não 
tenha dúvida.

O Sr. Mão Santa (PFL – PI) – Mas aí é que co-
meçou a democracia. Atentai bem! Mas acabou o ab-
solutismo; acabaram os reis. Dividiram o poder, e um 
deles é a Justiça, que V. Exª enaltece em boa hora, em 
bom momento, fazendo uma reflexão. Então, a demo-
cracia é isso, essa divisão de poderes iguais, harmôni-
cos, entre eles a Justiça, que V. Exª está enaltecendo. 
Aí está o Senador Crivella, um homem de Deus que 
conhece o Sermão da Montanha: “Bem-aventurados 
os que têm fome e sede de justiça“. Isso mostra que 
ela é divina, pois Moisés recebeu as leis de Deus. 
Mas temos que fortalecê-la, porque ela é de Deus. 
E aí é que está o perigo. V. Exª veio num momento 
bom, porque a democracia está meio capenga. Ela 
tem uma perna forte, muito forte, o Poder Executivo, 
porque ela está rápida. No Poder Legislativo nós não 
fazemos leis; elas são feitas pelo Executivo, por meio 
de medida provisória. E o Poder Judiciário está tam-
bém, nesse rolo democrático, debilitado. Tanto é que 
uma pesquisa de opinião pública mostra que só 30% 
dos brasileiros acreditam no Poder Judiciário. Antes, 
muito antes disso, antes do grito do povo na França, 
por liberdade, igualdade e fraternidade, já Aristóteles 
dizia que a coroa da justiça – que V. Exª está a exal-
tar, a defender, muito bem – deve estar mais alta do 
que a coroa dos santos e brilhar mais do que a coroa 
dos reis. Essa é a Justiça com que sonhamos, e V. Exª 
homenageia a do Amapá. Nós estamos preocupados, 
porque essa democracia não está com as três pernas 
fortes, não. O Poder Executivo está avançando, avan-
çando e debilitando os outros, que estão capengas: 
nós, o Poder Legislativo, que não estamos fazendo 
leis – quem as está fazendo é o Executivo; e o Poder 
Judiciário, que também, segundo a própria opinião 
pública, está debilitado. Sonhamos com essa Justiça 
exaltada, mas com o conjunto das três fortalezas, que 
são os três Poderes fortalecidos. V. Exª, sem dúvida 
nenhuma, a enaltece. Eu acho que devemos encarar 
a Justiça como uma coisa de Deus – como as leis de 

Moisés, o Sermão da Montanha – e entender que ela 
contém erros porque é feita por homens. Errare hu-
manum est. Mas é nosso dever acreditar nela, fortale-
cê-la, aprimorá-la. V. Exª traz essa grande reflexão ao 
País e a nós, que queremos aperfeiçoar a democracia, 
valorizando a Justiça.

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – Sena-
dor Mão Santa, com muita honra, quero incorporar seu 
aparte ao nosso pronunciamento e, desde já, dizer a 
V. Exª que o Amapá terá o maior prazer em estender o 
tapete vermelho para recepcioná-lo, no norte do nosso 
País, para que V. Exª conheça os nossos tucujus, as 
nossas raízes, os nossos costumes...

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Esse negócio de 
vermelho é do PT. Prefiro um tapete azul, que lembra 
o Senado e o céu.

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – O azul, 
o verde da Amazônia, o céu da Amazônia, aquele que 
V. Exª preferir, porque o nosso povo é muito hospita-
leiro e o admira pelos seus pronunciamentos aqui no 
Senado Federal e pela sua assiduidade aqui.

Quero dizer mais a V. Exª: neste momento, tam-
bém estamos transmitindo esta sessão do Senado, 
através da TV Tucuju, lá do Estado do Amapá, ao vivo, 
em conexão.

Aproveito a oportunidade para mandar um abra-
ço para toda a equipe da TV Tucuju, que está dando 
condições ao povo de tomar conhecimento do que está 
ocorrendo aqui no Senado Federal.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apenas 
esses fatos que, resumidamente, acabo de trazer ao 
conhecimento de V. Exªs já seriam, por si mesmos, 
suficientes para enaltecer as ações do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, pelos muitos benefícios 
prestados ao nosso povo. Contudo, estaria cometendo 
uma enorme injustiça se não mencionasse também o 
conjunto de ações sociais de grande alcance desen-
volvidas por aquela Corte, em parceria com outros ór-
gãos públicos e com empresas privadas, com o intuito 
de proporcionar dignidade e melhor qualidade de vida 
à população.

Dentre todos esses projetos, considero mais 
importantes aqueles voltados ao atendimento e ao 
bem-estar da criança. Por isso, gostaria de começar 
mencionando que o Tribunal de Justiça reformou e 
cedeu à Associação de Pais e Amigos de Excepcio-
nais (APAE) o prédio contíguo ao Fórum da Comarca 
de Laranjal do Jari, para que este pudesse abrigar o 
Centro Especializado em neurofisioterapia, destinado 
ao atendimento de 150 crianças e adolescentes porta-
dores de necessidades especiais. Além disso, aquela 
Corte criou o Programa de Apadrinhamento Social e 
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o Projeto Adoção Faça Legal, em parceria com o Hos-
pital da Mulher Mãe Luzia.

Há ainda outras ações de relevo, como o Projeto 
Casamento Comunitário, o Projeto Jornaleiro e o Pro-
jeto Educação: O Caminho para a Liberdade.

Graças a essas e a outras ações, Srª Presiden-
te, a Justiça do Amapá foi considerada a mais célere 
do Brasil, segundo pesquisa realizada pelo Supremo 
Tribunal Federal. Tanto é verdade que a revista Veja 
publicou matéria, em sua edição de 11 de maio de 
2005, mencionando com destaque o Amapá, sob o tí-
tulo “O exemplo dos Melhores”, destacando as ações 
realizadas pela Justiça do Estado.

Concluo o meu pronunciamento, Srª Presidente, 
saudando mais uma vez o Presidente daquela Corte, 
Desembargador Raimundo Vales, e, por seu intermé-
dio, todos os Magistrados e servidores do Tribunal de 
Justiça do Amapá, pelo excelso trabalho que vêm de-
sempenhando, nesses 15 anos, para que nosso povo 
possa exercer mais plenamente sua cidadania.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Geovani Borges.
Concedo a palavra ao Senador Marcelo Crivella, 

pela Liderança do seu Partido, com toda a flexibilidade 
do Regimento que este momento impõe. 

Tem a palavra S. Exª pelo tempo que entender 
necessário ao seu pronunciamento.

Em seguida, concederei a palavra aos Senadores 
Rodolpho Tourinho, José Agripino e Eduardo Azeredo, 
nessa ordem. 

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obriga-
do pela generosidade de V. Exª, mas serei breve, Srª 
Presidente, em respeito a meus companheiros, que 
têm importantes pronunciamentos a fazer.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje ocu-
po a tribuna para falar de um projeto que apresentei 
e que trata sobre um tema que muito me preocupa, 
que é a pedofilia.

Este projeto acrescenta o inciso IV ao § 1º e o § 
3º ao art. 241 da Lei nº 8.069, de 3 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), para crimi-
nalizar a aquisição de material pornográfico ou que 
contenha cenas de sexo explícito envolvendo criança 
ou adolescente.

A justificativa é suprir uma lacuna na lei brasilei-
ra quanto à tipificação dos crimes de informática, co-
erentemente com o esforço legislativo que vem sendo 
envidado para atender à urgente necessidade de se 
adequar o ordenamento jurídico penal à Era Digital, 
dando eficiente resposta à escalada dos chamados 
“cibercrimes”.

Cumprimento os telespectadores da TV Sena-
do e os ouvintes da Rádio Senado, que nos acompa-
nham ao vivo.

Em comparação com o que ocorre nos Países 
de primeiro mundo, que há quase duas décadas já 
se debruçam sobre a questão, esse esforço acontece 
com grande atraso, a recomendar tratamento de ur-
gência para que se possa recuperar o tempo perdido 
e dar eficaz combate à proliferação dessa modalida-
de criminosa.

Particularmente em relação ao comércio de ma-
terial pornográfico envolvendo crianças e adolescen-
tes, impõe-se a criação de mecanismos tendentes a 
aumentar o poder de repressão a sua prática, comple-
mentando proposições em tramitação e aperfeiçoan-
do dispositivos em vigência, que se têm dedicado a 
explicitar a conduta do sujeito ativo dessa perniciosa 
relação de mercancia, descurando daquele que é o 
seu maior fomentador, ou seja, o consumidor.

Com efeito, enquanto não se penalizar a ação 
desse consumidor, sempre haverá quem se arrisque 
a comercializar os meios necessários para satisfazer 
esse tipo de perversão. E pior, é sabido que o mercado 
da pornografia infantil alimenta o apetite de pedófilos 
e pode estimular a prática de condutas mais graves, 
sendo comum a ocorrência de uma direta conexão 
entre ambos.

Quanto à exploração sexual, tanto o nosso vetusto 
Código Penal (Decreto-Lei nº2.848, de 7 de dezembro 
de 1940), como o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990), com os últimos 
aperfeiçoamentos legislativos propostos e aqueles já 
implementados, certamente hão de se revelar como 
instrumentos adequados de repressão.

Entretanto, em relação ao comércio de material 
pornográfico, em nada obstante as importantes alte-
rações se encontram em andamento, como a preten-
dida pelo PLC nº 89/2003, impõe-se tipificar de forma 
específica a conduta do agente passivo.

Senador Mão Santa, faço um pequeno parêntese 
para deixar essa iniciativa mais clara. Hoje, no Código 
Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, há 
uma preocupação muito grande em punir o agente ati-
vo, aquele que recruta as crianças e faz as fotografias, 
e aquele que coloca isso nos sites.

O projeto que propus deseja penalizar o agente 
passivo, aquele que consome, que entra no site da 
Internet – e muitos desses sites são feitos no Leste 
Europeu – e compra o material pornográfico, que dá 
o número do seu cartão de crédito e, assim, recebe 
acesso a filmes e fotografias hediondos. Com esse 
projeto, quero criminalizar o consumo.
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Portanto, a Polícia Federal poderá, quando de-
sejar, pedir às operadoras de cartão de crédito – Cre-
dicard, Visa, American Express – a relação daqueles 
que compraram pela Internet material pornográfico 
com crianças e adolescentes. Isso já é praticado em 
outros Países.

Quero tornar pública uma matéria, veiculada no jor-
nal Folha de S.Paulo, vazada nos seguintes termos:

Dinamarca. Polícia prende 101 acusados de 
pedofilia.

A Polícia dinamarquesa prendeu 101 pessoas 
acusadas de envolvimento com pedofilia. A prisão ocor-
reu após autoridades americanas fornecerem o nome 
de 119 dinamarqueses que utilizaram seus cartões de 
crédito para baixar imagens de pornografia infantil na 
internet. Mais pessoas poderão ser presas. A Dinamar-
ca disse que a prioridade é prender os acusados que 
moram ou trabalham com crianças e os que tenham 
antecedentes criminais.

Portanto, o que estamos aperfeiçoando na legis-
lação brasileira já foi aperfeiçoado na legislação ame-
ricana. Certa vez, quando estive nos Estados Unidos 
para resgatar brasileiros, ouvi, pela televisão, à noite, 
que os legisladores norte-americanos haviam feito 
essa alteração no Código Penal norte-americano. Foi 
feita uma “malha fina” no cadastro de cartões de crédi-
to, cruzando informações para verem quem consumia 
em sites de pedofilia, e encontraram juízes, promoto-
res, políticos, empresários. Foi um grande escândalo 
naquele País, mas que fez com que a prática desse 
crime hediondo baixasse. Acho que devemos fazer a 
mesma coisa aqui.

Por isso, peço aos Srs. Senadores atenção na 
hora de analisarmos, discutirmos e aperfeiçoarmos 
esse projeto, para que o agente passivo também seja 
punido. A verdade é que quem paga para que esses 
sites estejam no ar está também, de maneira direta, 
contribuindo para que aqueles que fazem o site arre-
gimentem mais crianças, fotógrafos, aumentando o 
mercado. Coibindo o consumo, tenho esperanças de 
que a oferta seja menor. Vamos, de maneira efetiva, 
coibir algo que, repito, é um crime hediondo que trans-
cende as fronteiras da tolerância e do bom senso em 
uma sociedade cristã como a nossa.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Marcelo Crivella.
Concedo a palavra ao Senador Rodolpho Touri-

nho, que esperou pacientemente, pelo tempo que en-
tender necessário ao seu pronunciamento.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senadora Heloísa Helena, fico muito feliz de V. Exª 
estar na Presidência porque quero lembrar ao Gover-
no um acordo que fizemos e do qual V. Exª participou. 

Lamento que a Senadora Ideli Salvatti, Líder do Go-
verno, não esteja presente neste momento. Trata-se da 
questão dos agentes comunitários de saúde.

Eu gostaria de lembrar que há mais de quinze 
anos esse pessoal vem trabalhando de uma forma 
muito eficiente – mais eficiente em uns lugares do que 
em outros – e sempre cumprindo o seu papel. Cum-
prem, sobretudo, um papel muito importante, no meu 
entendimento, que diz respeito à prevenção de doen-
ças. Permitem que o Estado brasileiro, até a unidade 
da Federação, no meu entendimento, possa cumprir 
melhor o seu papel com relação à saúde, que está mui-
to, muito longe do ideal, como bem sabe V. Exª, porém 
melhor do que estava há algum tempo. Nessa questão 
da prevenção das doenças, isso é muito importante. 

Não sou médico, Senador Mão Santa, mas mi-
nha primeira grande preocupação em relação a esse 
aspecto foi quando, Secretário da Fazenda da Bahia 
que fui durante oito anos, enxergava ser impossível 
manter a construção de unidades hospitalares naque-
le momento para atender ao crescimento da saúde. 
Aquilo me preocupava muito. A partir daí, passei a ter 
uma ligação com essa questão dos agentes comuni-
tários, vendo na prevenção uma das soluções para os 
problemas de saúde do País.

Na Bahia, nossa experiência com esses agentes 
já dura dezesseis anos, sempre fazendo um proces-
so de seleção sem nenhum tipo de influência política. 
Falando claramente, o pessoal que se candidata para 
ser agente comunitário de saúde – cerca de 25 mil 
pessoas no Estado – se submete a um processo de 
seleção conduzido pela Secretaria de Saúde do Es-
tado da Bahia, apesar de os agentes serem lotados 
nos municípios. Com isso, mantém-se um alto padrão 
de seleção e de atendimento.

Ao longo do tempo, fomos nos envolvendo tam-
bém nessa questão. Depois, como Relator da chama-
da Emenda Constitucional nº 51, que criou o cargo 
do agente comunitário de saúde sem necessidade de 
concurso público, porque, se fosse permitido o concur-
so público, perderíamos uma característica essencial 
nesse cargo, que é a necessidade de essas pessoas 
estarem convivendo na sua comunidade, visitando 
as mesmas pessoas, morando na comunidade. Com 
isso, então, como Relator, conseguimos aprovar essa 
Emenda Constitucional. Era um projeto que já estava 
há anos na Câmara e foi aprovado no Senado em me-
nos de uma semana.

Logo depois, fiz um projeto de regulamentação 
da profissão dos agentes comunitários de saúde. Jun-
to com a Federação e a Confederação dos Agentes 
Comunitários de Saúde, em reuniões que fizemos em 
Goiás e na Bahia, um ponto principal, uma coisa muito 
importante que estava sendo considerada era a ques-
tão do regime jurídico a que se submeteriam, a partir 
daí, os agentes comunitários de saúde. 
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Colocamos no nosso projeto, de acordo com to-
das as lideranças dos agentes comunitários, que seria 
o projeto adotado pela área de saúde do Município, 
ou seja, em bom português, pelo regime do Município. 
Não seria adotada a Consolidação das Leis do Traba-
lho. Entendíamos ser importante que fosse feito dessa 
forma, mesmo por que ficaria muito difícil, em mais de 
cinco mil municípios deste País, abrir possibilidade de 
regimes diferentes. Por isso, acreditávamos que deveria 
ser o regime da área de saúde de cada Município.

Entendíamos também que era muito perigoso se 
pensar na Consolidação das Leis do Trabalho para o 
agente comunitário de saúde, porque isso permitiria 
que ele viesse a ser demitido em cada mudança de 
Prefeito que houvesse.

Esse, para mim, é o ponto central de tudo, e não 
podemos abrir mão, precisamos dessa continuidade. 
Por essa razão, Senadora Heloísa Helena, foi aprovada 
a Proposta de Emenda à Constituição, a fim de per-
mitir que ele, não prestando concurso, mas passando 
por um processo de seleção, pudesse conviver com a 
comunidade. E essa convivência, ao longo do tempo, 
seria a garantia para um melhor serviço de saúde. Isso 
também permitiria que ele tivesse uma segurança no 
trabalho que hoje não tem. Nenhum deles hoje tem cla-
ramente direito a férias ou à aposentadoria. Eles não 
têm direito a nada. São mais de duzentas mil pessoas 
no País sem qualquer tipo de garantia em sua vida. 
Precisamos proporcionar isso.

O Projeto de Lei nº 41, de minha autoria, foi apro-
vado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia do Senado Federal. Quando foi para Comissão de 
Assuntos Sociais, acabou sofrendo, de alguma forma, 
um tipo de... Não sei exatamente do que chamar. Mas 
o Governo não levou adiante esse projeto na Comis-
são de Assuntos Sociais. Entendi, claramente, que 
existia o problema dos agentes de endemias, que são 
celetistas, mas que não estavam no projeto inicial dos 
agentes comunitários de saúde. O Governo pretendeu 
então juntar as duas coisas em uma só, e estabeleceu 
o mesmo regime aos agentes de endemias dos agen-
tes comunitários de saúde. Os dois exercem trabalhos 
excepcionais no País, mas, ao fazer isso, o Governo 
causou uma grande confusão, colocando todos os 
agentes comunitários de saúde como celetistas. 

Como o Governo determinou isso por meio de 
uma medida provisória, acabei sendo o Relator da 
Medida Provisória nº 297, que previa exatamente que 
todos seriam celetistas. E como toda boa medida pro-
visória, chegou aqui em cima da hora, faltando dois 
ou três dias para ser votada, caso contrário, perderia 
a eficácia em três ou quatro dias. Ou seja, naquele 
momento, não era possível fazer absolutamente nada, 
a não ser aprovar a Medida Provisória para não preju-
dicar os agentes comunitários de saúde e os agentes 
de endemias. Aprovamos a Medida Provisória. O meu 

parecer era contra, mas houve o acordo construído 
com V. Exª, Senadora Heloísa Helena, com o Senador 
Sibá Machado, com a Senadora Ideli Salvatti, com o 
Senador Eduardo Suplicy, não apenas com o Partido 
dos Trabalhadores, mas com toda a base do Governo 
no sentido de que fosse aprovada a Medida Provisó-
ria como estava. Apresentamos um projeto de lei, que 
aprovamos naquele momento aqui no Senado, por 
unanimidade, por meio do qual seria dada urgência à 
matéria na Câmara dos Deputados. Evidentemente, 
não foi dada a urgência. 

Esse é o primeiro ponto que me preocupa. Não 
foi dada a urgência porque o projeto não foi adiante. 
E além de não ter ido adiante, o que me preocupa é 
que a Câmara sente isso. Basta ver que a matéria foi 
recebida naquela Casa no dia 6 de outubro, e o Relator 
foi designado quase um mês e meio depois. Isso não 
é urgência! A urgência que queríamos é que naquela 
mesma semana a matéria pudesse ser apresentada. 
Além do mais, acredito que a Câmara dos Deputados 
não se sente na obrigação de cumprir um acordo fir-
mado aqui no Senado Federal.

Isso está claro, em todas as entrelinhas. 
Mais uma vez, trago aqui o problema, e deixo a 

minha preocupação com a Mesa do Senado Federal, 
com o Presidente Renan Calheiros, que propôs e acei-
tou também aquele acordo, no sentido de buscarmos 
uma solução. O que não podemos, tenho certeza, é 
deixar de cumprir o acordo. Não podemos, em hipótese 
alguma, prejudicar essas pessoas, que têm realizado 
um trabalho tão importante pela saúde do País.

Senadora Heloísa Helena, deixo aqui o meu pro-
testo pela forma como o assunto está sendo conduzido 
pelo Governo. Não acredito que essa seja a melhor 
forma de tratar um problema tão grave que afeta não 
apenas os agentes comunitários de saúde, mas tam-
bém a população de todo o País. 

Atualmente, mais da metade do meu Estado é 
atendida pelo programa Saúde da Família. Mais de cem 
Municípios já têm 100% de cobertura. E este não é o 
momento de se dar tão pouca atenção a isso.

E eu aqui falo mais dos agentes comunitários de 
saúde porque eles têm de ser incluídos, como havíamos 
combinado, na questão da insalubridade, que tem de 
ser verificada e colocada, na questão da participação 
dos Estados, com um percentual na remuneração dos 
agentes, e também na questão da formação, como 
obrigação da Funasa.

Ficam aqui colocados esses pontos. Estarei sem-
pre cobrando do Governo essa posição, que, tenho 
certeza, Senadora Heloísa Helena, também é a po-
sição de V. Exª.

Muito obrigado.

SEGUE O PRONUNCIAMENTO DO SR. 
RODOLPHO TOURINHO:
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A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Compartilho inteiramente das preocupações 
de V. Exª, Senador Rodolpho Tourinho. Sou testemu-
nha do que aconteceu. V. Exª, de fato, não queria fa-
zer o acordo porque desconfiava que não fosse ser 
cumprido, e tinha um compromisso com os agentes 
comunitários. Nós insistimos muito, e V. Exª acabou 
aceitando o acordo a fim de evitar prejuízo a milhares 
de agentes do combate às endemias do Estado do 
Rio de Janeiro em função da medida provisória que 
estava se esgotando.

Espero que o Governo cumpra sua palavra, pois 
é inaceitável que lideranças partidárias assumam um 
compromisso na Casa e não seja cumprido. V. Exª não 
queria fazer o acordo, aceitou o apelo para fazê-lo, e 
ficamos em uma situação gravíssima como esta. 

Compartilho das preocupações em relação ao 
tema, e sou testemunha do esforço que fez V. Exª para 
não prejudicar os agentes do combate às endemias 
do Estado do Rio de Janeiro, que eram milhares que 
estavam com um problema gravíssimo em função de 
dois dias a mais. Todo o tempo, V. Exª disse que tinha 
um compromisso e que dele não poderia abrir mão, 
pois era uma luta de vários anos. Espero, portanto, 
que o Governo cumpra com a palavra, pois isso é, de 
fato, inaceitável. Onde chegamos, somos cobrados em 
relação à aprovação do projeto de V. Exª.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Mui-
to obrigado, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador José Agripino, 
pela Liderança do PFL e pelo tempo que entender ne-
cessário. Em seguida, ao Senador Eduardo Azeredo, 
também pela Liderança e pelo tempo que entender 
necessário.

Tem a palavra V. Exª, Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs. Sena-
dores, Senador Mão Santa, V. Exª estava aqui ontem; 
infelizmente, a Senadora Heloísa Helena, minha que-
ridíssima amiga que hoje preside esta sessão, não 
estava quando eu aqui manifestei a minha indignação 
com relação a um fato que está causando incômodo, 
no Brasil inteiro, àqueles que têm que se deslocar do 
Norte para o Sul, do Leste para o Oeste, do Brasil para 
o exterior, do exterior para cá, que é a crise dos con-
troladores de vôo. Um problema que não se viu – pelo 
menos com a gravidade que estamos assistindo – em 

época nenhuma, desde que eu me entendo por gente, 
em governo de espécie alguma.

Os aeroportos estão um tumulto. Eu hoje con-
versava com V. Exª, Senadora Heloísa Helena, e V. 
Exª me dizia que passou 17 horas no aeroporto – 17 
horas! Varou a madrugada no aeroporto, para conter 
a indignação – veja, para conter a indignação – de 
passageiros que passaram a noite no aeroporto. E V. 
Exª foi instada, V. Exª que é uma guerreira, uma leoa, 
a ficar para acalmar o ambiente. V. Exª me disse isso 
hoje. V. Exª é testemunha do que eu falava ontem, da 
inquietação pela qual estamos passando, em função 
do descaso do Governo com uma questão que é im-
portantíssima, porque mexe com o bem-estar das pes-
soas, com a capacidade de as pessoas se moverem 
para resolver problemas, para se entregarem ao lazer 
das férias, para resolverem um problema de saúde, 
para tudo, para tudo!

E o Ministro Waldir Pires, da Bahia, ainda aparece 
com aquela cara dele sei lá de quê para dizer que está 
tudo normal e que iam resolver aquilo em 24 horas. 
Hoje está do mesmo jeito, a mesma anarquia, e não 
vejo perspectiva de solução.

Eu dizia ontem, Senadora Heloísa Helena, que 
a minha preocupação era com esse caso, sim. Mas 
dizia que cesteiro que faz um cesto faz um cento. Se 
o Governo é incompetente para resolver o problema 
dos controladores de vôo, que é o problema de uma 
categoria, que é o problema da formação de pessoas 
para operarem com segurança os vôos no País, se o 
Governo é incompetente para resolver essa questão, 
que está inquietando tanta gente, que dirá para resol-
ver o problema da infra-estrutura brasileira e para pro-
meter o crescimento de 5%, como o Presidente Lula 
está prometendo.

Quando acabei de falar – e circunstanciava com 
argumentos, que eu pude expor –, chegando ao meu 
gabinete, como de hábito, lemos os e-mails que che-
gam do Brasil inteiro, fazendo apreciação sobre o que 
falamos, alguns elogiativos, mas um me causou sur-
presa pelo tom agressivo com que uma pessoa, não 
me lembro de que Estado, me tratava. Dura, segura-
mente uma forte simpatizante do Presidente Lula, que 
escrevia um e-mail, bem escrito, sem argumentos, é 
verdade, mas bem escrito, me criticando muito pelo fato 
de estar criticando o Governo, e que em outros gover-
nos tinha havido o mesmo problema e que o Governo 
podia prometer, sim, 5% de crescimento. 
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Senador Mão Santa, não precisei responder ao 
e-mail desta cidadã, minha conterrânea brasileira, que 
tem o meu respeito, porque a democracia pressupõe 
o direito à crítica, mesmo que ela seja ácida – e eu 
respeito.

Eu não preciso responder ao e-mail da conterrâ-
nea brasileira, porque por mim falou o Presidente do 
IPEA, Dr. Fábio Giambiagi. O IPEA, como V. Exª sabe, 
é um respeitável organismo vinculado ao Ministério do 
Planejamento. O Dr. Fábio Giambiagi declara nos jor-
nais de hoje que crescimento de 5% só de 2017 para 
a frente e circunstancia por quê. Dá as razões todas 
de por que não se pode prometer crescimento de 5% 
antes de se preparar a infra-estrutura, para que a pro-
dução possa circular e para que se criem condições 
na micro e macroeconomia, para que o que for pro-
duzido possa ser vendido aqui e exportado para fora. 
Fora isso, é bravata e balela.

Por mim respondeu o Dr. Fábio Giambiagi, que 
não é, como eu, filiado ao PFL. Deve ser, se não fi-
liado, simpatizante do Partido dos Trabalhadores. Ele 
desmente o chefe, ele desmente a promessa de Lula 
frontalmente, ele diz que não é possível crescer. Quem 
diz não sou eu, Senadora Heloísa Helena. Eu gosta-
ria muito de que o Brasil crescesse 5%, 6%, 7%, 8%, 
porque desse crescimento resultaria o cumprimento 
das promessas de Lula: os dez milhões de empregos, 
os salários melhorados para a classe média do Brasil, 
pela competição entre as empresas, que precisariam 
dispor de melhor mão-de-obra e contratariam os me-
lhores, estabelecendo uma espécie de leilão, pagando 
os melhores salários. Gostaria muitíssimo. Mas o que 
não vejo são condições de crescer. Eu dizia ontem e 
fui desmentido pela senhora que me mandou o e-mail 
– creio que simpatizante do PT – mas por mim falou o 
Presidente do IPEA. 

O que preciso reafirmar nesta tribuna? Posso até 
falar com uma certa ênfase, demonstrar indignação, 
mas, em hora nenhuma, vou fazer aqui oposição raivo-
sa, nem oposição ao interesse coletivo do Brasil.

Na hora em que as reformas tiverem de ser vota-
das, eu serei o primeiro a me sentar para participar da 
discussão, para tentar colocar a digital do meu Partido, 
tentando melhorar o projeto que tenha vindo, como 
aconteceu no projeto da reforma tributária – que aprova-
mos no Senado e até hoje não foi aprovado na Câmara 
–, para tentar melhorar a vida do povo brasileiro.

Agora, o que eu não posso aceitar é que se pro-
meta crescimento de 5% e o Presidente não tenha 

uma palavra de reparo, para que as pessoas possam 
ou não possam confiar nele, amanhã, depois de ama-
nhã, naquilo que ele venha a dizer, porque palavra de 
Presidente da República é uma espécie de dogma, 
é uma espécie de lei, é uma espécie de balizamento 
para a sociedade. As pessoas se habituaram a que, 
se o Presidente falar, está falado e é para ser acredi-
tado. E não é isso que se pode dizer daquilo que Lula 
fala. Ele promete crescimento de 5% e o Presidente 
do IPEA, que é funcionário do Governo dele, no dia 
seguinte, desmente e diz que não dá para crescer 
antes de 2017.

Senador Mão Santa, para um crescimento de 
5%, como tiveram o Chile, a Rússia, a Índia, a China, 
a Argentina, como tiveram muitos países emergentes 
do mundo, tem-se que ter algo chamado investimento 
público e privado. O investimento é muito decorrência 
de taxa de juros. A taxa de juros no Brasil é altíssima. 
O dinheiro que vem de fora para dentro do País e o 
dinheiro de dentro do País, resultante do eventual lucro 
de empresas, em primeiro lugar, vai para uma aplicação 
chamada financeira, vai para a instituição financeira. 
Os juros altos são responsabilidade do Governo, é o 
Governo quem comanda a política de juros, quem fixa 
juros, quem comanda a operação para baixar ou elevar 
juros. Quando os juros são altos, quem tem dinheiro 
lá fora ou aqui dentro, em primeiro lugar, vai querer 
ganhar dinheiro com dinheiro.

Então, taxa de juros alta favorece investimen-
to financeiro, impede consumo, Senador Mão Santa. 
Quem é que compra no crediário com os juros de 3%, 
4%, 5%? Quanto mais alta a taxa de juros, menor a 
clientela para comprar no crediário, porque a taxa de 
juros é alta. A taxa de juros alta inibe consumo, inibe 
investimento. Quem é que vai tomar dinheiro empres-
tado a juros altos para fazer investimento se não tem 
a quem vender, porque o crediário é de taxa elevada 
e impede o crescimento do número de compradores e 
se, para fazer o investimento, vai-se pagar muito caro 
pelo dinheiro que se tomou emprestado? Pagar caro 
pelo dinheiro que tomou emprestado para produzir e 
não ter certeza de que vai vender com lucro aquilo 
que produziu. Veneno puro. Taxa de juros, para quem 
quer fazer crescer 5% ao ano a economia de um País, 
tem que ser objeto fundamental de preocupações. E, 
neste Governo, a taxa de juros vem sendo objeto de 
preocupação pequenina.

Há vozes dentro do próprio Governo – para não 
falar na voz da Oposição, que há quatro anos briga 
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pelo abaixamento da taxa de juros por entender isso 
tudo – que pugnam, que brigam pelo abaixamento da 
taxa de juros.

Tem razão o Presidente do IPEA quando fala 
que não vai haver crescimento de 5% antes de 2017 
porque a taxa de juros não deixa. Não deixa a taxa 
de juros e não deixa o quê, Presidente Heloísa Hele-
na? Não deixa a carga tributária, aquele PIS, aquele 
Cofins, aquela taxa de juros e aquela carga tributária 
pela qual é responsável o Governo do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.

A taxa de juros é comandada pelo Governo. E a 
taxa de juros é estratosférica – como já foi até mais, 
hoje está menor – por culpa ou do comando ou por 
comando do Governo do Presidente Lula. É da res-
ponsabilidade dele. Não é herança maldita coisa ne-
nhuma, é coisa do Governo dele. E a carga tributária? 
Ao longo do Governo dele, só fez subir. Só fez subir! 
Estamos beirando 40% de carga tributária.

Senador Mão Santa, se se quer promover cres-
cimento, tem que se fazer investimento e retomar o 
crescimento do País. Para retomar o crescimento, é 
preciso fazer investimento. Qual é a empresa que vai 
fazer investimento com a taxa de juros alta e com a 
carga tributária da ordem de 38%, que transforma o 
Governo em sócio de qualquer empreendedor? Não 
há ninguém. As empresas vão investir na Malásia, na 
Tailândia, no México, onde a carga tributária é muito 
menor. E aqui no País quem vai investir? Alguns he-
róis, alguns heróis, que, ainda com a carga tributária 
e com a taxa de juros a que estão submetidos, ainda 
resistem e fazem algum tipo de investimento, mas lu-
tando contra a maré.

Presidenta Heloísa Helena, o Presidente do IPEA, 
com cuja opinião concordo inteiramente, está fazendo, 
como eu, um alerta. Não estou querendo que o Gover-
no não dê certo. Pelo contrário, para dar certo – não o 
Governo, mas as atitudes que quer tomar para benefi-
ciar o povo brasileiro –, eu, como oposicionista, estou 
aqui para somar, mas não me venha com conversa 
fiada, com marketing, com propaganda, com bravata, 
porque, da Oposição, vai encontrar a contestação. Não 
venha com enganação, não venha. Não venha com 
promessa de crescimento de 5% e se mande para a 
Venezuela, para fazer campanha político-eleitoral e 
ideológica para o Chávez. Não me venha, inclusive 
porque não pense que eu não sei o que você sabe e 
tem a obrigação de saber: se hoje fôssemos capazes 
de crescer 5% ao ano, daqui a dois, três, quatro, cin-

co meses haveria o apagão, porque há quatro anos 
o marco regulatório levado a efeito por este Governo 
para o setor elétrico impediu investimentos privados na 
geração de energia elétrica. Não se produz energia elé-
trica investindo agora para colher amanhã. Produz-se, 
investindo cinco anos atrás para colher à frente. Falar 
em crescimento de 5% significa falar em apagão, em 
restrição de energia elétrica, porque não se tomou, há 
pouco tempo, a providência para fazer os investimen-
tos; pelo contrário, impediram-se os investiram por um 
marco regulatório, que privilegiou o setor público em 
detrimento do capital privado que queria investir e não 
investiu por insegurança.

Ouço, com muito prazer, o Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador José 

Agripino, sem dúvida alguma, V. Exª é uma das inteli-
gências mais privilegiadas que nesses 180 anos passou 
por aqui e, mais ainda, encarna aquilo que Shakespe-
are disse: somar a experiência à ousadia da juventude. 
V. Exª é um político jovem, muito experimentado, que 
esteve no Executivo brilhantemente, de onde saiu e 
depois – o que me impressionou – V. Exª, forjado no 
trabalho, foi para o Maranhão dirigir uma multinacional, 
produtora. Sabemos como a multinacional raciocina e 
antevê as coisas. Há quatro anos, V. Exª dizia que to-
mássemos cuidado com a propaganda enganosa da 
mamona, como o combustível do futuro, como disse o 
Duda Goebbels Mendonça do Lula. Lá, no Piauí, acre-
ditaram na mamona. Está tudo arrasado. Não existe 
nada. V. Exª, na sua praticidade e competência, dizia: 
“Vão ao supermercado, olhem os produtos vegetais e 
vejam como são caros. O óleo vegetal vai ser caro”. 
Está lá: inviável! Acreditaram na propaganda engano-
sa, na televisão. Mentiram, mentiram, mas vai chegar 
um dia em que a verdade virá. Como aprendemos no 
Nordeste, é mais fácil tapar o Sol com a peneira do que 
esconder a verdade. O que enfrentamos é isto: não tem 
crescimento porque não tem. Estão aí a realidade e 
os números. Veja V. Exª, que é engenheiro. Nos núme-
ros, só ganhamos do Haiti, que está em guerra. Assim 
mesmo, é uma desgraça para trazer um aprendizado! 
No Haiti, gastamos muito dinheiro a fim de manter o 
Exército a pedido do Bush, para o Brasil ganhar uma 
cadeira na ONU, e o Lula mandar um companheiro do 
PT. Aqui há uma guerra pior que a do Haiti. Li, hoje, na 
mídia que o número de homicídios está aumentando. 
Há uma guerra interna, e mandamos para o Haiti todo 
aquele dinheiro, que poderíamos investir na segurança, 
obedecendo a Norberto Bobbio, que diz que o mínimo 
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que se tem de exigir de um Governo é a segurança 
à vida, à liberdade e à propriedade. E o Governo não 
dá. Só para complementar: não vai ter e não vai ter 
mesmo. Não é pessimismo, não. Eu sou otimista. Sou 
como Juscelino, médico-cirurgião, mas não acredito 
nesse pessoal que não acredita no estudo! Coloca-
ram na cabeça que o Presidente é bom e sabe mais 
do que quem estuda. Não sabe, não! Ele pode saber 
mais que a média, mas não sabe mais que o Senador 
José Agripino! V. Exª é a luz e a salvação deste País. 
Depois da tempestade, vem a bonança. Quero falar 
sobre a realidade, sobre o que é verdade. Quando fui 
Governador do meu Estado, fui buscar a Ceval lá em 
Gaspar, Santa Catarina; depois, a Bunge. Levamos a 
primeira multinacional para transformar a soja em de-
rivados, em margarina, em óleo. Agora ela vai sair do 
Piauí e vai para a Argentina por esses motivos que V. 
Exª está citando. Vim agora da Argentina e vi como 
eles estudam. É um país em que às quatro horas da 
manhã as livrarias estão abertas, e as crianças e jo-
vens estão comprando livros. Aqui o Presidente da 
República diz que ler uma página de livro cansa, que 
é melhor fazer uma hora de esteira. Então, estamos 
ouvindo essa baboseira. Ganhou a eleição? Ganhou, 
mas eleição não quer dizer crescimento. A realidade 
é que só ganhamos do Haiti. Vou lhe dar, para juntar à 
sua sabedoria, um raciocínio. Prefiro ficar com V. Exª. 
Aliás, ontem mesmo anunciei que V. Exª tem um destino 
como o de Abraham Lincoln, que, conforme a história 
– é bom o mineiro aprender isso –, candidatou-se à 
vice-presidência da República. Estudem a biografia de 
Abraham Lincoln! Os correligionários foram lhe dizer 
que era preciso comprar um colégio eleitoral, setenta 
votos, mas eles queriam um dinheirinho. Lá já havia 
esse negócio que chegou até aqui. Abraham Lincoln 
disse: “Não tenho esse dinheiro, mas, mesmo se ti-
vesse, não daria porque é contra meus princípios”. 
Perdeu a convenção de candidato a vice-presidente 
da República. Mas, depois, o partido dele, o Partido 
Republicano, foi buscá-lo para ser presidente da Re-
pública. O destino pode estar lhe preparando isso. V. 
Exª quase saiu vice-Presidente. Não deu certo, mas 
poderá ser. Como disse Winston Churchill, política é 
assim. Ele disse que o único animal que ressuscita é o 
homem, por meio da política. Então, V. Exª não ganhou 
a indicação para vice-Presidente, mas pode vir a ser. 
Está certo o raciocínio de V. Exª quando diz que não 
cresce. Sobre educação, está publicado na Folha de 
S.Paulo, atentai bem: 37% dos jovens brasileiros não 

têm ensino fundamental completo. Todos os países que 
V. Exª citou investiram na educação. O Japão tem 600 
universidades. Lá, quase todos são doutores. Em Bue-
nos Aires, capital do país vizinho, também há muitas. 
Então, 37% dos jovens brasileiros não têm o ensino 
fundamental. Aqui existem as pragas dos juros altos, 
dos impostos mais altos do mundo e da corrupção, o 
pior inimigo que destrói a democracia e vai destruir esta 
Nação. Ou destruímos a corrupção, ou ela acabará com 
a Nação. Fico com Ulysses Guimarães, que disse: “O 
cupim que destrói a democracia é a corrupção”. E a 
corrupção está no Congresso, no Poder Executivo e 
em toda parte que o PT domina.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Quero 
lhe agradecer, Senador Mão Santa, a generosidade 
para com a minha pessoa e também a substância do 
seu aparte. V. Exª lembra uma coisa que eu disse há 
algum tempo. 

Não fui dirigente de uma empresa multinacional. 
Era dirigente de uma empresa brasileira, nordestina, 
que, lá entre Piauí e Maranhão, fazia exploração do 
coco babaçu, exploração integral. Pegava o coco ba-
baçu e separava os diversos componentes: o epicarpo, 
que é a fibra; o mesocarpo, que é a farinha amilácea; 
o endocarpo, que é o núcleo linhoso; e as amêndoas. 
Das amêndoas, se produzia o óleo vegetal, apropriado 
para o biodiesel, e a torta, complemento protéico para 
ração animal; do endocarpo se fazia por destilação co-
ques siderúrgico; da farinha amilácea, álcool; e da fibra, 
elemento combustível. Trabalhei durante muito tempo 
nisso e acho que dei uma contribuição ao desenvolvi-
mento tecnológico do aproveitamento tecnológico do 
coco babaçu, que é nativo no Estado de V. Exª. Talvez 
por isso eu tenha omitido uma opinião. Pelo fato de eu 
ter tido no começo da minha vida profissional uma ex-
periência empresarial, da qual me orgulho muito, por-
que tive lá boas experiências e adquiri consistência na 
labuta diária, é que aprendi fundamentos econômicos 
para dizer o que eu disse. Não adianta querer fazer o 
biodiesel fundado na cultura da mamona. A mamona é 
cultura exaurente de solo. Ela, plantada, em dois, três 
anos, o solo onde ela foi plantada esta exaurido e o 
custo da recuperação do solo é altíssimo. Fundar-se 
uma indústria do biodiesel para produção de combus-
tível baseado em mamona é absolutamente inviável. 
Para se produzir fluido de freio para aeronave, que 
custa caro, justifica-se a produção do óleo de mamo-
na, que é óleo de rícino, mas para biodiesel, não. É 
uma questão de economicidade. Talvez com o pinhão 
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manso, com o girassol, com o babaçu, o biodiesel te-
nha êxito. E espero que tenha, porque é uma coisa 
boa para o Brasil. Agora com soja, com mamona, não 
venham com enganação. Isso é bravata. Agradeço a 
V. Exª a manifestação. 

E quero dizer, para concluir, Presidente Heloísa 
Helena, que vamos ficar nessa trincheira da Oposição 
para onde o povo nos mandou, contestando as bra-
vatas, contribuindo para o aperfeiçoamento de idéias, 
denunciando, fiscalizando, cobrando para desempenhar 
o papel que nos compete de Oposição. No regime de-
mocrático, tão importante quanto governar bem é fazer 
oposição bem feita no sentido construtivo. 

E aqui estou para dizer: não adianta o Presiden-
te, da boca para fora, oferecer a perspectiva de cres-
cimento de 5% para embriagar o povo brasileiro. Não! 
Não dá! Não dá por culpa dele. Não tomou providências 
no passado recente para gerar energia, não dá para 
prometer 5% porque o gargalo do apagão acontece. 
Não dá para prometer, porque não cuidou de abaixar 
os juros e porque a carga tributária do Brasil é campeã 
no mundo por culpa do Governo. 

Estaremos aqui o tempo todo, como estamos 
há quatro anos, vigiando a carga tributária, vigiando 
a taxa de juros e vigiando o funcionamento das agên-
cias reguladoras, para que elas, humilhadas, não se-
jam impedidas de fazer aquilo que é preciso fazer: a 
fiscalização de serviços públicos, desde a concessão 
de uma rodovia até a concessão da geração de ener-
gia elétrica. 

Com essas palavras, Senador Mão Santa, fica 
aqui o nosso permanente compromisso de fazer opo-
sição com serenidade, com responsabilidade, visando 
ao interesse coletivo do povo do Brasil. 

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Agripino. 

Tem a palavra o Senador Eduardo Azeredo, para 
uma comunicação pela Liderança. 

Enquanto S. Exª chega à tribuna, tem a palavra, 
pela ordem, o Senador Paulo Paim. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Senadora Heloísa Helena, 
eu encaminhei à Mesa, tenho certeza de que em nome 
dos três Senadores do Rio Grande, um voto de pesar 
pela morte de Isaac Ainhorn, Secretário do Planeja-
mento Municipal de Porto Alegre,. 

Isaac Ainhorn, Srª Presidente, infelizmente, fale-
ceu hoje pela manhã. Advogado e professor da Univer-
sidade Ritter dos Reis, estava em seu sexto mandato 

na Câmara Municipal de Porto Alegre. Sua primeira 
eleição, como suplente do PDT, foi em 1982 e presidiu 
o Legislativo em 1996. Atualmente, estava licenciado 
em função da doença. Isaac era casado com Landa 
Almeida Ainhorn e deixa três filhos. Seu corpo será ve-
lado a partir das 15 horas, no Plenário Otávio Rocha da 
Câmara (Avenida Loureiro da Silva, 255 – 2º piso). O 
sepultamento está previsto para amanhã, quarta-feira, 
às 10 horas, no Cemitério Israelita de Porto Alegre.

Isaac era um lutador, um homem comprometi-
do com as causas populares, um homem que esteve 
sempre à frente da luta contra os preconceitos. Ele 
lutou muito em defesa do povo judeu. Mas, em todos 
os eventos, Senadora Heloísa Helena, em que esta-
vam judeus e palestinos, lá estava Isaac Ainhorn, do 
seu ponto de vista, buscando a igualdade, a liberdade 
e a justiça. 

Faço este registro com muito carinho, porque me 
considerava amigo pessoal do Isaac. 

Como disse na abertura, Senador Zambiasi, o 
requerimento é encaminhado em nome dos três Se-
nadores. 

O Senador Zambiasi, com certeza, também fará 
uma colocação, não simplesmente como uma sau-
dação, mas registrando toda a solidariedade do povo 
gaúcho, de todos os homens e mulheres do Brasil e 
do mundo que têm a mesma luta: a luta pela paz, pela 
liberdade, pela igualdade e pela justiça.

Termino dizendo que o Isaac é daqueles homens 
que nunca morrem, porque as suas idéias estarão 
sempre junto de nós. 

Obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL 

– AL) – A Casa compartilha do pesar de V. Exª, e a 
Presidência encaminhará o voto solicitado para a sua 
esposa, Srª Landa Maria Lopes de Almeida.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Srª 
Presidente,...

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL 
– AL) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Zam-
biasi, antes do Senador Azeredo, para encaminhar o 
requerimento.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Eu queria me asso-
ciar à manifestação do Senador Paim, agradecendo a 
compreensão do Senador Azeredo.

Eu, como o Senador Paim, como o Senador Si-
mon e como todos os gaúchos, especialmente os por-
to-alegrenses, conhecíamos o Vereador Isaac Ainhorn 
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há muito anos. Eu tinha uma relação pessoal com ele, 
e estávamos juntos na administração da Prefeitura de 
Porto Alegre. Nesses últimos dois anos, Isaac foi Se-
cretário de Governo do Município de Porto Alegre em 
reconhecimento ao seu histórico, ao seu trabalho.

Não podíamos deixar de fazer este registro aqui, 
Presidente Heloísa Helena, pelas relações pessoais e 
políticas que o Isaac construiu com toda a sociedade. 
Como bem manifestou o Senador Paim, Isaac era re-
presentante da comunidade israelita, do povo judeu, 
e eu lembro, Senador Paim, ainda como Presidente 
da Assembléia, que quando nós construímos uma ca-
pela comunitária e reunimos os segmentos religiosos 
da capital gaúcha, lá estava o Isaac, representante da 
Câmara de Vereadores, defendendo a pluralidade, que 
considero fundamental.

Então, ele deixa uma belíssima história com to-
das as comunidades, especialmente com o povo por-
to-alegrense.

Não podíamos deixar de fazer este registro. A 
notícia nos surpreendeu! Todos sabíamos da sua do-
ença, porém o evento sempre nos surpreende, como 
aconteceu hoje com todos nós, seus amigos.

Quero agradecer ao Paim por nos dar a chan-
ce de fazermos essa manifestação em nome do povo 
gaúcho.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 

– AL) – A Casa compartilha da emoção de V. Exª e do 
requerimento dos três Senadores. 

Lembra o Senador Paulo Paim que o Senador 
Pedro Simon assina também o requerimento.

Antes de passar a palavra ao Senador Eduardo 
Azeredo, quero registrar que esteve aqui presente no 
plenário – o Senador Paim o conhece também – o 
Presidente da Afrobras, Sr. José Vicente. A Afrobras 
é uma das mais importantes escolas do País, uma 
das mais importantes faculdades, onde existe o maior 
percentual de estudantes negros, brilhantes. Trata-se 
de um trabalho muito importante que a Afrobras faz. 
Sem educação não há liberdade. O Sr. José Vicente 
esteve conosco, e é muito importante que seja regis-
trada a sua presença.

Tem a palavra V. Exª, Senador Eduardo Azeredo, 
pelo tempo que entender necessário ao seu pronun-
ciamento.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
Liderança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Srª Presidente Senadora Heloísa Helena, 

quero abordar aqui um assunto da maior relevância 
para o País, principalmente se considerarmos os úl-
timos acontecimentos que acabaram por colocar em 
xeque as relações entre o governo nacionalista de Evo 
Morales, na Bolívia,e o Governo brasileiro nas ques-
tões de gás natural.

Conforme matéria “Busca por gás dispara em 
Minas”, publicada no último domingo, 5 de novembro, 
pelo jornal Hoje em Dia, de Belo Horizonte, “os resul-
tados preliminares dos levantamentos aerogeofísicos 
indicam a existência de estruturas geológicas com 
grande potencial para a existência de gás natural ou 
até mesmo petróleo”, afirma Marcelo Fonseca, Diretor 
da Oil M&S Brasil, companhia Argentina que arrema-
tou 22 blocos no leilão realizado pela ANP, na Bacia 
do São Francisco.

A partir de bases em Montes Claros, no norte 
de Minas, Araxá, no Alto Paranaíba e Belo Horizonte, 
região central, cerca de 30 especialistas, alguns inter-
nacionais, com experiência em bacias proterozóicas 
esquadrinharam 65mil quilômetros quadrados cor-
respondentes aos 22 lotes da empresa e reforçaram 
as análises preliminares quanto ao grande potencial 
da área.

O potencial estimado preliminarmente é de 3 tri-
lhões de metros cúbicos de gás natural.

No leilão de lotes exploratórios realizado em 2005 
pela ANP foram colocados em oferta 126 mil quilôme-
tros quadrados de 43 blocos da Bacia do São Francisco, 
arrematados pelos seguintes consórcios: Petrobras/
British Gas Energy, 6 blocos, R$9,7milhões; Orteng/
Logos Eng./Codemig/Del Eng., 22 blocos, R$220,2mil 
e Tarmar, 1 bloco, R$83mil.

Apenas pelo bloco T-102 a estatal brasileira ofe-
receu R$5,7milhões, numa nítida estratégia de aquisi-
ção de áreas específicas, num total de seis blocos de 
17,7mil quilômetros quadrados, planejando perfurar o 
primeiro poço exploratório na região em 2008, anteci-
pando em quase três anos o prazo limite previsto pelas 
regras de concessão de lotes exploratórios.

Pretende a Pebrobras investir até o final de 2007 
nessa região aproximadamente US$21milhões em 
pesquisas na Bacia do São Francisco, confirmando 
as hipóteses levantadas por um estudo realizado pela 
empresa mineira Geobrás e divulgado, em outubro de 
2005, pelo jornal Hoje em Dia.

Confirmadas as previsões, segundo dados da 
ANP, as atuais reservas de gás natural do Brasil, que 
hoje perfazem um total de 306,4 bilhões de metros cú-
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bicos, aumentariam em 10 vezes, passando para 3,3 
trilhões, o que colocaria o Brasil entre os principais 
produtores de combustível do mundo.

Outro fato a ser salientado é que a descoberta 
de jazidas comerciais de gás natural ou petróleo na 
Bacia do São Francisco poderá alterar positivamente 
as economias local e regional, de acordo com o di-
retor técnico da Orteng, José Luiz Aguiar, uma vez 
que será necessário construir plantas de tratamento 
de combustível e infra-estrutura de conexão com os 
centros de consumo e “dependendo da quantidade, 
seria necessário um gasoduto”, ligando aos grandes 
centros consumidores.

E por fim, a região seria extremamente benefi-
ciada com o recebimento dos royalties, cujo cálculo 
é feito em base na produção mensal dos campos de 
petróleo ou gás, em preços internacionais, cotados em 
dólares americanos.

A alíquota dos royalties pode variar entre 5% a 
10% da produção.

Nos campos em terra, da parcela de até 5%, 70% 
vão para os estados, 20% para os municípios produ-
tores e 10% para os municípios com instalações de 
embarque e desembarque de petróleo e gás natural.

Da parcela que ultrapassa os 5%, os estados 
produtores recebem 52,5% e não 70%, enquanto 25% 
vão para o Ministério de Ciência e Tecnologia, 15% 
para os municípios produtores e 7,5% para os demais 
municípios afetados pela atividade de embarque e de-
sembarque.

Essas são as regras que funcionam hoje para a 
exploração de gás e petróleo.

Para ilustrar a magnitude dessa receita, em 2005, 
foram distribuídos em royalties sobre a produção de 
petróleo e gás natural R$6.200 bilhões de reais, dos 
quais, quase R$2 bilhões para os Estados; os outros 
R$2.110 bilhões para os municípios, R$1.699 bilhões 
para a União e R$ 411 milhões para o Fundo Espe-
cial, que rateia royalties entre Estados e territórios não 
produtores.

Diante do exposto, Srª Presidente, Srs. Senado-
res, fica clara a importância da Bacia do São Francis-
co, conforme as matérias que vou deixar também junto 
ao meu discurso e que dizem: “Busca por gás dispara 
em Minas”; “Petrobras quer abrir poço em Minas até 
2008”; “Viabilidade econômica do gás da região é a in-
cógnita”; “A esperança de emprego e medo de invasão 
dividem a comunidade”; “Jazidas podem impulsionar a 
economia”. São matérias muito completas que mostram 

a importância que poderá ter para o norte de Minas 
essa possível exploração de gás.

Torcemos para que realmente as perspectivas 
sejam positivas. Essa região de Minas é exatamente 
a mais necessitada, onde temos o IDH mais baixo, 
onde as carências são maiores. Então, no norte de 
Minas e no Vale do Jequitinhonha, que são as regi-
ões mais necessitadas, neste caso, na Bacia do São 
Francisco, teríamos, portanto, uma exploração de gás 
natural de grande importância, inclusive para garantir 
autonomia e total independência do País no tocante 
ao gás natural.

Quero ainda registrar aqui a constante luta por 
essa exploração de gás natural do ex-Deputado Fe-
deral Genival Tourinho, que é natural do norte de Mi-
nas e que sempre me alertou para essa questão da 
importância de estarmos levantando sempre, junto à 
ANP, junto à Petrobras, a exploração desses campos 
de gás. Já existe um afloramento de gás na cidade de 
Montalvânia, na própria região de Januária. Em toda 
essa região, temos já sinais claros da existência do 
gás; o que falta é exatamente quantificar e levantar 
se é realmente explorável comercialmente e econo-
micamente.

O ex-Deputado Genival Tourinho, como uma pes-
soa sempre ligada a essa região do norte de Minas, 
disse-me que não poderia, de maneira alguma, deixar 
de estar dentro dessa luta, e o faço com muito prazer, 
já que o norte de Minas é uma região, como eu disse 
antes, que necessita muito da ação pública, e a pre-
sença de um manancial de gás, uma exploração de gás 
natural na região iria trazer, realmente, uma modificação 
muito grande para toda a população local.

Srª Presidente, para que conste dos Anais do 
Senado Federal, requeiro que a matéria citada, que 
encaminho agora, seja considerada parte integran-
te deste pronunciamento, desejando que possamos 
ter sucesso na exploração do gás em Minas Gerais 
e que isso ajude o Brasil a ficar mais independente 
e não sujeito à decisão pessoal de Evo Morales e 
outras questões que estão acontecendo no caso da 
Bolívia.

Muito obrigado, Srª Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO EM 
SEU PRONUNCIAMENTO

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Srª Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Srª Presidente, amanhã é 15 de 
novembro, então gostaria de relembrar aqui Deodoro, 
a República, e prestar uma homenagem a V. Exª, que 
representa Alagoas. Deodoro veio de lá, como também 
Marechal Floriano, depois o Presidente Collor, e ago-
ra Alagoas nos deu Aldo e a primeira mulher que teve 
coragem de se candidatar, acreditando na República 

e no povo. Talvez esta tenha sido a mais bela página 
de Alagoas de todos os tempos.

Mas não poderia deixar de falar do nosso Piauí, 
com todo o respeito ao Senador Azeredo, que aqui 
está. Sei do Libertas Quae Sera Tamen. Sei do sa-
crifício de Tiradentes, assim como desse povo bravo, 
os gaúchos, aqui tão bem representados pelos três 
Senadores, Sérgio Zambiasi, Pedro Simon e o nosso 
Martin Luther King, Paulo Paim. Não podíamos retirar 
da História porque a História não se faz em um dia: 
Bento Gonçalves, nos Farrapos, dez anos de luta e de 
glória; e traíram os negros, porque prometeram liber-
tá-los. Mas os Lanceiros Negros mostraram a bravura 
e foi o começo.
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Atentai bem, Brasil: sessão presidida pela Se-
nadora Heloísa Helena, igualando-se ao Deodoro da 
Fonseca, ao Floriano Peixoto e aos outros, está aí na 
Presidência.

Mas o Piauí também tem que ser respeitado. Tudo 
começou na França, com “liberdade, igualdade, frater-
nidade”, em 1789. Dezessete anos antes, na capital 
do Piauí, Teresina, havia um jornal A Ordem, como 
na bandeira. Ele mudou o nome para Oitenta e Nove. 
Dezessete anos antes! O jornal circulou em Teresina, 
circulou no Brasil, obra de um profeta da República, o 
jornalista piauiense David Caldas.

Senadora Heloísa Helena, foi justamente 17 anos 
depois, em 15 de novembro de 1989. Mas já havia um 
jornal em Teresina, o Oitenta e Nove, para o que o 
povo brasileiro se inspirasse na coragem do povo de 
França, que foi às ruas gritando “liberdade, igualdade 
e fraternidade”. Caíram os reis, o absolutismo, e sur-
giram os Poderes Legislativos, Judiciário e Executivo. 
Essa é a democracia e a República. O governo do povo 
para o povo e pelo povo.

O profeta da República foi o jornalista piauiense 
David Caldas. Homenagem aos que fazem e aos que 
acreditam na República, que hoje vive um dos grandes 
dias, quando, neste instante grandioso do Poder Le-
gislativo, ocupa a Presidência esta beleza de mulher, 
a Senadora Heloísa Helena.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Agradeço a generosidade e a delicadeza de V. 
Exª, meu querido companheiro Mão Santa.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senadora Heloísa Helena, 
será menos de um minuto.

Recebi agora um telefonema do Chefe de Gabi-
nete do Vice-Presidente José Alencar, por quem sei 
que V. Exª tem um carinho muito grande. Ele nos co-
municou que o Vice-Presidente foi operado durante 
cinco horas e nos deu a boa notícia de que, conforme 
o resultado apresentado aos familiares pelos médicos, 
a operação transcorreu normalmente, tendo sido um 
sucesso absoluto. Ele disse ainda que calcula que, 
já na próxima semana, o Vice-Presidente estará no 
nosso País.

Neste momento, aproveito para falar com V. 
Exª, que foi colega dele aqui durante muitos e mui-
tos anos.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
- AL) – Fui sua vizinha de gabinete e, independente-
mente de ele ser Senador ou Vice-Presidente da Re-
pública, sempre fui tratada com carinho e delicadeza 
por ele e por sua esposa, Marisa. Com certeza, são 

duas pessoas muito, muito especiais. Tem toda a razão 
V. Exª, Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ao fazer 
esta consideração, com todo o respeito e carinho que 
tenho pela Câmara dos Deputados, digo: devagar lá 
com a discussão, porque o Vice-Presidente volta. Ele 
está muito bem, graças a Deus. Eles terão a oportuni-
dade necessária, quem sabe, daqui a alguns anos, em 
um rodízio natural, sem que haja falta de uma pessoa 
tão querida para todos nós como é o Vice-Presidente 
José Alencar.

Provoquei a fala de V. Exª porque sei também 
do carinho que tem pelo nosso Vice-Presidente. Ao 
mesmo tempo, fiz uma brincadeira com a Câmara, 
porque acho que é um momento de alegria. Nessa 
alegria, então, faço este registro de que a operação 
do Vice-Presidente José Alencar foi um sucesso, 
para o bem dele, de seus familiares e do povo bra-
sileiro.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
O Sr. Senador Almeida Lima, a Srª Senadora 

Lúcia Vânia, os Srs. Senadores Papaléo Paes, Alvaro 
Dias, Flexa Ribeiro, Leonel Pavan, Juvêncio da Fon-
seca, Arthur Virgílio, Marcos Guerra e Romero Jucá 
enviaram discursos à Mesa, que serão publicados na 
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno, 
combinado com o art. 210, inciso I e § 2º, do Regi-
mento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Sem apanha-

mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, venho à tribuna neste momento para registrar o 
artigo intitulado “Involução?”, de autoria do economista 
Gustavo Ioschpe, publicado no jornal Folha de S.Paulo 
em sua edição de 24 de outubro do corrente.

O autor, em seu artigo, trata do “momento de 
involução” que o Brasil enfrenta com o governo do 
Presidente Lula. Para o autor, “com um Parlamento 
cooptado e uma população seduzida por migalhas, 
caminhamos rumo à estagnação econômica e ao re-
trocesso sociopolítico”.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo de autoria do 
economista Gustavo Ioschpe seja considerado como 
parte integrante deste pronunciamento, para que passe 
a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALMEIDA LIMA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, volto à tribuna no dia de hoje para comen-
tar a matéria intitulada “País pode perder US$11 bi em 
exportações”, publicada pelo jornal Folha de S.Paulo 
em sua edição de 25 de setembro de 2006.

A reportagem destaca que a perda em receitas de 
vendas externas com queda de cotações internacionais 
de commodities pode chegar a 2,17% do PIB.

Por fim, Sr. Presidente, requeiro que a matéria 
passe a integrar esse pronunciamento, a fim de que 
conste dos Anais do Senado Federal. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fa-
zer o registro do artigo intitulado “Impugnação moral e 
jurídica”, de autoria do ex-ministro da Justiça, Miguel 
Reale Júnior, publicado no jornal Folha de S.Paulo de 
21 de setembro do corrente.

O autor, em seu artigo, faz uma análise sobre a 
participação de membros do governo Lula e do Partido 
dos Trabalhadores no episódio da compra de dossiê 
com o intuito de prejudicar campanhas de candidatos 
do PSDB. Segundo Reale Júnior, “Está tudo podre no 
reino de Lula. Pessoas de pouca classificação moral 
e profissional, íntimas do presidente, têm as rédeas 

ocultas do poder faz quatro anos. Pretendem a todo 
custo permanecer a comandar o país”.

Ainda para Reale Júnior, “Resta ao povo tomar-se 
de indignação e promover a impugnação eleitoral de 
quem não tem condição moral para nos governar”.

Sr. Presidente para que conste dos Anais do Se-
nado, requeiro que o artigo acima citado seja conside-
rado como parte integrante deste pronunciamento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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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 “Privatização aumen-
tou oferta de linhas fixas e tornou celular acessível”, 
publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo em sua 
edição de 13 de outubro de 2006.

A matéria destaca que antes das privatizações 
do sistema Telebrás, em 1988, uma linha telefônica 
chegava a custar US$ 10 mil, no mercado paralelo. 
O telefone fixo era considerado um bem e entrava na 
declaração de renda e celular era coisa de rico. Ain-
da segundo a matéria hoje, depois da privatização do 

sistema, a situação é muito diferente. As operadoras 
de telefonia fixa tem mais de 10 milhões de linhas na 
prateleira a espera de um consumidor.

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. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para regis-
trar a matéria intitulada “Lorenzetti articulou compra do 
dossiê Vedoin, diz relatório da PF”, publicada pelo jornal 
O Estado de S. Paulo de 21 de outubro de 2006.

Segundo a matéria, o delegado Diógenes Curado, 
da Polícia Federal, concluiu que o ex-coordenador do 
setor de inteligência da campanha do presidente Lula 

à reeleição, foi o articulador da operação de compra 
do dossiê contra candidatos tucanos.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a Tribuna neste momento para fa-
zer o registro da matéria intitulada “Serra: “Foi tiro no 
pé” ”, publicada no jornal Correio Braziliense em sua 
edição de 23 de setembro do corrente.

A matéria destaca que o Governador eleito de São 
Paulo, José Serra do PSDB, afirmou que o escândalo 
da compra, por parte de petistas, de um falso dossiê 
contra candidatos tucanos, tem uma novidade a cada 

dia; “na verdade representou uma grande baixaria que 
foi arrumada pelo próprio PT”.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
passe a integrar este pronunciamento e, assim, conste 
dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – ) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna no dia de hoje 
para comentar o artigo intitulado “Sem Lula, O mundo é 
melhor”, de autoria do jornalista Diogo Mainardi, publi-
cado pela Revista Veja de 20 de setembro de 2006.

O artigo trata sobre o desejo do jornalista em ver o 
presidente Lula perder a reeleição. ‘É um mundo melhor, 
o meu. Um mundo mais limpo. O resto da imprensa é 
igual a mim. Todos os  jornalistas interpretam as pes-
quisas de acordo com seus desejos e simpatias”.

Sr. Presidente, solicito que o artigo acima citado 
seja considerado como parte integrante deste pronun-
ciamento para que, assim, passe a constar dos Anais 
do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, mesmo sendo um contra-senso, é re-
alidade, uma triste realidade, constatar que, no Brasil, 
pouco mais da metade dos nossos estabelecimentos 
médicos dispõe de adaptações para acesso de defi-
cientes físicos.

Os dados constam de levantamento divulgado 
pelo IBGE, em pesquisa de Assistência Médico-Sa-
nitária. A estatística adianta, ademais, que nos hos-
pitais e órgãos públicos de saúde a situação ainda é 
pior: apenas 44,9% dos estabelecimentos contam com 
acessos para deficientes.

Em matéria publicada pelo jornal O Globo, o 
Superintendente da Associação Brasileira Beneficen-
te de Reabilitação-ABBR, Nelson Mesquita, garante 
que não há boa vontade e fiscalização do Ministério 
da Saúde nem da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária-ANVISA.

Diz Mesquita que o problema se agrava em pré-
dios hospitalares mais antigos. Lamentavelmente, as 
estatísticas mostram que são os hospitais e outras ins-
talações de saúde do Norte os que menos contribuem 
para facilitar o acessos dos deficientes. As Regiões 
Sudeste e Sul, ao contrário, são as mais avançadas 
nesse aspecto, as duas empatadas, com pouco mais 
de 61% de unidades que cumprem a lei.

Além do problema de acesso, a pesquisa informa 
que 36% dos estabelecimentos de saúde não contam 
com controle de infecção hospitalar.

E acrescento um apelo a todos os hospitais do 
Brasil para que, o mais rapidamente possível, promo-
vam as adaptações para o acesso de deficientes.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, num tempo 
não muito distante, havia na tv um programa, antes do 
noticiário, com o nome Gente que faz! Eram cinco mi-
nutos bem produzidos, para exaltar algum fato real.

Hoje, chegou ao meu gabinete e-mail que me fez 
lembrar esse programa, já inexistente. Infelizmente. 
Foi-me enviado por Silvino Geremia, empresário bem 
sucedido de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.

Sua empresa tem 280 empregados e fabrica 
equipamentos para extração de petróleo, ramo que 
exige tecnologia de ponta e muita pesquisa. Disputa 
cada pedacinho do mercado com países fortes, como 
os Estados Unidos e o Canadá. Ele sabe que só dá 
para ser competitivo se tiver pessoas qualificadas tra-
balhando em sua empresa.

Aí entra o Geremia-Gente que faz. Com a preocu-
pação de vencer e tornar seus produtos competitivos, 
ele criou, em 1988, um programa que custeia a edu-
cação em todos os níveis para qualquer funcionário, 
seja ele um varredor ou um técnico.

Até aqui, ainda temos o Geremia-Gente que faz. 
No seu e-mail, ele se diz surpreso por ter des-

coberto que, no Brasil de hoje, investir em educação 
– e ajudar seus funcionários – é ilegal!

Descobri – disse – que investir em Educação é 
algo contra a lei.

Ele mesmo, o Bom Cidadão-Gente que faz, des-
cobriu que estava na ilegalidade, para ele absurda, ao 
receber a visita de um fiscal do INSS, que entendeu 
que educação é salário indireto. 

Aí veio um turbilhão de exigências. A começar 
pela exigência de recolher a contribuição social sobre 
os valores pagos aos estabelecimentos de ensino fre-
qüentados pelos funcionários da indústria de Geremia, 
acrescidos de juros de mora e multa. Ele teria, então, 
que pagar R$26 mil à Previdência por promover a edu-
cação dos funcionários. 

O empresário, porém, não recorreu à Justiça. 
Não pelo valor que seria obrigado a pagar. É porque 
acha a tributação um atentado. E informou em seu 
e-mail que vai continuar não recolhendo um centavo 
ao INSS, mesmo que eu seja multado mil vezes. Na 
mensagem que me enviou, Geremia disse considerar 
falido o Estado brasileiro. E acrescenta:

Mais da metade das crianças que iniciam a 1a 
série não conclui o ciclo básico. A Constituição diz que 
educação é direito do cidadão e dever do Estado. E 
quem é o Estado? Somos todos nós. Se a União não 
tem recursos e eu tenho, eu acho que devo pagar a 
escola dos meus funcionários. 

E ainda: Se a moda pega, empresas que propor-
cionam benefícios aos seus empregados vão recuar. 
É o único caminho.

Fica o registro, Sr. Presidente, desse desabafo de 
um empresário que enfrenta problemas com a Previ-
dência por ter criado um programa de ajuda aos seus 
empregados que desejam estudar.

Termino com a leitura da parte final do e-mail de 
Geremia: Por favor, deixem quem está fazendo alguma 
coisa trabalhar em paz. Passem a cobrar e a fiscalizar 
quem desvia dinheiro, os sonegadores e os que sone-
gam impostos e fraudam a Previdência.

Sou filho de família pobre, de pequenos agricul-
tores, e não tive muito estudo. Completei o 1º grau aos 
22 anos e, com o dinheiro ganho no meu primeiro em-
prego, numa indústria de Bento Gonçalves, na serra 
gaúcha, paguei uma escola técnica de eletromecânica. 
Cheguei a fazer vestibular e entrar na faculdade, mas 
não pude termiari o curso de Engenharia Mecânica, 
por falta de tempo. Eu precisava fazer minha empresa 
crescer. Até hoje me emociono quando vejo alguém 
da minha firma se formar. Quis fazer com meus em-
pregados o que gostaria que tivessem feito comigo. A 
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cada ano elevam-se os valores que invisto em educa-
ção, porque muitos funcionários já estão chegando à 
Universidade. 

O fiscal do INSS acredita que estou sujeito a 
ações judiciais. Segundo ele, algum empregado que 
não receba os valores para educação poderá recla-
mar equiparação salarial com o colega que recebe. 
Nunca, porém, desde que existe o programa, um fun-
cionário meu entrou na Justiça. Todos sabem que es-
tudar é uma opção de quem têm vontade de crescer. 
E quem tem esse sonho, pode realizá-lo, ao menos 
na minha empresa, que oferece essa oportunidade. 
O empregado pode estudar o que quiser, mesmo que 
seja Filosofia, (que não teria qualquer aproveitamento 
prático na Geremia). No mínimo, ele trabalhará mais 
feliz. Conclui o Geremia:

Meu sonho de consumo sempre foi uma Mer-
cedes-Benz. Adiei esse sonho várias vezes porque, 
como cidadão consciente do meu dever social, quis 
usar o dinheiro para fazer alguma coisa pelos meus 
280 empregados. Com os valores que gastei no ano 
passado na educação deles, eu poderia ter comprado 
duas Mercedes. Teria mandado dinheiro para fora do 
país e não estaria me incomodando com leis absurdas. 
Mas não consigo fazer isso. Sou um teimoso.

Com esse alerta, temo desestimular os que ain-
da não pagam os estudos de seus funcionários. Não é 
o meu objetivo. Eu, pelo menos, continuarei ousando 
ser empresário, a despeito de eventuais crises, e não 
vou parar de investir no meu patrimônio mais precio-
so: as pessoas. 

Eu sou mesmo teimoso.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, Lee Lacocca, ex-presidente da Ford 
e da Chrysler, diz que a competitividade de um país 
não começa nas indústrias e nos laboratórios de en-
genharia. Ela começa nas salas de aula. Trata-se de 
uma verdade simples, infelizmente ainda pouco aceita 
entre nós. Não há país desenvolvido que tenha chega-
do ao estágio em que se encontra sem oferecer uma 
educação de qualidade aos seus jovens.

Nenhum sistema educacional estará de acordo 
com as necessidades modernas se for incapaz de 
acompanhar as demandas cada vez mais especia-
lizadas de um mundo competitivo. Países como Ir-
landa, Espanha e Coréia do Sul fizeram do conceito 
de empreendedorismo um componente essencial da 
formação de seus estudantes. O objetivo é prepará-
los plenamente para a vida, seja como donos de seu 
próprio negócio, seja como profissionais em busca de 
uma oportunidade de carreira.

Ao contrário do que o termo faz supor, o em-
preendedorismo busca desenvolver muito mais que a 
capacidade de gestão de um novo empreendimento. 
Ele capacita o cidadão para a vida, fortalecendo a ini-
ciativa, a disposição para inovar e enfrentar desafios 
e riscos.

A persistência, a tenacidade e a autoconfiança 
na busca de objetivos são qualidades que podem ser 
despertadas e estimuladas no meio escolar. É dever 
da educação proporcionar aos estudantes oportunida-
des para sua auto-realização, e nada é tão importante 
quanto a formação de profissionais aptos para o mer-
cado de trabalho.

Estatísticas mostram que estamos longe de cum-
prir essa meta. De acordo com relatório de 2005 do 
Dieese, Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos, o índice de desemprego 
entre brasileiros com idades entre 16 e 24 anos é de 
31,82%, mais que o dobro do registrado entre faixas 
etárias superiores.

Todos temos um potencial empreendedor, e o Bra-
sil é um dos países mais empreendedores do mundo. 
Num ranking de 37 países pesquisados por grau de 
empreendedorismo, estamos em sétimo lugar, segundo 
dados divulgados este ano pelo Sebrae. Falta aperfei-
çoar esse enorme potencial, e a educação é uma peça 
fundamental para estimular a criatividade e fazer com 
que o nível de capacitação profissional esteja à altura 
das necessidades do mercado.

É com este propósito que estou apresentando 
o Projeto de Lei número 273, que inclui o empreen-
dedorismo como componente curricular dos ensinos 
fundamental e médio no Brasil, dando prazo de dois 
anos para que a inovação entre em vigor.

Acredito que o incentivo à inovação e ao empre-
endedorismo devem ser parte obrigatória de qualquer 
política pública. Hoje em dia, na maioria absoluta das 
profissões, o empreendedor tem maiores chances de 
acesso ao emprego e também de desenvolver proje-
tos por sua própria iniciativa. Em resumo, é alguém 
mais bem preparado para a vida e para a realização 
profissional, muito menos sujeito a fazer parte do con-
tingente de desempregados.

Precisamos de um sistema educacional flexível, 
dotado de mecanismos de aprimoramento constante, 
que possa garantir aos nossos estudantes a aquisição 
de capacidade crítica, de inventividade e de iniciativa. 
O ensino do empreendedorismo desempenhará um 
papel vital na superação do abismo hoje existente entre 
a formação escolar e a realidade que nossos jovens 
encontram quando concluem os estudos e buscam 
uma oportunidade de trabalho, como provam as esta-
tísticas de desemprego.
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Por tais razões, conto com o apoio dos ilustres 
colegas para a iniciativa. Ela contribuirá para a cons-
trução de uma cultura de empreendedorismo, e para 
que a escola forneça grande parte das habilidades e 
competências exigidas pelo mundo globalizado.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, recebi, há alguns dias, o Relatório de Ad-
ministração do Banco Central – Bacen – para o ano 
de 2005. Foi com satisfação que pude perceber que 
o Bacen vem cumprindo com louvor o papel de guar-
dião do Sistema Financeiro Nacional, assegurando a 
solidez de todo o sistema e a estabilidade do poder 
de compra da moeda.

Não hesito em correlacionar a tranqüilidade ma-
croeconômica deste período eleitoral à atuação com-
promissada com o País, desempenhada pelo Banco 
Central há tantos anos. Todos nos recordamos dos 
cenários catastrofistas envolvidos na eleição presi-
dencial de 2002. 

Naquela época, o dólar esbarrou nos 4 reais, o 
risco-país foi nas alturas enquanto a Bovespa despen-
cava. Venceu o candidato ao qual alguns profetas da 
desesperança associavam o caos, mediante políticas 
pouco responsáveis no campo econômico. Estavam 
redondamente enganados.

O Relatório do Bacen de 2005 mostra a evolução 
bastante significativa dos fundamentos macroeconô-
micos do Brasil. A inflação vem seguindo trajetória de 
queda, enquadrando-se de forma reiterada no sistema 
de metas de inflação. Isso prova a correção de uma 
política econômica mais austera, principalmente nos 
momentos iniciais do Governo, quando diversos fatores 
ameaçavam a estabilidade do mercado financeiro.

A convergência dos indicadores econômicos às 
metas estabelecidas pelas autoridades monetárias 
tem possibilitado a queda gradual e prudente, da taxa 
básica de juros, a Selic.

O aumento da confiança dos agentes econômicos 
tem– se refletido, por exemplo, no superávit recorde 
na balança comercial em 2005, que alcançou o mon-
tante de 44,8 bilhões de dólares. O saldo positivo em 
transações correntes também é inédito: 14,2 bilhões 
de dólares em 2005.

É claro que reconhecemos o papel positivo de 
uma conjuntura internacional de maior liquidez nos 
dias de hoje, sem grandes sustos, como aqueles que 
abalaram os mercados financeiros no final da década 
de 1990. O Brasil sofreu enormemente o baque, junto 
de Rússia, México e os “tigres asiáticos”.

Porém, é justo destacarmos o mérito do Banco 
Central do Brasil em valer-se de conjuntura atual fa-

vorável para promover ajustes importantíssimos na 
gestão da economia brasileira.

Um dos resultados visíveis de nosso avanço ins-
titucional, repito, pode ser verificado na calmaria com 
que os mercados interno e internacional vêem o pro-
cesso sucessório em nosso País.

Sr. Presidente, não posso concluir sem antes 
mencionar a ampla cooperação do Banco Central com 
o Poder Legislativo. As Comissões Parlamentares de 
Inquérito têm no Bacen um poderosíssimo aliado na 
obtenção de dados e, até, na cessão de servidores de 
seu quadro para auxiliarem nos trabalhos das CPIs.

É a integração e o compartilhamento de dados 
entre o Bacen e o Congresso Nacional que têm possi-
bilitado o esclarecimento de relevantes fatos políticos 
perante as autoridades e a opinião pública.

Além disso, conhecemos muito bem a tempesti-
vidade com que o Banco Central responde a nossos 
pedidos de informação. Seus dirigentes, por sua vez, 
não se furtam a comparecer a audiências públicas na 
Câmara dos Deputados ou no Senado Federal sempre 
que a ocasião se mostra necessária.

É igualmente importante a integração desen-
volvida entre o Banco Central e o Judiciário. Algumas 
demandas, como o bloqueio e desbloqueio de contas 
de pessoas arroladas em ações judiciais, requerem 
sintonia fina entre as instituições. O Relatório do Ban-
co Central de 2005 demonstra que essa sintonia, fe-
lizmente, não tem faltado.

Sr. Presidente, faço questão de repercutir, ao me-
nos, as linhas gerais desse importante documento emi-
tido pelo Bacen, porque tanto aquela autoridade mone-
tária, guardiã do sistema financeiro, quanto o Senado 
Federal têm compromisso inequívoco com a transpa-
rência e com a prestação de contas à sociedade.

Pelo alcance que as decisões do Banco Central 
têm na vida de todos, desde os grandes bancos até o 
orçamento da dona de casa, é fundamental cumprir-
mos com nossa atividade fiscalizadora e reconhecer-
mos os avanços mais expressivos de nossa política 
monetária.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 

– AL) – Ainda muito havendo a tratar, mas sem orado-
res inscritos, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
convocando as Srªs e os Srs.Senadores para a sessão 
não deliberativa de quinta-feira, às 14 horas.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 53 
minutos.)

(OS Nº 15901/2006)
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Ata da 186ª Sessão Não Deliberativa,  
em 16 de novembro de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência da Sra. Serys Slhessarenko e dos Srs. Mozarildo Cavalcanti,  
Mão Santa, Paulo Paim e Delcídio Amaral

(Inicia-se a sessão às 14 horas)

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

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

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem de inscrição, concedo a 
palavra ao primeiro orador inscrito, Senador Mozaril-
do Cavalcanti, por permuta com o Senador Delcídio 
Amaral.

S. Exª tem a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, até 1988 todos 
os Parlamentares, e diria mesmo que todos os brasilei-
ros, já tinham consciência das imensas desigualdades 
regionais que afetam o nosso País. Foi talvez esse o 
fator mais importante que levou Juscelino Kubitschek 
a trazer a capital do Brasil lá do Rio de Janeiro, do li-
toral, para o Centro-Oeste, iniciando, portanto, assim, 
uma caminhada de integração efetiva do País.

Foi também ele que idealizou e executou a ro-
dovia Belém-Brasília, integrando a porta de entrada 
da Amazônia, ou a Amazônia mais desenvolvida que 
existia na época, que era justamente Belém, com a en-
tão nova capital, Brasília. Isso realmente fez com que 
o Brasil saísse mais do litoral – tanto do rico, do Sul e 
do Sudeste, quanto do não tão rico, eu diria mesmo 
pobre, do Nordeste do Brasil.

Excluídas essas medidas aqui citadas, que, na 
verdade, tiveram espaço no Governo Juscelino, nada 
mais se fez de concreto, de real, para que houvesse a 
integração dessas regiões e, conseqüentemente, hou-
vesse a eliminação, mesmo que gradual, das imensas 
desigualdades regionais.

Na Constituição de 1988, da qual tive a honra de 
ser um Deputado Constituinte, debateu-se muito esse 
problema e se colocou, inclusive, como uma das atri-
buições ou finalidades da República a eliminação das 
desigualdades regionais e sociais. E isso, hoje, é um 
ditame constitucional, não é apenas mais uma aspi-

ração política, não é apenas mais uma reivindicação 
daqueles que vivem nas regiões mais pobres; é um 
imperativo constitucional.

Muito bem. Passados todos esses anos – de 1988 
até 2006 –, se olharmos ações efetivas do Governo 
Federal para fazer essa integração e caminhar, por-
tanto, no sentido da eliminação dessas desigualdades, 
veremos que pouco foi feito.

Eu li anteontem – e gostaria de ler aqui pelo me-
nos alguns trechos – um artigo publicado no O Estado 
de S. Paulo – como não tem assinatura de nenhum 
jornalista, deve ser editorial do próprio jornal. O título é: 
“Diferenças regionais continuam. Ritmo de combate às 
desigualdades regionais caiu nos anos 90, diz Ipea”.

“Num país onde a renda de um cidadão paulista é 
500% maior de que a de quem nasce no Maranhão, a 
notícia mais recente sobre as desigualdades regionais 
brasileira é ruim. Aplicando o índice de Theil, criado es-
pecialmente para apurar disparidades de rendas entre 
regiões, verifica-se que entre 1970 e 1986 a desigual-
dade caiu em média 2,9% ao ano. A partir de então, 
a redução foi de 1% ao ano – desempenho pífio, que 
ajuda a perpetuar o abismo entre os Estados brasilei-
ros, como demonstra o estudo Intervenção Estatal e 
Desigualdade Regional no Brasil, de Aristides Monteiro 
Neto, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), divulgado semana passada.” O País 
deixou de ter uma política para superar desigualdades 
“, diz o pesquisador. 

Os estudiosos sabem que existem exemplos dra-
máticos de desigualdades mesmo em sociedades de-
senvolvidas, mas há poucos casos semelhantes ao do 
Brasil, onde um habitante do Distrito Federal tem renda 
690% superior a de quem reside, por exemplo, no Piauí 
– do Senador Mão Santa –, enquanto um fluminense 
embolsa 350% a mais do que um cearense. Monteiro 
Neto explica o retrocesso por um conjunto de fatores. 
Um deles foi a mudança do papel do Estado. Antes, 
Brasília destinava subsídios e patrocinava investimentos 
que produziam epopéias no meio do mato. O símbolo 
maior foi Juscelino Kubitschek: arrombou o caixa da 
Previdência e criou Brasília, que hoje abriga a maior 
renda per capita do País e lidera região que há déca-
das exibe os melhores índices de crescimento”.

Quero aqui fazer um comentário sobre essa par-
te do artigo que mostra claramente que também são 
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equivocadas as duas vertentes do problema. Por quê? 
De um lado, há aqueles que acham que o Estado não 
deve intervir, que o Estado deve estimular a iniciativa 
privada e, então, investir naquelas cidades. Vimos, no 
entanto, durante o período da Sudam e da Sudene 
que, na verdade, os incentivos eram dados, na maioria 
das vezes, para fraudadores. Então, o dinheiro públi-
co, o dinheiro do povo, era dado para investidores que 
deveriam ali aplicar em projetos de desenvolvimento 
regional e, teoricamente, parte desses investimentos 
retornaria de uma forma ou de outra para o Tesouro. 
Mas o que se viu é que não foi uma experiência bem 
aplicada. Por outro lado, a outra vertente, qual seja, 
querer simplesmente estatizar tudo também não é 
o caminho. O que estamos vendo, por exemplo, na 
Amazônia, abrangendo não só toda a Região Norte, 
mas um Estado do Centro-Oeste e um pedaço de um 
Estado do Nordeste, que é o Maranhão, é que para a 
Amazônia não existe uma política diferenciada no sen-
tido de desenvolvê-la. Começa-se a discutir modelos, 
ou seja, que modelo queremos para a Amazônia. Na 
verdade, o modelo que está sendo adotado é o mo-
delo do nada, é o modelo do nada! Querem corrigir os 
erros dos desmatamentos ou derrubadas irregulares 
decorrentes da ação de certos vândalos que não estão 
ali colocados para desenvolver uma região, substituin-
do-se tudo isso por não se fazer nada. A lei é “vamos 
parar tudo para estudar tudo”. Desse modo, vamos 
perdendo mais anos.

Falo como um homem da Região Norte. É pre-
ciso efetivamente haver um plano geoestratégico de 
desenvolvimento que não saia da cabeça iluminada 
dos técnicos que estão em Brasília há décadas. Eles, 
muitas vezes, não se dão nem o luxo – se é possí-
vel utilizar essa expressão – ou o desafio de ir, por 
exemplo, aos Estados discutir com os Governadores, 
os Deputados Estaduais, os Prefeitos e as entidades 
constituídas para levantar elementos mínimos a fim 
de elaborar um plano. Não agem assim e, às vezes, 
lêem apenas relatórios ou se julgam muito sábios e já 
constroem uma receita pronta para o que se deve fazer 
no meu Estado, Roraima, em Mato Grosso e no Piauí, 
Estado do Senador Mão Santa. Portanto, ficamos na 
mesma situação.

O que estamos constatando com esses estudos 
sucessivos? Na verdade, como diz a música popular, 
observamos que quem é mais rico está ficando mais 
rico e quem é mais pobre está ficando mais pobre. Nos 
Estados do Sul e do Sudeste, apesar de passarem por 
muitas dificuldades, as camadas da média para cima 
estão cada vez mais ricas, enquanto nos Estados mais 
pobres até as camadas mais altas estão mais pobres, 
porque realmente não existe nenhuma política de de-
senvolvimento. Não há, por exemplo, um planejamento 
no sentido de, em Roraima, dar prioridade à produção 
de cana, e conseqüentemente de álcool, cujo mer-
cado consumidor, a Venezuela, está ali ao lado. Em 
Roraima, também vamos produzir soja, beneficiá-la e 

exportá-la para a Venezuela, a Guiana, o Caribe etc. 
Não, não há um plano!

Queremos encontrar caminhos nos quais o Go-
verno Federal possa nos ajudar, mas há sempre aquela 
história: isso não se pode fazer, por causa disto; isso 
não se pode fazer, por causa daquilo; não se pode fa-
zer isso, porque os grandes interesses internacionais 
serão contrariados. É preciso que comecemos a que-
brar esses paradigmas.

Tenho conversado com alguns Governadores da 
Região Norte para que se reúnam, discutam o programa 
de cada um dos Estados e depois amarrem todos os 
interesses num pacote só. E eles viriam aqui não como 
se viessem pedir esmola ao Presidente da República, 
com o pires na mão, pedir este ou aquele valor para o 
Estado. Afinal de contas, esta Federação – diz-se Re-
pública Federativa do Brasil –, na prática, não é uma 
federação, porque o grosso do dinheiro concentra-se 
no Governo Federal e, depois, cada Governador, cada 
Prefeito tem de vir aqui, correr atrás de um dinheiri-
nho para fazer uma escola ou um hospital. Temos o 
exemplo do Incor, em São Paulo, que está entrando 
em falência, e tantos outros casos.

Não se fala em infra-estrutura, porque estradas, 
rodovias, portos estão sucateados. E estou falando 
do Brasil Maravilha, do Sul e do Sudeste, porque, se 
formos falar do Brasilzão do interior, se formos falar do 
Norte e do Nordeste, a situação será muito pior.

Então, deixo este apelo, Srª Presidente, pedin-
do que o artigo intitulado “Diferenças Regionais Con-
tinuam” seja transcrito como parte integrante do meu 
pronunciamento.

Na Região Norte, há disparidades intra-regionais. 
Quando se fala em Norte, muita gente pode pensar 
em Manaus, na Zona Franca, ou em Belém, cidade 
porto, que foi durante muito tempo porta de entrada 
da Amazônia. Mas a Amazônia tem a sua outra parte, 
onde estão Roraima, Acre, Rondônia, Amapá, a parte 
menos desenvolvida ainda da Região Norte. Portan-
to, temos de partir para um debate e para uma ação 
mais eficaz.

O Presidente Lula diz que fará este País crescer 
5% ao ano. Acho pouco provável, porque também é 
dito nesse artigo que, ao se desenvolver São Paulo, a 
cidade colabora com os impostos que repassa para a 
União e que vão para os Estados, mas depois esses 
recursos voltam dos Estados para São Paulo nova-
mente, porque tudo que é bem de capital, tudo que é 
implemento tem de ser comprado em São Paulo. Então, 
é uma roda viva perversa que nunca será quebrada, 
se não houver investimento nas regiões mais pobres.

Aliás, pela lógica, para que os Estados mais ricos 
tivessem menos problemas sociais teriam de fazer com 
que seu vizinho mais pobre pudesse se beneficiar do 
seu desenvolvimento.

Está aqui o Senador Paulo Otávio, que conhece 
muito bem o quanto Brasília sofre de sobrecarga por 
causa do entorno. Trata-se de uma região que, no fun-
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do, está em outro Estado, Goiás ou Minas Gerais, mas 
que termina vindo para cá porque está mais próximo e 
há mecanismos mais fáceis para atendê-la.

Portanto, devíamos pensar em mudar essa equa-
ção, que as diferenças regionais pudessem desequi-
librar a favor dos mais fracos e que se incentivassem 
os Estados mais fracos a participarem de maneira 
mais ativa.

Dou o exemplo do meu Estado, praticamente lo-
calizado dentro da Venezuela, que tem uma série de 
barreiras para se desenvolver. Não exporta nem im-
porta como poderia, e – o absurdo! – estamos desde 
maio deste ano lutando por uma coisa: importarmos 
gasolina e diesel da Venezuela por preço diferencia-
do, para que possamos desenvolver a agricultura, a 
pecuária, como também baratear o transporte escolar, 
ajudar o pequeno produtor. Se importássemos a pre-
ço diferenciado, pagando os impostos, venderíamos 
hoje a gasolina em Roraima pela metade do preço 
que é vendida.

Sabe quanto é a gasolina na Venezuela, Sena-
dor Paulo Octávio? Não chega a R$0,50 o litro. Há 
um posto que vende só para brasileiro pelo preço de 
R$1,10. E, na bomba, em Roraima, é R$2,90. Não há 
como entender por que o Brasil não encontra fórmu-
las para atender aos brasileiros que estão tomando 
conta da fronteira, que estão fazendo das tripas co-
ração para continuar vivendo lá. E o Governo só faz 
desestimulá-los.

Não vou falar só do Governo Lula, que nada fez 
nesse primeiro mandato, pois essa situação já vem se 
acumulando. O ex-Presidente Fernando Henrique só 
fez uma coisa importante em relação a Roraima, uma 
linha de transmissão de energia hidrelétrica que vem 
de Guri, na Venezuela. Mas me arrepio em pensar o 
que vai acontecer se, algum dia, o Chávez adotar em 
relação à energia posição parecida com de Evo Mo-
rales em relação ao gás. Ao ficarmos dependentes 
de uma energia gerada em um País vizinho, ficamos 
também dependentes do humor ou do entendimento 
do dirigente daquele País.

Quero deixar isso registrado, especialmente com 
relação ao meu Estado, sem dúvida o mais castigado 
nessa questão, embora paradoxalmente seja o que 
tem mais riquezas e que, somente explorando-as, 
poderia ser o mais desenvolvido. Se explorássemos 
apenas os minerais mais primários que existem ali, 
estaríamos muito bem. Mas não podemos explorá-
los, porque foram criadas reservas indígenas nessas 
áreas. Não podemos explorar em toda a sua plenitude 
nossos campos naturais, que têm menos árvores que 
o cerrado do Centro-Oeste, porque também, em sua 
maioria, existem reservas indígenas. Mas nem o que 
está em reserva indígena ou em reserva ecológica 
podemos explorar, porque o Incra, ainda na época de 
território, tomou-nos essas terras e teima em não nos 
devolvê-las. Estamos até na Justiça quanto a isso. E o 

Presidente poderia resolver essa questão por decreto. 
É só querer.

Este é o registro que quero fazer. Nesta semana, 
continuarei, com mais intensidade ainda, reclamando 
e pedindo essas soluções, a par de tomar minhas ini-
ciativas no que tange a apresentar projetos, a discutir 
com os Ministros.

Reelegi-me, com muita honra, em oposição ao 
Presidente Lula. O povo de Roraima mais do que do-
brou a votação que tive na eleição passada e fez com 
o Presidente Lula o inverso. Em seu primeiro manda-
to, no segundo turno, Sua Excelência teve proporcio-
nalmente a maior votação do Brasil, 82% dos votos. 
Agora, o resultado inverteu. O Alckmin teve 59% no 
primeiro turno e, no segundo turno, foi para 61%, e o 
Presidente Lula ficou flutuando em torno de 30%. Por 
quê? Porque o povo de Roraima quer que Sua Exce-
lência mude a postura em relação a Roraima e, como 
estou dizendo aqui, tenha um plano estratégico para 
a Região, com um especial olhar para o Estado, que 
ficou parado esses quatro anos.

Antes de encerrar, muito me honra ouvi-lo, Se-
nador Paulo Octávio.

O Sr. Paulo Octávio (PFL – DF) – Senador Moza-
rildo Cavalcanti, em primeiro lugar, quero cumprimen-
tá-lo pela brilhante eleição, V. Exª que tão bem repre-
senta o povo de Roraima no nosso Senado Federal. 
E quero deixar bem claro que o seu pronunciamento 
é muito oportuno; queremos crescer o Brasil como um 
todo, pois precisamos de otimismo, de desenvolvimen-
to. É o que está faltando. O exemplo citado por V. Exª 
de um litro de gasolina custar cinco vezes mais aqui 
do que no país vizinho, logicamente é um entrave ao 
nosso crescimento econômico e diminui a geração de 
emprego de que tanto precisamos. Por isso, seu pro-
nunciamento é tão oportuno, vem em boa hora e é um 
alerta a esta Casa para as desigualdades regionais 
que atravessam nosso País. V. Exª bem sabe como é 
importante o seu Estado, que faz limites com tantos 
outros países, deslocado do centro do Brasil, e bem 
sabe como é difícil levar àquela Região o desenvolvi-
mento. Por isso, é uma responsabilidade do Senado 
Federal, do Presidente da República essa preocupação 
com os Estados mais afastados do centro do Poder. 
Meus cumprimentos a V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Muito obrigado, Senador Paulo Octávio. Sei que V. 
Exª, como homem do Distrito Federal, que tem até laços 
familiares com o ex-Presidente Juscelino Kubitschek, 
sabe que, depois dele, talvez somente um Presidente 
tenha se preocupado muito de leve com o Norte do 
Brasil e, principalmente, com o meu Estado.

Para se ter idéia, às vezes, o candidato à Presi-
dência da República chegava a Manaus, que dá uma 
hora de vôo até Boa Vista, e alguém dizia: “Vamos até 
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Roraima”. Mas ele respondia que não, pois não estava 
fazendo campanha para Vereador. Da mesma forma, 
nessa última eleição, o Presidente Lula não foi a Ro-
raima, enquanto o candidato Alckmin foi. São poucos 
votos realmente, mas se trata um Estado do Brasil e 
temos de ser olhados como tal, e não como um Estado 
que tem população “x” ou “y”. Somos todos brasileiros. 
Aliás, creio até que quem mora ali, exposto a tantas 

mazelas, como malária, oncocercose etc., deveria ser 
considerado mais brasileiro do que os outros.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Mozarildo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.131, DE 2006

Requer a convocação de Sessão Es-
pecial conjunta do Senado Federal e da Câ-
mara dos Deputados para comemorar o Dia 
Internacional para Eliminação da Violência 
Contra a Mulher.

Requeremos, nos termos do Art. 199 do Regi-
mento Interno, combinado com o Art. 53 do Regimento 
Comum, a realização de Sessão Especial Conjunta a 
ser realizada no Plenário da Câmara dos Deputados, 
no dia 30 de novembro do corrente ano, às 10 horas, 
para comemoração do Dia Internacional para Elimina-
ção da Violência Contra a Mulher.

Justificação

A realização da Sessão Especial Conjunta signi-
ficará uma demonstração de que o Parlamento Brasi-
leiro não abre mão de sua disposição de lutar contra 
todas as formas de violência de gênero, em busca de 
uma sociedade mais justa e harmônica.

Sala das Sessões, de novembro de 2006. – Serys 
Slhessarenko – Flávio Arns – Antônio Carlos Va-
ladares – Mão Santa – Jefferson Peres – Geraldo 
Mesquita Júnior.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência convoca sessão conjunta 
solene a realizar-se dia 30 do corrente, quinta-feira, 
às dez horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, 
destinada a comemorar o Dia Internacional para Eli-
minação da Violência contra a Mulher.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Srª Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem, concedo a palavra ao Se-
nador Paulo Octávio.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu gostaria 
não só de falar pela Liderança do PFL, mas também 
de usar a palavra, por cinco minutos, para uma comu-
nicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Concedo a palavra ao nobre Senador 
Paulo Octávio, por cinco minutos, para uma comunica-
ção inadiável, nos termos do art. 14, inciso VII, combi-
nado com o art. 158, § 2º, do Regimento Interno, inter-
calando o uso da palavra com os oradores inscritos.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o motivo que me traz 
à tribuna hoje é a visita que fiz junto com uma comiti-
va, composta por mais dois outros Senadores, Efraim 
Morais e Heráclito Fortes, à Organização das Nações 
Unidas. Lá estivemos em reunião com representantes 
de mais de cem Parlamentos, de todo o mundo, para 
discutir assuntos importantes do nosso Planeta.

Um dos temas é logicamente a prevenção con-
tra as crises, contra as guerras; a prevenção em favor 
da paz.

Tivemos, na segunda-feira próxima passada, o 
primeiro dia de reunião, com debates sobre esse as-
sunto. No segundo dia, tivemos uma pauta também 
muito longa e passamos o dia inteiro tratando de uma 
questão que hoje incomoda a todos nós, incomoda a 
todos os países, uma dificuldade que muitas vezes li-
mita o desenvolvimento: a corrupção. Então, passamos 
a terça-feira na ONU, junto à UPI (União Parlamentar 
Internacional), tratando desse tema. E coube a mim a 
honrosa tarefa de proferir algumas palavras aos mem-
bros da entidade e a representantes do mundo inteiro 
que estavam presentes naquela ocasião.

Foquei meu discurso, Srª Presidente, sobre o 
papel fiscalizador e investigador que temos desem-
penhado ao longo dos últimos anos. O desvio de di-
nheiro público, a corrupção, a lavagem de dinheiro e 
uma série de outras deformidades da gestão pública 
prejudicam o cidadão. O trabalho de homens públicos 
deve ser pautado pela correção, honradez e compro-
misso com a população.

O esforço do Parlamento nacional em moralizar o 
País não pode e não deve ser deixado de lado. Temos 
de abrir os olhos do mundo para o trabalho que temos 
desenvolvido para exterminar do seio estatal o câncer 
da corrupção, que corrói a máquina administrativa.

As Comissões Parlamentares de Inquérito, as fa-
mosas CPIs, divulgadas amplamente pelos meios de 
comunicação, merecem a atenção não só dos países 
vizinhos como dos mais distantes. Esse instrumento 
legislativo não existe na maioria das nações. Por isso, 
não pude me curvar ao dever de mostrar às Nações 
Unidas que o processo investigativo orquestrado pelo 
Congresso Nacional ao longo dos últimos anos serve 
de paradigma.

Desde o fim da ditadura militar, temos dado o 
exemplo. A lista de CPIs é longa e mostra a árdua 
tarefa que juntos desempenhamos. Tivemos a CPI 
do Orçamento, na primeira metade da década de 90, 
que concluiu pela cassação de mais de uma dezena 
de parlamentares. Pouco depois, tivemos a apuração 
de possíveis irregularidades dos títulos públicos, com 
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lupa sobre a lavagem de bilhões de dólares por meio 
do sistema financeiro nacional.

Até o esporte, considerado paixão nacional, me-
receu o olhar atento dos Deputados e Senadores que 
participaram das CPIs do Futebol e da Bola. Delas 
nasceu o Estatuto do Torcedor, importante instrumento 
legal que regulamenta os direitos e deveres dos es-
pectadores das diversas modalidades esportivas em 
estádios e ginásios. Mais recentemente, tivemos as 
CPIs do Bingo e das Sanguessugas.

Enganam-se aqueles que ingenuamente acredi-
tam que o amadurecimento da democracia ocorre sem 
esforço, sem ruptura, sem dor. Ao contrário, a cons-
trução de um Estado limpo ocorre por meio de crises. 
Temos de punir aqueles que se apropriam do Estado 
em causa própria, em detrimento do coletivo.

Temos de acabar com a cultura da não-punição. 
“A ética na política exige exatamente um comporta-
mento permanente a esse respeito. Exige uma crença 
nos valores que a ética cultiva, uma crença no povo, 
uma crença na democracia, uma crença na seriedade. 
E, quando falo em seriedade, não falo em honestida-
de. Vou mais longe do que isso. Falo em integridade, 
falo na capacidade que cada um tem de se conduzir 
de forma adequada em cada circunstância, em cada 
momento, fazendo com que a política seja colocada 
num plano superior a cada um dos políticos. Ao fazer-
mos isso, nós certamente estamos contribuindo para 
a ética na política”, como destacou Mário Covas certa 
vez. Faço minhas as palavras dele.

Foram essas as palavras, Senadora Serys Slhes-
sarenko, que tão bem representa o Estado do Mato 
Grosso, que tive a oportunidade de proferir, em nome da 
Bancada dos três Senadores presentes, nos dois dias 
de trabalho que tivemos na ONU. Ao lado dos Senado-
res Heráclito Fortes e Efraim Morais, representando o 
Senado Federal e o Congresso Nacional, tive a honra 
de, na presença de líderes parlamentares de todo o 
mundo, manifestar a posição firme do Congresso Nacio-
nal, no trabalho investigativo, no trabalho que fazemos 
aqui constantemente e que deve realmente ser motivo 
de alegria, honra e satisfação para os Parlamentares 
que compõem as famosas CPIs. É certo que as CPIs 
dão trabalho. Muitas vezes, atravessamos meses de 
trabalho, noites adentro, no trabalho investigativo, mas 
isso tem sido muito importante para o nosso País.

Senador Mozarildo, Senador Mão Santa, Sena-
dor Paim, é o exemplo do Brasil sendo levado à frente, 
para outros países. Podemos servir de modelo para 
que outros Parlamentos adotem esse sistema que uti-
lizamos com competência aqui nesta Casa.

Encerro minhas palavras agradecendo o convite 
que me foi formulado pelo Senador Heráclito Fortes 

para ali, ao lado dele e do Senador Efraim, ter a opor-
tunidade de fazer comentários sobre o momento que 
atravessamos no Brasil, na busca pela honestidade e 
pela integridade.

Foi dito por um representante do México – não 
sei como ele fez a conta – que a corrupção consome, 
no mundo inteiro, mais de US$1 trilhão de dinheiro do 
contribuinte, em recursos que são desviados para ou-
tras funções. Não sei como ele fez essa conta, porque 
ninguém consegue fazê-la. Mas, realmente, é alarmante 
a preocupação dos parlamentares de todos os países 
do mundo com essa chaga, esse mal que atormenta o 
desenvolvimento social dos países: a corrupção.

Portanto, não poderia deixar sem registro essa 
importante missão que tivemos nessa semana junto 
à ONU, representando o Senado Federal.

Muito obrigado.

A Sra. Serys Slhessarenko, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 
o Recurso nº 13, de 2006, interposto no prazo regimental 
no sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto 
de Lei do Senado nº 259, de 2004, de autoria do Se-
nador Efraim Morais, que dispõe sobre a anistia, o reba-
te, a repactuação e o alongamento de dívidas oriundas 
de operações de crédito rural, e dá outras providências.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco dias 
úteis para recebimento de emendas, de acordo com o 
disposto no art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.

É o seguinte o recurso recebido:

RECURSO Nº 13, DE 2006

Nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 91 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, recorremos da decisão 
da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária para 
que o PLS nº 259, de 2004, de autoria do 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”, 
seja submetido ao exame do Plenário do Plenário do 
Senado Federal.

Sala das Sessões, – Romero Jucá – Ideli Salvatti 
– Marcelo Crivella – Serys Slhessarenko – Tião Viana 
– Aloisio Mercadante – Sergio Zambiasi – Paulo B. 
Fontes – Geovani Borges – Eduardo Suplicy – Fáti-
ma Cleide – Flávio Arns. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Sobre a mesa, projeto que passo a ler.

É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 300, DE 2006

Acrescenta parágrafo único ao art. 3º 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
(Dispõe sobre a pena pela não aceitação de 
matrícula de aluno portador de necessida-
des especiais).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de de-

zembro de 1996, passa a viger com o acréscimo do 
seguinte parágrafo único.

“Art. 3º ...................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. A não aceitação de ma-

trícula de aluno, inclusive de portador de ne-
cessidades especiais, importará em suspen-
são do credenciamento da escola na forma do 
regulamento do sistema de ensino. (NR)”

Art. 2º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro 
do ano subsequente a sua publicação.

Justificação

Desde a edição da Lei nº 9.394, de 1996, conhe-
cida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional (LDB), a educação especial foi contemplada com 
uma série de dispositivos que garantem que pessoas 
portadoras de necessidades especiais (PNE) tenham 
acesso à escola básica, com benefícios diversos e 
específicos, tais como currículos, métodos, técnicas, 
recursos educativos e organização.

O art. 59, III, da LDB, tanto exige professores com 
adequada especialização em nível superior ou médio, 
para prestar atendimento especializado, quanto asse-
gura a capacitação de professores do ensino regular, 
para a melhor integração dos educandos especiais nas 
classes comuns. Assim, as escolas estão obrigadas, 
desde a edição desta Lei, em 1996, a se adaptarem à 
recepção dos PNE.

O Conselho Nacional de Educação (CNE), por 
meio da Câmara de Educação Básica (CEB), editou a 
Resolução nº 2, de 2001, que estabelece diretrizes na-
cionais sobre o atendimento aos alunos que apresentem 
necessidades educacionais especiais, na Educação 
Básica, em todas as suas etapas e modalidades.

Em seu art. 2º, a mencionada Resolução, esta-
belece que “os sistemas de ensino devem matricular 
todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para 
o atendimento aos educandos [Portadores de Neces-
sidades Especiais]” (grifo nosso).

Na LDB, o art. 58, § 3º, estabelece que a oferta 
de educação especial é dever constitucional do Es-

tado, iniciando-se tal oferta desde o nascimento até 
os seis anos de idade, na fase de educação infantil, 
e continuando-se nos momentos seguintes da edu-
cação básica.

A educação especial cresceu e aprimorou-se mui-
to, desde a edição da LDB, e muitas escolas têm se 
preparado para receber todos os PNE. Esse movimen-
to recebe o nome de inclusão. Trata-se de um desafio 
que os profissionais e o sistema escolar enfrentam. As 
dificuldades são enormes, e vão desde a falta de for-
mação específica dos docentes até a estrutura física 
das escolas. Percebe-se, porém, que a recepção dos 
PNE nas escolas brasileiras é um movimento irrever-
sível. A inclusão comemora essa vitória da cidadania, 
da educação e do humanitarismo.

A educação inclusiva tem muitos pontos positivos 
e implica em transformação dos ambientes educacio-
nais. Ela fornece aos demais estudantes uma percepção 
nova da diferença e faz com que aprendam a exercitar 
o espírito de tolerância, de solidariedade e o respeito 
ao outro, sendo, por isso, altamente recomendável no 
tocante à formação dos cidadãos.

Os supramencionados marcos legais evidenciam 
que nosso País engajou-se num amplo movimento 
de luta na defesa dos direitos dos PNE, juntamente 
com outros países das Américas, o que se constata 
com a aprovação da Convenção Interamericana para 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, de 1999, 
conhecida como Convenção da Guatemala. Ela foi ra-
tificada e promulgada pelo Brasil por meio do Decreto 
nº 3.956, de 2001(¹) e tem como objetivo prevenir e 
eliminar todas as formas de discriminação e propiciar 
a essas pessoas a sua plena integração à sociedade. 
Reafirma-se aí que os portadores de deficiência têm 
os mesmos direitos humanos e liberdades fundamen-
tais que outras pessoas e esses direitos, inclusive o 
de não serem submetidas à discriminação com base 
na deficiência, emanam da dignidade e da igualdade, 
inerentes a todo ser humano.

Desta forma, por meio do Decreto supramencio-
nado, combinado com a Emenda à Constituição nº 45, 
de 2004, que incluiu no art. 5º da Magna Carta o § 3º(²), 
o Brasil reconhece que a referida Convenção, por tratar 
de direitos humanos, tem o mesmo valor hierárquico 
de emenda constitucional. Há que destacar que o § 1º 
do supramencionado inciso estabelece que as normas 
definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata.

Não resta dúvida de que a inclusão escolar é um 
passo importante para a eliminação da discriminação 
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e melhoria da educação. A Convenção da Guatema-
la dá à educação um alto valor, referindo-se a ela em 
diversos artigos, sempre como baliza para medidas 
governamentais – trabalho prioritário, detecção e in-
tervenção precoce, educação – garantidoras de um 
melhor nível de independência e qualidade de vida 
para as pessoas portadoras de deficiência. O acesso 
à escola é um direito garantido no texto ratificado pelo 
Congresso Nacional.

Não obstante a legislação já existente, algumas 
escolas têm procurado barrar o acesso dos PNE às 
suas salas de aula, sob a alegação de ausência de 
estrutura física e quadro de pessoal qualificado para 
o atendimento dessas pessoas. Essa prática tem se 
tomado comum nos últimos anos, sem que as escolas 
tenham buscado se adequar ao texto da lei que garan-
te às pessoas portadoras de deficiência sua recepção 
nos estabelecimentos de ensino regular. Não é possível 
admitir que tal postura continue a ocorrer.

Ao determinar que a não aceitação de matrícula 
de aluno especial importará em suspensão do creden-
ciamento da escola na forma do regulamento do siste-
ma de ensino, a presente proposição será um passo 
no sentido de fazer com que as escolas cumpram a 
lei. Com tal medida, serão preteridas as escolas retró-
gradas que pouco ou nada têm a fornecer em termos 
de integração, de inclusão, pois não acompanham a 
necessária evolução pedagógica que transforma as 
escolas em locais privilegiados de aprimoramento da 
cidadania.

A inclusão exige que a escola se organize e se 
estruture para a inserção dos PNEs, dado que o ob-
jetivo é incluir, sem distinção, todas as crianças, in-
dependentemente de suas habilidades. Ela permite 
que os estudantes “normais” passem a conviver com 
a diversidade, a não discriminar, a ter uma percep-
ção nova da diferença. Esse convívio possibilitará 
que aprendam a exercitar a tolerância, a solidarieda-
de e o respeito ao outro, sendo, por isso, altamente 
recomendável no tocante à formação dos cidadãos 
do futuro.

1 O Congresso Nacional aprovou o texto da Convenção Interame-
ricana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência por meio do Decreto 
Legislativo nº 198, de 13 de junho de 2001. A Convenção citada é 
apensa por cópia ao Decreto nº 3.956, de 2001, e deve ser execu-
tada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. 
2 Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes as emendas constitucionais.

Dada a relevância do tema, peço o apoio dos 
colegas congressistas para a aprovação da presen-
te proposição. Este ato será uma demonstração de 
reconhecimento ao esforço dos inúmeros defensores 
da inclusão educacional das crianças portadoras de 
necessidades especiais, em nosso País, e um passo 
fundamental para que elas possam usufruir, sem discri-
minação, do direito fundamental à educação garantido 
aos cidadãos brasileiros pela Constituição Federal.

Sala das Sessões 16 de novembro de 2006. – Se-
nadora Serys Shlessarenko.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

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

TÍTULO I 
Da Educação

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

TÍTULO II 
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, 
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno de-
senvolvimento do educando, seu preparo para o exer-
cício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios:

I – igualdade de condições para o acesso e per-
manência na escola;

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;

III – pluralismo de idéias e de concepções pe-
dagógicas;

IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V – coexistência de instituições públicas e priva-

das de ensino;
VI – gratuidade do ensino público em estabele-

cimentos oficiais;
VII – valorização do profissional da educação 

escolar;
VIII – gestão democrática do ensino público, na 

forma desta Lei e da legislação dos sistemas de en-
sino;

IX – garantia de padrão de qualidade;
X – valorização da experiência extra-escolar;
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XI – vinculação entre a educação escolar, o tra-
balho e as práticas sociais.

CAPÍTULO V 
Da Educação Especial

Art. 58. Entende-se por educação especial, para 
os efeitos desta Lei, a modalidade de educação es-
colar, oferecida preferencialmente na rede regular de 
ensino, para educando portadores de necessidades 
especiais.

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio 
especializado, na escola regular, para atender às pe-
culiaridades da clientela de educação especial.

§ 2º O atendimento educacional será feito em 
classes, escolas ou serviços especializados, sempre 
que, em função das condições específicas dos alunos, 
não for possível a sua integração nas classes comuns 
de ensino regular.

§ 3º A oferta de educação especial, dever cons-
titucional do Estado, tem início na faixa etária de zero 
a seis anos, durante a educação infantil.

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos 
educandos com necessidades especiais:

I – currículos, métodos, técnicas, recursos edu-
cativos e organização específicos, para atender às 
suas necessidades;

II – terminalidade específica para aqueles que 
não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiên-
cias, e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados;

III – professores com especialização adequada 
em nível médio ou superior, para atendimento espe-
cializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns;

IV – educação especial para o trabalho, visando a 
sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive 
condições adequadas para os que não revelarem capa-
cidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para 
aqueles que apresentam uma habilidade superior nas 
áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V – acesso igualitário aos benefícios dos progra-
mas sociais suplementares disponíveis para o respec-
tivo nível do ensino regular.

RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2,  
DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

(*) Institui Diretrizes Nacionais para a 
Educação Especial na Educação Básica.

O Presidente da Câmara de Educação Básica 
do Conselho Nacional de Educação, de conformida-

de com o disposto no Art. 9º, § 1º, alínea c, da Lei nº 
4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação 
dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, 
nos Capítulos I, II e III do Título V e nos Artigos 58 a 
60 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com 
fundamento no Parecer CNE/CEB nº 17/2001, homo-
logado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação 
em 15 de agosto de 2001, Resolve:

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes 
Nacionais para a educação de alunos que apresentem 
necessidades educacionais especiais, na Educação 
Básica, em todas as suas etapas e modalidades.

Parágrafo único. O atendimento escolar desses 
alunos terá início na educação infantil, nas creches e 
pré-escolas, assegurando-lhes os serviços de educação 
especial sempre que se evidencie, mediante avaliação 
e interação com a família e a comunidade, a necessi-
dade de atendimento educacional especializado.

Art. 2º Os sistemas de ensino devem matricular 
todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se 
para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições 
necessárias para uma educação de qualidade para 
todos. Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem 
conhecer a demanda real de atendimento a alunos com 
necessidades educacionais especiais, mediante a cria-
ção de sistemas de informação e o estabelecimento de 
interface com os órgãos governamentais responsáveis 
pelo Censo Escolar e pelo Censo Demográfico, para 
atender a todas as variáveis implícitas à qualidade do 
processo formativo desses alunos.

Art. 3º Por educação do especial, modalidade da 
educação escolar, entende-se um processo educacional 
definido por uma proposta pedagógica que assegure 
recursos e serviços educacionais especiais, organi-
zados institucionalmente para apoiar, complementar, 
suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços 
educacionais comuns, de modo a garantir a educação 
escolar e promover o desenvolvimento das potenciali-
dades dos educandos que apresentam necessidades 
educacionais especiais, em todas as etapas e moda-
lidades da educação básica.

Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem 
constituir e fazer funcionar um setor responsável pela 
educação especial, dotado de recursos humanos, ma-
teriais e financeiros que viabilizem e dêem sustentação 
ao processo de construção da educação inclusiva.

Art. 4º Como modalidade da Educação Básica, 
a educação especial considerará as situações singu-
lares, os perfis dos estudantes, as características bio-
psicossociais dos alunos e suas faixas etárias e se 
pautará em princípios éticos, políticos e estéticos de 
modo a assegurar:
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I – a dignidade humana e a observância do direito 
de cada aluno de realizar seus projetos de estudo, de 
trabalho e de inserção na vida social;

II – a busca da identidade própria de cada edu-
cando, o reconhecimento e a valorização das suas 
diferenças e potencialidades, bem como de suas ne-
cessidades educacionais especiais no processo de 
ensino e aprendizagem, como base para a constitui-
ção e ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, 
habilidades e competências;

III – o desenvolvimento para o exercício da cida-
dania, da capacidade de participação social, política e 
econômica e sua ampliação, mediante o cumprimento 
de seus deveres e o usufruto de seus direitos.

DECRETO Nº 3.956, OUTUBRO DE 2001

Promulga a Convenção Interamericana 
para a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Pessoas Portado-
ras de Deficiência.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,

Considerando que o Congresso Nacional aprovou 
o texto da Convenção Interamericana para a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra as Pes-
soas Portadoras de Deficiência por meio do Decreto 
Legislativo nº 198, de 13 de junho de 2001;

Considerando que a Convenção entrou em vigor, 
para o Brasil, em 14 de setembro de 2001, nos termos 
do parágrafo 3, de seu artigo VIII;

Decreta:
Art. 1º A Convenção Interamericana para a Elimi-

nação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Pessoas Portadoras de Deficiência, apensa por cópia 
ao presente Decreto, será executada e cumprida tão 
inteiramente como nela se contém.

Art. 2º  ................................................................
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5º ....................................................
 ..............................................................
§ 3º Os tratados e convenções internacio-

nais sobre direitos humanos que forem apro-
vados, em cada Casa do Congresso Nacional, 
em dois turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais.

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

(À Comissão de Educação – Decisão 
Terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido à Comissão competente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Dando seqüência à lista de oradores, concedo 
a palavra à Senadora Serys Slhessarenko, por cessão 
do Senador Rodolpho Tourinho.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para 
esse segundo mandato do Presidente Lula, o desa-
fio está colocado: crescer de forma sustentável com 
justiça social. Indago: será fácil? Não, não será fácil, 
mas é plenamente possível. Se antes a comparação 
de desempenho era com políticas desenvolvidas por 
governos anteriores, nessa nova fase será com as nos-
sas próprias metas. Exigirá esforço e vontade política 
de todos, Senador Eduardo Suplicy. O primeiro passo 
será a estruturação de um novo governo com atores 
comprometidos com as grandes causas do País. Estou 
animada. Já na primeira reunião com o Ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, o Presidente Lula exigiu metas 
mais ousadas para o crescimento da economia.

Outra questão não menos importante será cons-
truir aqui no Senado uma articulação capaz de trans-
formar o esforço da equipe de governo em apoios 
consolidados. 

Nossa Líder, a Senadora Ideli Salvatti, foi muito 
feliz ao cobrar desta tribuna “mais atenção ao Senado 
e espaço para o PT no Governo”. Após reunião de nos-
sa Bancada, nossa Líder apenas externou o clima que 
tomou conta dos Senadores e das Senadoras do PT 
aqui no Senado. “A reivindicação é que o Presidente 
nos ponha na agenda. Em quase quatro anos, o Pre-
sidente Lula esteve uma única vez com a Bancada do 
PT no Senado” – disse a Líder. 

Como construir uma base sólida? Como imple-
mentar as votações com entusiasmo? Essas questões 
terão de ser enfrentadas e resolvidas para, então, en-
caminharmos questões demandadas nesse segundo 
turno pela maioria de nossa gente. Precisaremos, já, 
dar respostas ao desafio de proteção permanente de 
nossas florestas, por exemplo, àquelas que ainda nos 
restam.

A maioria que, a partir dos grandes centros ur-
banos e ao longo da história, dizimou nações indíge-
nas e comunidades negras em sua quase totalidade, 
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condenando os mais pobres e as grandes massas ao 
aviltamento e à exploração, tem a responsabilidade, 
sem adiamento, de encontrar soluções para esses e 
outros desafios que estão postos.

Entendo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que reduzir as desigualdades é um desafio que vem 
sendo encarado com êxito pelo Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Nossa história mostra-nos que, em períodos re-
centes, em especial na década de 70, apesar do es-
petacular crescimento econômico, chamado “Milagre 
da Produtividade”, a desigualdade também se avo-
lumou. Nas décadas de 1980 e 1990, o problema 
da desigualdade ficou ainda mais agravado devido a 
seguidos choques econômicos. Mesmo nos anos de 
1993 a 1997, quando o crescimento médio foi de 4% 
do Produto Interno Bruto – PIB –, foi mínima, Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, a geração de empre-
gos tendo como resultado a estupenda ampliação do 
trabalho informal.

Durante o primeiro Governo do Presidente Lula, 
apesar do ainda baixo crescimento, houve um lento 
mas decisivo processo de redução das desigualdades, 
associado à desinflação, ao aumento do salário mínimo 
e a ampliação das políticas de transferências sociais.

O Presidente Lula tem razão em não permitir 
na economia nacional “aventuras” – realmente não 
podemos – ou invencionices esquisitas, como novos 
planos e choques econômicos. Sua Excelência tem 
toda a razão em não permitir esse tipo de coisas. Não 
poderemos, contudo, admitir o conservadorismo como 
meta. Não dá mais para aceitar a absurda meta do 
superávit primário. Não é racional. Precisamos manter 
os efeitos positivos de uma inflação baixa, pois sabe-
mos que os reflexos são imediatos, seja no aumento 
real do salário mínimo e nas transferências de renda 
por meio das políticas públicas desenvolvidas, como 
o Programa Luz para Todos, o Bolsa Família, o ProUni 
etc, que, longe de serem assistencialistas, são propo-
situras necessárias a curto prazo para parcela signifi-
cativa da nossa população.

Mas queremos mais: queremos crescer; quere-
mos gerar mais empregos; precisamos desenvolver 
nosso parque industrial. O Bolsa Família, por exem-
plo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é fator de 
redução da pobreza e da desigualdade, como vários 
estudos, entre eles os abalizados levantamentos do 
Ipea, já comprovaram. 

Sr. Presidente, outra questão é a inclusão digital, 
que virou realidade no Governo Lula. As frentes de ação 
da Administração Federal e os seus resultados deram-
se em vários âmbitos: do incentivo à venda de equipa-
mentos com renúncia fiscal e crédito subsidiado para o 

consumidor final até a pulverização de telecentros em 
todo o território nacional. A ação de maior impacto foi, 
certamente, a MP do Bem. Depois de um ano de nego-
ciações com a indústria de tecnologia da informação, o 
Governo promulgou a MP nº 255, que isentou de PIS 
e Cofins os microcomputadores de até R$2.500,00 e 
os notebooks até R$3.000,00. Isso equivale, nobres 
Pares, à renúncia de uma carga de 9,25%.

A medida contribuiu significativamente para a 
queda nos preços médios numa proporção que chegou 
a 15,89% em agosto passado, segundo a Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe. A mesma 
instituição estima que os preços cairão outros 4% até 
o fim de dezembro. Também a criação do Programa 
Computador para Todos – PC Conectado, lançado em 
2005, teve uma adesão impressionante em segmen-
tos que não tinham acesso a esse tipo de tecnologia. 
Vendendo microcomputadores por até R$1,4 mil, em 
24 prestações, com juros de 2% ao mês, financiamen-
to ao varejista do BNDES e ao consumidor final pela 
Caixa Econômica Federal, o projeto permitiu o acesso 
aos equipamentos por parte de muitas pessoas que 
estariam totalmente impossibilitadas de adquirir esses 
aparelhos. Até junho de 2006, o Programa já havia ga-
rantido a venda de 265 mil unidades, segundo levan-
tamento da Associação Brasileira da Indústria Elétrica 
e Eletrônica – Abinee.

Isso é democracia, pois representa o acesso à 
informação. Sabemos todos que o conhecimento é um 
bem fundamental sobre o qual se deve basear o futu-
ro do País. Não é possível, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, falarmos em governo eletrônico se ele for 
restrito apenas às classes ricas. Desenvolver projetos 
dessa natureza só faz sentido se for para universalizar 
as oportunidades.

Por essas e outras ações, o Governo do Presiden-
te Lula teve o mérito de diminuir o índice da pobreza 
em nosso País. Só que, para uma queda irreversível 
desse índice, acelerando o recuo da desigualdade, 
será preciso mudar o patamar do crescimento do PIB. 
Precisamos, repito, no segundo mandato, crescer anu-
almente pelo menos de 5% a 6%. 

Sensibilidade social este Governo teve. O Go-
verno do Presidente Lula teve o mérito de inserir, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, o ingrediente que falta-
va na política nacional: inseriu o projeto de povo, que 
precisava ter respaldo.

Fazemos críticas a alguns pontos falhos no Go-
verno, que temos, sim, tivemos e, com certeza, todo 
Governo terá. Mas aquilo que realmente chamo aqui 
de projeto de povo, inserido pelo Presidente Lula, são 
várias mudanças que aconteceram e vêm acontecendo 
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no sentido de melhorar a qualidade de vida da maioria 
da população brasileira.

E temos de ter muito claro, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, que um governo após o outro tem de 
ter sempre uma preocupação maior, que é a constru-
ção do processo democrático. Um País como o nosso, 
que viveu, tempos atrás, momentos que não devemos 
relembrar e hoje caminha dentro do processo demo-
crático, não pode esquecer, de forma alguma, que a 
democracia tem de ser, é e só avançará se for um 
processo de construção permanente. Esse processo 
de construção permanente só acontece se realmente 
alguns fatores estiverem presentes constantemente 
nas políticas públicas. Um deles, eu diria, é a educa-
ção. E o Presidente Lula coloca com muita clareza no 
binômio: desenvolvimento econômico e uma das partes 
que ele chama de educação de qualidade. 

Senador Mão Santa, V. Exª sempre fala, neste 
Parlamento, sobre a importância da educação. E o 
Presidente Lula vem falando, permanentemente e, 
em especial, durante a campanha e após a reeleição, 
que uma das prioridades significativas, principais do 
seu Governo é a educação de qualidade. Precisamos 
trabalhar a educação de qualidade, porque não é qual-
quer educação que serve para o nosso povo. Não é 
aquela educação de ensinar nas nossas escolas que 
1+1 são 2, não. Nós precisamos ensinar, sim, que 1+1 
são 2, mas nós precisamos passar, nesse ensinamen-
to, a favor de quem e contra quem trabalha, a soma, a 
divisão, a multiplicação e a subtração. E isso exige um 
preparo permanente dos nossos profissionais, salários 
dignos, planos de carreira realmente dignos para os 
nossos profissionais de educação e uma educação 
para a transformação. Não é a educação só do conhe-
cimento, da repetição daquilo que está posto. Aquilo 
que está posto é preciso ser conhecido e compreen-
dido, mas só realmente ensina para a transformação 
aquele que conhece, compreende, pesquisa e conhe-
ce a realidade atual. É ele quem vai ensinar a nossa 
criança e o nosso jovem como realmente se é capaz 
de fazer essa transformação na sociedade. 

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senadora Serys, 
V. Exª me concede um aparte?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Concedo o aparte ao Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senadora Serys, 
atentamente estou ouvindo V. Exª, e o País também. 
Eu estava até a meditar e a refletir como o partido de V. 
Exª, que acabou de ganhar as eleições, e o Presidente 
da República está buscando um líder do Governo em 
outros, enquanto o livro de Deus diz: “Mateus, primeiro 
os teus”. V. Exª tem demonstrado muita competência e 
sensibilidade e me permita entrar nesse debate quali-

ficado. Acho que sou, vamos dizer, do PMDB que inte-
ressaria mais à Pátria, mais ao País e mais ao povo e, 
conseqüentemente, ao Presidente da República. Não 
estamos atrás de negociatas, de cargos, de barganha. 
V. Exª, muitas vezes, pediu que eu votasse e eu votei 
com o partido, em 90% das vezes, mas houve ques-
tões de que discordamos. V. Exª, com essa sensibili-
dade, poderia levar ao Presidente Lula. Vamos diferir 
as coisas. Precisamos entender, fazer um diagnóstico, 
como busca o médico nos exames. Realmente, o Presi-
dente mostrou sensibilidade para com a pobreza, uma 
sensibilidade, uma caridade para com os pobres, mas 
esse programa não combate a pobreza; ele alimenta a 
pobreza. Sua Excelência, o Presidente da República, 
diz que dá para comer três vezes por dia. Acho que 
não dá, não. Alimenta, ajuda, é uma caridade, mas 
jamais por aí se vai combater a pobreza. A pobreza 
só é combatida – Rui Barbosa disse isso; está aqui 
um livrinho antigo dele, em que fala sobre o trabalho 
e cita Abraham Lincoln –, só há uma maneira de com-
bater a pobreza: por meio do trabalho. O trabalho vem 
antes, a ele é que se deve dar primazia. É o trabalho 
que faz o capital, que faz a riqueza. Tudo que vem do 
trabalho é bem-vindo. Então, está faltando o trabalho, 
e isso aí não leva ao trabalho. Primeiro, V. Exª fala em 
educação. Aí, sim, tem de haver um tripé. Até na te-
ologia fizeram um tripé: Pai, Filho e Espírito Santo. A 
democracia se baseou no tripé – deixou de ser uno o 
poder absolutista para ser um tripé: poderes legislativo, 
judiciário e executivo. Tem de haver um tripé. Entenda 
que eu queria trazer essa contribuição. Essa é a con-
tribuição do PMDB de verdade, do PMDB que trouxe 
a democracia, do PMDB de Ulysses, de Teotônio, de 
Juscelino e de Tancredo, meu e de Pedro Simon. Não 
o PMDB do dá cá, da lá, da compra, do mensalão, do 
envergonha a pátria. Não. Tem de ter o trabalho para 
crescer, e o trabalho casado com a educação. Não 
há trabalho sem educação. E quero citar um dado de 
uma mulher, como V. Exª, Sônia Rocha, do Instituto de 
Estudos do Trabalho e Sociedade, que, recentemente, 
fez uma pesquisa e publicou que 37% da nossa juven-
tude não tem o ensino fundamental – 37% são quase 
40 milhões de jovens. Então, a educação é fundamen-
tal e, sem dúvida alguma, o tripé: ética, educação e 
trabalho, que está no crescer, só cresce tendo traba-
lho. E é isso que queremos, essa contribuição. Esse 
é o tripé, mas uma contribuição simples, como estou 
aprendendo. Enquanto o Brasil está vibrando com a 
sensibilidade da professora, da mulher, da Senadora 
Serys, penso que V. Exª poderia ser muito bem essa 
Líder do Governo, quando estão atrás de outros que 
talvez não tenham as virtudes e o amor que V. Exª tem 
pelo partido e pela Pátria.
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A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Obrigada, Senador.

Eu gostaria de dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, que as políticas que vêm sendo desenvol-
vidas pelo Presidente Lula, pelo nosso Governo, são 
extremamente interligadas. Claro, nenhum de nós, nin-
guém diria de sã consciência, o Presidente Lula, de jeito 
algum, nenhum de nós, muito menos o Presidente Lula 
acha, que o Bolsa Família vai resolver os problemas do 
Brasil. Todos sabemos que é uma política compensató-
ria. V. Exª disse muito bem que o necessário é geração 
de emprego, mas essa geração de emprego, que foi 
atrasada e retardada por anos e anos, não pode ser 
feita num estalar de dedos. Não vamos, agora, intem-
pestivamente, ter emprego para todo mundo, porque, 
infelizmente, não pode ser assim.

Infelizmente, não pode ser assim, Senador Moza-
rildo. Se pudesse, Senador Mão Santa, com certeza, 
o Presidente Lula já teria feito esse estalar, e já esta-
riam todos empregados. Mas isso não é possível. Eu 
disse que todas as políticas são interligadas, e têm de 
ser. Quanto ao Bolsa Família, o programa é importan-
te porque dá um mínimo, vamos dizer assim, para a 
subsistência. É a sobrevivência que está sendo asse-
gurada com o Bolsa Família, é a comida de cada dia 
que está sendo assegurada. Mas não é essa a política 
mais importante. Claro que essa é importantíssima, 
porque, sem comer não se vive, não se sobrevive, mas 
ela encerra muitas outras questões que vêm em seu 
bojo. Por exemplo, só recebe o Bolsa Família quem 
conseguir manter os filhos na escola. A manutenção 
das crianças na escola não era uma realidade, sem o 
Bolsa Família, porque o menino, a menina de oito, dez, 
doze anos saía da escola, para ficar em casa cuidando 
dos pequenininhos para a mãe, que, na maioria das 
vezes, é o chefe da família. As mulheres representam 
30% dos chefes de família hoje. Não se trata daquelas 
que recebem pensão alimentícia, as quais formam outra 
categoria, porque recebem ajuda do ex-companheiro 
ou de alguém; 29,8% são mulheres absolutamente 
sozinhas, que têm de trazer o pão diariamente para 
dentro de sua casa e sustentar suas crianças.

(O Sr. Presidente faz soar a cam-
painha.)

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Mais uns minutinhos, por favor, Sr. Presidente.

São essas mulheres que tinham de tirar as crian-
ças de oito a dez anos da escola, para deixá-las cui-

dando dos pequenininhos, a fim de que pudessem la-
var roupa, conquistar R$100,00, R$200,00 por mês e 
dar comida para os filhos. Agora, se elas conseguem 
manter na escola as crianças que estão na faixa etária 
escolar – – e têm de fazer isso, pois toda criança tem 
de ser mantida na escola –, recebem esse recurso do 
Bolsa Família.

Quer dizer, são coisas correlatas, uma está no 
bojo da outra. É importante o Bolsa Família, porque traz 
a sobrevivência? Sim. Mas é mais ou tão importante, 
porque mantém os meninos na escola. Por isso, esta-
mos defendendo aqui essa escola de qualidade, que 
traga o conhecimento, a compreensão da realidade, 
porque só quem conhece e compreende a realidade 
é capaz transformá-la. Repito: apenas quem aprende 
aquilo que está escrito através dos tempos, dos sé-
culos... É importante o conhecimento, mas tem-se de 
conhecer a atualidade, porque só quem compreende 
a realidade, Senador, é capaz de transformá-la. Sa-
bendo por que ela está acontecendo dessa forma, é 
capaz de transformá-la. 

E eu falaria no tripé da educação. O que, dentro 
da educação, é, no nosso ponto de vista, extremamen-
te relevante? E nisto o Presidente Lula está certo: a 
educação é um dos tripés da maior relevância em seu 
Governo. Primeiro, importantíssimo: acesso, universali-
zação, educação para todos e para todas, praticamente 
a partir do nascimento, nas creches, atingindo, inclusive, 
a terceira idade. Por exemplo, a universidade popular é 
da maior relevância para as pessoas da terceira idade. 
É um projeto grandioso, significativo; há poucos ainda 
no Brasil, mas é importante que se instalem muitos. 
Então, é universalização total e absoluta, para quem 
quiser freqüentar uma escola.

Segundo: acesso total e absoluto à informação. 
Informação é poder; informação imparcial é poder. 
Quem tem informação tem poder; quem não tem infor-
mação ou tem informação deturpada não tem poder. E 
isso é que leva realmente à mudança da mentalidade. 
E participação na feitura das regras do jogo. Repito: 
participação total na feitura das regras do jogo.

É chamar, para discutir, a sociedade, as partes 
interessadas, as organizações.

A mobilização de apoio ao Presidente Lula feita 
pelas entidades organizadas e pelos movimentos so-
ciais, principalmente no segundo turno, foi extrema-
mente significativa e tem de ser considerada agora, 
no segundo Governo do Presidente Lula. Essas ins-
tituições precisam ser chamadas para discutir e para 
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ajudar a definir as regras do jogo, porque quem vive, 
quem sofre, por exemplo, com o processo ambiental, 
com a questão da terra ou da educação, com todas as 
outras questões, são esses movimentos organizados. 
Eles sofrem na pele, no dia-a-dia, a problemática rela-
tiva ao que vivenciam. Essas organizações devem ser 
chamadas para discutir, para definir o que é melhor, 
mais oportuno, mais interessante e que mais ajudará 
a resolver sua situação. Esses movimentos organiza-
dos deverão governar juntos, discutindo em cada setor 
o que é melhor.

Sr. Presidente, tinha algo mais para falar, mas 
ficará para outro momento, pois já ultrapassei meu 
tempo. Desculpe-me.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, 
Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Mozarildo Cavalcanti, com satisfação, 
venho à tribuna para falar de uma carta que recebi do 
atual Secretário de Educação do Rio Grande do Sul, 
do Governo Rigotto. Na verdade, ele é membro da Exe-
cutiva Nacional do PDT. Na carta, ele me diz que está 
torcendo muito pelo segundo governo do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive para que este seja 
bem melhor que o primeiro. Na carta, que foi enviada, 
é claro, para o Presidente do PDT, Carlos Lupi, e para 
toda a Executiva Nacional do PDT, o Secretário da 
Educação, José Fortunati, que é meu amigo, afirma a 
importância de os trabalhistas retornarem ao Governo 
Lula. Sr. Presidente, peço que a carta de José Fortunati, 
Secretário da Educação do Governo do meu Estado, 
conste, na íntegra, nos Anais da Casa.

Vou ler apenas partes, porque é longa. A carta é 
muito bem escrita. Diz ele:

A imprensa tem divulgado que o Presidente re-
eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, pretende convidar a 
direção executiva do PDT para realizar uma reflexão 
sobre uma possível participação do nosso Partido (o 
PDT) em seu segundo mandato.

E Fortunati, de forma muito clara, defende essa 
posição, dizendo: “Por isso defendo que a Executiva 
Nacional do PDT se reúna com o Presidente Lula, apre-
sentando alguns pontos programáticos que façam com 
que o país possa avançar neste segundo mandato.” 

Daí ele cita, Sr. Presidente: 1) desenvolvimento; 
2) exportações; 3) defesa das riquezas naturais e do 

meio ambiente; 4) defesa dos direitos previdenciários 
dos trabalhadores brasileiros; 5) posição do PDT em 
relação ao Banco Central; 6) Bolsa Família; 7) aprova-
ção imediata do Fundeb; 8) importância da escola de 
tempo integral; 9) defesa do papel social dos bancos 
públicos; 10) política de segurança pública; 11) reforma 
trabalhista, sobre a qual os trabalhistas apresentam 
sua visão; 12) reforma política.

Diz o Sr. Fortunatti, no encerramento da carta que 
recebi e que foi encaminhada ao Presidente Lupi:

Caro Presidente Lupi, procurei apresentar alguns 
pontos que considero importantes para uma possível 
negociação com o Presidente Lula. O PDT, represen-
tante legítimo do trabalhismo brasileiro, com a sua 
história fantástica, com a sua tradição, com as suas 
idéias e programas, e baseado na experiência de seus 
grandes líderes (na carta, ele fala muito do Presidente 
Getúlio Vargas e do Governador Brizola), tem muito a 
contribuir com o segundo mandato do Presidente Lula, 
em um viés mais nacionalista e também para que o 
Brasil retome o seu crescimento econômico e susten-
tável, preservando conquistas sociais e contribuindo 
para o avanço das políticas públicas de fortalecimento 
da cidadania.

Dessa forma, buscamos uma conversação ativa, 
calcada em propostas, em reflexão, na nossa própria 
história de defesa dos direitos do povo brasileiro. 

Sr. Presidente, peço a V. Exª que V. Exª registre 
na íntegra essa carta nos Anais da Casa.

Sr. Presidente – digo isto não em tom de desaba-
fo, mas sim para reflexão –, tenho uma relação muito 
boa com inúmeros Parlamentares de outros Partidos 
e nunca escondi isso. Ressalto a relação respeitosa e 
de alto nível que mantenho com Parlamentares do meu 
Estado, como o Senador Sérgio Zambiasi, do PTB; o 
Senador Pedro Simon, do PMDB; o Deputado Alceu 
Collares, do PDT; o Prefeito de Canoas, do PSDB, 
Marcos Ronchetti; o Secretário de Obras desse mes-
mo Governo, Gilmar Pedruzzi.

Na política, alguns confundem relação respeito-
sa e diálogo de alto nível com capitulação. Eu não en-
tendo assim. Por isso, entendo que o Presidente Lula 
está certo ao chamar para o diálogo todos os partidos, 
inclusive os de oposição, pensando no país. Não vejo 
problema em conversar, mas infelizmente alguns con-
fundem conversa com capitulação.

Nós perdemos as eleições no meu Estado, onde 
apoiei – amanhã vou falar mais sobre isso –, natural-
mente, nosso candidato a Governador, Olívio Dutra e 
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o candidato ao Senado, Miguel Rossetto. Nem por isso 
eu tenho uma posição de desrespeito à figura do Se-
nador Pedro Simon e, muito menos, à da Governadora 
eleita lá no meu Estado, Yeda Crusius, do PSDB, que, 
queiramos ou não, é Governadora do Rio Grande do 
Sul, assim como Luís Inácio Lula da Silva é o Presi-
dente do País. Essa é a minha análise e o tratamento 
que quero dar aos que foram eleitos.

Sr. Presidente, nem ia falar desse tema. Só falei 
dele, porque fui provocado de forma muito positiva pelo 
meu amigo Fortunati, Secretário de Educação do Go-
verno do PMDB – ele é do PDT – do meu Estado.

No sábado passado, tive a alegria de participar 
da 52ª Feira do Livro de Porto Alegre, que, no meu 
entendimento, é a maior feira da América Latina. No 
estande do Senado Federal, autografei o meu primeiro 
livro de memórias. Quem o ler verá que falo de muitas 
coisas não divulgadas, mas se trata de um livro de 
memórias no campo da verdade.

São fatos ocorridos desde quando eu estava na 
Nicarágua, com Tomas Borges, durante a Guerra dos 
Contras. Faço aqui a minha análise, com comentários 
sobre a caminhada de Tomas Borges. Por casualidade, 
agora, pela via sandinista, a democracia volta à Nica-
rágua com a assunção de Ortega ao poder.

No livro falo também do tempo em que dividíamos 
o mesmo apartamento, aqui na época da Assembléia 
Nacional Constituinte, eu, o Presidente Lula e o ex-
Governador Olívio Dutra. Refiro-me a momentos da 
Constituinte, à convivência com os já falecidos e ines-
quecíveis, para mim, Mário Covas, Ulysses Guimarães. 
Falo de Jarbas Passarinho, assim como de Lula, de 
Olívio Dutra, de João Paulo Pires de Vasconcelos.

Falo também da trajetória dos povos indígenas 
e, naturalmente, da nossa participação, da história do 
povo negro, assim como do governo paralelo, na épo-
ca em que perdemos as eleições. Falo, Sr. Presiden-
te, de todas essas trajetórias de que nos orgulhamos 
de ter participado. O título do livro é o O Rufar dos 
Tambores.

Sr. Presidente, quero falar também da minha 
alegria nesse evento. Ele deveria iniciar às 14 horas, 
mas eu tive que antecipá-lo quase uma hora porque 
havia uma fila de mais de 100 pessoas, sendo muitas 
idosas ou deficientes. 

Foi um momento especial para mim, especial-
mente porque, graças a uma política de parceria com 
o instituto Louis Braille, que reproduziu o livro em brai-
le, pude entregar O Rufar dos Tambores em braile às 

pessoas cegas que estavam na fila. Estiveram lá para 
receber o livro – comento isso com satisfação – o Sena-
dor Sérgio Zambiasi, o ex-Ministro das Cidades, Olívio 
Dutra, juntamente com a esposa, e outras pessoas lá 
do meu Estado por quem tenho o maior carinho.

Sr. Presidente, a elaboração de O Rufar dos 
Tambores foi fruto de um trabalho coletivo construído 
pela minha equipe de gabinete tanto em Brasília como 
em Canoas. Colaboraram também os conselhos po-
líticos espalhados por todo o Rio Grande. Contamos, 
ainda, com a participação direta do Projeto Cantando 
a Diferença, de inúmeros amigos e de jornalistas que 
lembraram comigo fatos dessa longa caminhada de 
mais ou menos 30 anos de vida pública, considerando 
a militância sindical.

Esse livro, Sr. Presidente, é baseado em reminis-
cências, pronunciamentos, depoimentos, artigos, no-
tícias, cartas e entrevistas. A linha do tempo, no livro, 
inicia em 1954 e vai até 2002. Isso não significa que 
faça incursões na primeira metade do meu mandato 
aqui no Senado da República. A bem da verdade, Sr. 
Presidente, O Rufar dos Tambores é um pequeno 
olhar sobre alguns fatos que considero importantes e 
que creio terem influenciado de alguma forma a nos-
sa trajetória.

O livro é dividido em quatro grandes momentos. 
O primeiro deles é: “Não se espera o sol nascer”, em 
que falo um pouco da minha infância de negro, de 
menino pobre, bem como da minha juventude e mi-
litância estudantil e sindical. Também discorro sobre 
homens públicos que foram fundamentais para a mi-
nha formação. 

Falo da minha atuação na Assembléia Nacional 
Constituinte, em 1988, na parte intitulada “É hora de 
molhar a terra”. Para escrever sobre a década de 90, 
eu peço licença do poeta espanhol, Antonio Machado, 
aí ponho o título: “O caminho se faz caminhando”. Os 
idosos, os negros, os índios, as pessoas com defici-
ência e os conselhos políticos são tratados no capítulo 
“Amassando barro com o povo”. 

O fecho final é o texto “Assim eu creio”. E assim, 
termino, Sr. Presidente, o livro. Depois há uma série 
de fotos, cerca de 40, desde o momento em que vou 
de Canoas a Porto Alegre a pé, com 20 mil pessoas, 
na época da ditadura, e evito a ocupação do Palácio. 
Quando os provocadores cortaram os fios do microfo-
ne, porque queriam invadir o Palácio, o povo começou 
a repetir o que eu dizia, sem o som, isto é: “Não à pro-
vocação. Não vai haver invasão”. Enfim, há referência 
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à greve de Candiota e ao assassinato, infelizmente 
comprovado, de líderes em meu Estado.

Voou ler o que digo na redação final.

Confesso que, de uns anos para cá, ve-
nho sofrendo como os poetas que morrem 
cedo. Sei que vocês, ao lerem, poderão per-
guntar-se: mas por quê? Durante toda a minha 
existência, fui embalado pelos sons das ruas, 
dos portões das fábricas, dos colégios, dos 
campos, das paradas de ônibus, das flores-
tas, dos rios, das cascatas, pelo lamento dos 
oprimidos e discriminados, do povo inquieto, 
índios, brancos, negros, pelo tocar dos tambo-
res a exigir um país melhor para todos. Será 
que estou perdendo a condição de entender o 
presente? Ou será que o coletivo inconsciente 
da indignação se esfumaçou pelos tempos? 
Onde está a batida do tambor que outrora 
escutávamos a exigir o fim da ditadura, as di-
retas já!, a cassação de corruptos, a reforma 
agrária, o direito à cidadania, emprego, salário 
decente e a valorização dos idosos, entre eles, 
naturalmente, os nosso queridos aposentados 
e pensionistas? A grande virtude do homem 
público é a fidelidade para com a sua história. 
Mas, sendo assim, o que dizer daqueles que 
perdem a coerência?

Resumindo, termino dizendo: “fico ao lado dos 
meus. Se tiver de começar tudo outra vez, faço com 
a mesma paixão. A nossa mensagem é a nossa vida, 
embalada sempre, caudalosamente, pelo rufar dos 
tambores.”

Srªs e Srs. Senadores, hoje, pela manhã, eu es-
tava escrevendo um pouco de O Rufar dos Tambo-
res... Senador Mão Santa, registrei alguns apartes de 
V. Exª, que me fez 47 apartes! Eu queria contemplar 
muitos outros, mas como V. Exª me fez 47 apartes, eu 
cito apenas alguns daqueles que V. Exª fez ao longo 
desses meus quatro anos aqui no Senado. Mas, hoje 
de manhã, quando eu estava escrevendo o livro, recebi, 
do Rio Grande, uma pequena poesia de alguém que 
esteve presente quando eu dava lá os autógrafos. Mil 
e setecentas pessoas foram ao estande do Senado, 
formando uma longa fila que chegava quase ao rio Gua-
íba – e no sol, Sr. Presidente! É claro que isso mexe 
com as nossas emoções. Como é bom esse contato 
com a população! Os abraços, os beijos, o carinho que 
recebi, tudo isso é impagável. 

Por isso, eu agradeço àqueles homens e mulhe-
res – e a imprensa gaúcha publicou – que ficaram de 
três a quatro horas na fila para receber O Rufar dos 
Tambores.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador 
Paim...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Mão Santa, eu ia terminar, mas antes ouço mais um 
aparte de V. Exª, aparte que se somará aos quase 
cinqüenta que já recebi de V. Exª nesse período, fato 
que cito no livro.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Paim, 
realmente Deus tem sido muito bom comigo: tem me 
colocado aqui em momentos importantes nesses qua-
tro anos que estamos completando de Senado e tem 
me possibilitado um grande aprendizado, juntamente 
com V. Exª. Juntos e liderados por V. Exª, começamos 
a escrever uma das páginas mais belas da história 
política. O trabalhador sofria. Nós lutávamos para que 
o salário fosse o equivalente a cem dólares – era bem 
menos, ficava em torno de setenta dólares. O traba-
lhador brasileiro deve a V. Exª, que foi o líder, exerceu 
proeminência e influência no que diz respeito a esse 
tema, que, hoje, teve uma conquista. Ninguém mais 
do que V. Exª defendeu e chamou a atenção para os 
idosos, para os deficientes, para a raça negra, que 
sofrem discriminações. Ninguém o excedeu nisso, 
mesmo reconhecendo a grandeza do Rio Grande do 
Sul aqui nesta Casa e na política do Brasil. Mas que-
ro dizer que li o seu livro anterior, poético, em que 
conta com o dom da poesia a sua trajetória política 
e mostra sua sensibilidade. V. Exª iguala-se hoje aos 
grandes escritores do Rio Grande do Sul, que são mui-
tos. Bastaria citar Érico Veríssimo, autor de Olhai os 
Lírios do Campo, que nasceu no Estado de V. Exª, 
bem como Mário Quintana e tantos outros. V. Exª, com 
certeza, iguala-se também aos melhores na categoria 
da cultura e da literatura. Recentemente, o Jornal do 
Brasil fez uma retrospectiva, Sr. Presidente Mozarildo 
Cavalcanti, sobre os acontecimentos do Senado. Fez 
uma análise do Congresso todo, e disse: “Mão Santa 
foi quem fez mais apartes”. Evidentemente que quem 
tem mais pronunciamentos é o Líder Arthur Virgilio, 
que em um dia faz cinco discursos, lançando mão da 
prerrogativa de Líder do Governo, mas nos apartes es-
tamos na frente, com quase noventa. O interessante é 
que havia um empate entre a minha participação nos 
pronunciamentos de V. Exª e nos de Alvaro Dias: eram 
quarenta e sete lá e quarenta e sete no Paraná, mas 
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agora V. Exª passa à frente com esta minha participa-
ção. Com participações e pronunciamentos, eu, com 
muito orgulho, entrei no Rio Grande do Sul, e, cada vez 
que mergulho nesse contato, ganho coragem, bravu-
ra, inteligência, porque o povo do Rio Grande do Sul 
representa isso tudo. Bastaria citar Bento Gonçalves 
como o homem de coragem que fez nascer a Repú-
blica que ontem comemoramos. Posso também fazer 
referência à grandeza do negro do Rio Grande do Sul, 
os lanceiros negros, vítimas que se sacrificaram para 
despertar a sensibilidade que o nosso Governo deve 
ter com a raça negra, que ajudou a construir este País 
– raça muito bem representada por V. Exª, que fica na 
história do Brasil como Martin Luther King ficou na 
história norte-americana. Um sonho e um dos melho-
res momentos que vivi foi quando V. Exª me convidou 
para acompanhá-lo ao Rio Grande do Sul para, jun-
tos, defendermos um quilombo, o Quilombo dos Silva, 
que está associado à história de perversidade dos po-
derosos e dos ricos, que quiseram desalojar de uma 
pequena faixa de terra brasileiros que construíram o 
Rio Grande do Sul. Queria fazer um pedido – está es-
crito no livro de Deus: “Pedi e dar-se-vos-á” –, quero 
ganhar logo um livro de V. Exª. Eu estava lendo aqui 
um livrinho de Rui Barbosa, mas era porque ainda não 
havia chegado o livro de V. Exª. Quero escantear o de 
Rui Barbosa, com todo o respeito, para aprender com 
o exemplo de vida de V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Assim que 
descer da tribuna, levarei o livro para V. Exª.

Sr. Presidente, se V. Exª me der mais dois minu-
tos, gostaria de ler uma homenagem que recebi do 
Rio Grande, uma poesia escrita por Cosme Roberto 
Nunes Machado. Diz ele sobre essa tarde de autógra-
fos em Porto Alegre:

Os tambores estão rufando e o povo 
vem chegando.

É a fila se criando, crescendo, fazendo 
curva, chegando na esquina.

São idosos, são meninos... é a festa da 
literatura, lindo momento da cultura. 

Porto Alegre se enriquece, a praça da 
Alfândega se envaidece, numa tarde quase 
perfeita e a escrita bem feita. 

Os tambores vão rufando, falando outro 
dialeto.

O povo chega perto para ganhar um au-
tógrafo.

Não é Homero, Shakespeare, nem Ma-
chado de Assis, é um senador do meu país, 
que abrilhantou o lindo evento.

Sob o olhar do Guaíba e do pôr-do-sol 
mais lindo do Brasil

Embalado pelo corte do minuano, a se-
mear novos ventos e grandes momentos.

Sr. Presidente, encerro dizendo que a Feira do 
Livro de Porto Alegre, sem sombra de dúvida, é a maior 
feira de livros a céu aberto da América Latina. Para se 
ter uma idéia, são 154 expositores e, em curto período, 
foram vendidos 473 mil livros. A 52ª Feira do Livro re-
cebeu, nos seus dezessete dias, um público superior 
a um milhão de pessoas.

É importante, Sr. Presidente, este pequeno co-
mentário que vou fazer. Eu estava no centro da cida-
de de Canoas e perguntei a um senhor se ele não iria 
receber o meu livro na Feira de Porto Alegre. Ele me 
perguntou: “Quando, Paim?”, e eu disse: “Vai ser sába-
do à tarde”. Ele me disse: “Olha, casualmente, nós, da 
nossa rua, já nos programamos para ir com os filhos à 
Feira do Livro em Porto Alegre” – não especialmente 
porque eu estava lá, eles iriam de qualquer forma, pois 
acreditam que as crianças e os jovens têm, cada vez 
mais, de entender o sábio, o bom, o saudável exercí-
cio da leitura.

Isso me marcou muito e muito me alegrou saber, 
Senador Suplicy, que mais de um milhão de pessoas 
estiveram lá para comprar livros.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero 
cumprimentá-lo por estar aqui, Senador Paulo Paim, 
estimulando a leitura, sobretudo a dos jovens, e cum-
primentar também Porto Alegre por estar realizando 
essa Feira do Livro com uma presença tão significa-
tiva. O Rio Grande do Sul tem hoje uma tradição de 
estímulo à leitura fantástica, disseminada em diversos 
Municípios do Estado. Aproveitando a oportunidade, 
eu gostaria de dizer que me dei conta de algo muito 
interessante, inclusive à luz da comemoração do dia 20 
de novembro, tão importante para V. Exª e para todos 
nós, brasileiros, visto que se lembra nessa data Zumbi 
dos Palmares, e V. Exª tem sido um dos estimulado-
res de um debate sobre como atingirmos a igualdade 
para todos os brasileiros, inclusive do ponto de vista 
racial, de gênero e todos os demais. Para tanto, muito 
tem se empenhado pelo Estatuto da Igualdade Racial, 
pelo sistema de cotas. Pois bem, Senador Paulo Paim, 
gostaria de dizer que recebi um exemplar autografado 
do livro do editor principal da Rede Globo de Televisão, 
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Ali Kamel, Não Somos Racistas, que é uma reação 
aos que querem nos transformar em uma Nação bi-
color. De uma maneira respeitosa, ele pondera argu-
mentos no sentido de que isso não seria adequado, e 
expõe o receio de que, havendo um sistema de cotas, 
poderíamos fazer com que o Brasil, que não seria um 
país com características racistas, viesse a sê-lo. V. 
Exª está a par desse diálogo, desse debate. Por outro 
lado, li, ontem, na revista Caros Amigos – não sei se 
V. Exª teve a oportunidade de lê-la – uma entrevista 
da Ministra Matilde Ribeiro, da Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial, em que 
ela destaca que nossa forma de segregação é tão sutil 
a ponto de acreditarmos que ela não existe. Eu ia fa-
zer esse registro na minha fala, mas dado que V. Exª 
é aqui uma das pessoas que mais tem se dedicado a 
esse tema, quero sugerir que, nesta tarde, possamos 
registrar e até publicar na íntegra o pronunciamento 
da Ministra Matilde Ribeiro – não sei se V. Exª já teve 
a oportunidade de ler a entrevista –, porque se trata 
de um depoimento de vida dela, a experiência de vida 
que a levou a defender esse ponto de vista. Digo tam-
bém que ela muito tem honrado o cargo de Ministra 
da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial. Então, em uma homenagem ao seu 
trabalho é que faço esta sugestão: que possa a entre-
vista de Matilde Ribeiro na revista Caros Amigos ser 
hoje publicada nos Anais do Senado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vou mais 
além, Senador Suplicy, como segunda-feira, 20 de 
novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra, 
quando lembramos mais de três séculos da morte de 
Zumbi dos Palmares, sugiro que usemos o espaço 
das comunicações para fazermos um debate sobre 
a questão racial. Recebi o livro do Diretor da Globo 
com muito carinho e respeito e remeti a ele o meu 
livro, Cumplicidade. Sei que ele o recebeu também 
com muito carinho.

Quero, portanto, é a cumplicidade entre bran-
cos e negros para caminharmos juntos numa política 
de inclusão. Sei que ele entendeu a mensagem. Na 
verdade, em seu livro, ele não desconhece que existe 
o preconceito, o racismo e a discriminação contra as 
pessoas negras – ou, se quisermos, podemos usar o 
termo “pretas” – em relação às brancas. Todas as es-
tatísticas mostram isso, e ele o reconhece. Inclusive, 
em seu livro, ele demonstra suas preocupações e qual 
o melhor caminho para combater o preconceito contra 
os negros. Por isso, li de forma respeitosa o seu livro 
e mandei-lhe o meu.

Quanto ao documento da Matilde, que conhe-
cemos de longas jornadas, defensora do Estatuto da 
Igualdade Racial... Quem leu o Estatuto pôde ver que 
nem a política de cotas, tão criticada, está escrita no 
Estatuto. Já disse que aqueles que o criticam deve-
riam pelo menos lê-lo, para ver que a política de co-
tas nas universidades é tratada no PL nº 73, que está 
na Câmara dos Deputados, e não aqui. O Senado já 
o aprovou, inclusive como projeto do ex-Presidente 
José Sarney –belíssimo projeto fundido no PL nº 73, 
que agora vem da Câmara.

O Senador Rodolpho Tourinho foi Relator do Es-
tatuto e fez uma bela montagem, artigo por artigo, de 
uma política de incentivo à inclusão com base no que 
pregava Martin Luther King e também Zumbi. Quem 
lê a história de Zumbi sabe que o Quilombo dos Pal-
mares era uma sociedade de brancos e negros, que 
viviam lá em nome da liberdade e da igualdade. Vou 
dar um depoimento antes de terminar: quando estive 
na África do Sul, Nelson Mandela estava no cárcere. 
Reuni-me com a Winnie Mandela e, quando fui ao fun-
do de uma igreja, metade dos que estavam lá era de 
brancos, e a outra, de negros que queriam o fim do 
apartheid. É isso que prego no Brasil. Tenho certeza 
de que a maioria dos brasileiros, brancos e negros, 
quer o fim da discriminação, que existe. É só analisar, 
em todos os ângulos, quem está na base da pirâmide 
e como trabalhamos uma política de inclusão.

Leiam O Rufar dos Tambores, em que aponto 
caminhos, de mãos dadas, brancos e negros, todos na 
construção de um mundo melhor para todos: solidário, 
igualitário, libertário e justo.

Aqui vou terminar com a última frase de uma 
poesia minha – e fui criticado por aqueles que são 
mais duros com o movimento negro, porque eu não 
devia perdoar: “Senhor, meu Deus, perdoai os racis-
tas porque eles são imbecis”, porque somente alguém 
imbecil consegue ser racista, mas assim mesmo peço 
perdão para eles.

Senador Eduardo Suplicy, muito obrigado pelo 
aparte.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
gostaria de ler o seu livro.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – V. Exª vai 
receber hoje uma cópia do livro, que aponta caminhos 
para a inclusão, para a caminhada, visto que todos nós 
somos seres humanos.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Muito 
obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra ao nobre Senador Geo-
vani Borges.

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, durante a semana 
passada, vivenciamos, nesta Casa, uma grande po-
lêmica em torno do substitutivo do Senador Eduardo 
Azeredo, que procura, dentre outras medidas, obrigar 
os provedores de acesso à Internet a manter um ca-
dastro atualizado dos usuários, como pré-condição 
para o acesso à Rede.

Os debates foram tão intensos que levaram o 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Senador Antonio Carlos Magalhães, a retirar 
o projeto de pauta para que fossem aprofundadas as 
discussões a respeito da matéria.

Fiz questão de mencionar esse fato no início do 
meu pronunciamento porque, como membro suplen-
te da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
considero bastante acertada a decisão do Senador 
Antonio Carlos Magalhães em rediscutir o assunto 
que tantas conseqüências importantes trará para a 
sociedade brasileira. Aliás, essas novas tecnologias 
de comunicação merecem que o Congresso Nacional 
esteja realmente atento a elas, para que a legislação 
seja aperfeiçoada em efetiva consonância com os an-
seios da população, levando em conta o que há de 
mais moderno no contexto internacional.

É por isso, Sr. Presidente, decidi vir hoje à tribu-
na para discorrer um pouco sobre a TV Digital que, 
juntamente com a Internet, moldará o sistema de co-
municações do século XXI.

Poucos se dão conta da importância que a TV 
digital possui para o Brasil. Ela é uma nova tecnologia 
que permite transformar o televisor em uma porta de 
entrada para a Internet; possibilita também quadrupli-
car a quantidade de canais disponíveis, aumentando 
a oferta de programas.

Entre as possíveis aplicações da TV digital, gos-
taria de mencionar a educação a distância de forma 
interativa, o governo eletrônico e as televendas. Será 
uma verdadeira revolução em nosso País: teremos 
acesso a jogos eletrônicos pela televisão e também a 
possibilidade de assistir aos nossos programas favoritos 
em aparelhos de telefone celular. Também será pos-
sível a disseminação de notícias dos Três Poderes da 
República de forma interativa com o cidadão, trazendo 
sensíveis ganhos para a democracia brasileira. Enfim, 
a TV digital representa um processo de convergência 
da tecnologia e dos negócios e é fundamental para o 
progresso do Brasil, um país em que mais de 90% dos 

lares possuem pelo menos um aparelho de televisão, 
captando sinais de forma livre e gratuita.

E a gratuidade do acesso constitui um ponto 
importante da TV digital no Brasil, para o qual cha-
mo a atenção de V. Exªs. Não faria sentido algum que 
o Governo gastasse milhões de reais para viabilizar 
uma tecnologia que não fosse acessível a todos os 
brasileiros e da qual apenas uns poucos privilegiados 
pudessem se beneficiar. Muito ao contrário, o Decre-
to nº 4.901/2003, que instituiu o Sistema Brasileiro de 
Televisão Digital (SBTVD), define claramente como 
objetivos do Sistema: promover a inclusão digital, a 
diversidade cultural do País e a língua pátria, como 
formas de democratizar a informação. Além disso, entre 
os objetivos do SBTVD incluem-se a criação de uma 
rede universal de educação a distância e o estímulo 
à indústria nacional, por intermédio da pesquisa e do 
desenvolvimento de tecnologias brasileiras.

Um dos pontos centrais do nosso Sistema é justa-
mente o de se preocupar com a inclusão digital e com 
o desenvolvimento de um padrão tecnológico de baixo 
custo, adequado às nossas realidades. E esse é um 
mérito indiscutível do Governo do Presidente Lula. Isso 
porque, até 2002, tudo vinha sendo conduzido para a 
adoção imediata de um dos padrões já disponíveis, ou 
seja, o americano, o europeu ou o japonês. Foi a partir 
de 2003 que ganhou corpo a idéia de desenvolver um 
padrão brasileiro de TV digital terrestre, partindo-se da 
premissa de que as necessidades de cada sociedade 
é que determinam a escolha do padrão de TV digital 
mais adequado.

Assim, apesar de adotarmos o padrão de sinais 
japonês, previsto no Decreto nº 5.820/2006, a ele 
agregaremos inovações tecnológicas que darão ao 
Sistema uma nova interface, compatível com a nossa 
realidade. 

Para deixar clara a importância dessa caracte-
rística, Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
gostaria de citar um trecho do discurso do Ministro das 
Comunicações, Hélio Costa, na solenidade de assina-
tura do Decreto nº 5.820, realizada em 29 de junho de 
2006. Naquela oportunidade, disse S. Exª:

Com essa decisão, em vez de simplesmente 
comprarmos os direitos de uma televisão digital, de-
cidimos criar o Sistema Brasileiro de Televisão Digital, 
com características brasileiras, um projeto não apenas 
para aqueles que podem pagar por um serviço a cabo 
ou por satélite. 

É bem verdade, caros colegas Senadores e Se-
nadoras, que temos ainda muitos desafios pela frente, 
para implantar o Sistema Brasileiro de Televisão Digital. 
Existem alguns fatores críticos para o sucesso dessa 
iniciativa. Em especial, gostaria de mencionar um ponto 
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que depende muito de nós, aqui no Congresso Nacio-
nal. Refiro-me a obsolescência de nosso ordenamento 
jurídico, frente à acelerada evolução tecnológica dos 
últimos anos, situação essa agravada pelo recente 
fenômeno da convergência. É preciso igualmente ga-
rantir a capacidade de investimento das emissoras 
de televisão, garantir a capacidade de adaptação do 
parque industrial brasileiro e, fundamentalmente, ga-
rantir fontes de financiamento para que a população 
de baixa renda possa migrar para a plataforma digital, 
adquirindo os novos televisores. Sem essas garantias 
mínimas, será difícil que o SBTVD obtenha êxito, e 
mais difícil ainda que ele se torne um fator preponde-
rante de inclusão digital.

Aliás, Sr. Presidente, quanto à inclusão digital, 
considero oportuno mencionar que a TV digital não é 
um instrumento isolado. Além do SBTVD, o Governo 
instituiu outros projetos para reduzir os índices de ex-
clusão social. Entre eles, destaco a Casa Brasil, o Ser-
viço de Comunicações Digitais (SCD) e os projetos TV 
Escola e Proformação, este último desenvolvido pelo 
Ministério da Educação. Tanto a Casa Brasil quanto 
o SCD e o SBTVD têm em comum uma importante 
fonte de recursos, o Fundo de Universalização dos 
Recursos de Telecomunicações (Fust), mantido por 
contribuições mensais das prestadoras dos serviços 
de telecomunicações, por repasses da Anatel e por 
contribuições anuais da União.

É preciso dizer, ainda, que a política industrial do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior possui prioridades intimamente vinculadas aos 
requisitos essenciais para a construção de um modelo 
vencedor para o Sistema Brasileiro de Televisão Digital. 
Entre essas prioridades, destaco a fabricação local e 
a exportação de semicondutores e de software.

Como se vê, a criação da TV digital brasileira é 
um esforço de governo; mais do que isso, é um esforço 
da sociedade como um todo e da comunidade cientí-
fica nacional em especial, para dotar o País de uma 
ferramenta-chave para o desenvolvimento no século 
XXI, no contexto em que o domínio da informação e 
do conhecimento constitui, cada vez mais, um fator 
determinante de poder.

Antes de encerrar meu pronunciamento, Sr. Pre-
sidente, não poderia deixar de destacar o excelente 
trabalho que vem sendo realizado pelo Ministro Hélio 
Costa, membro desta Casa, à frente do Ministério das 
Comunicações. Além de coordenar todo o projeto do 
Sistema Brasileiro de Televisão Digital, S. Exª ganhou 
o apoio do Governo para instituir o telefone social, 
que reduz pela metade o valor da assinatura básica 
de telefone fixo para consumidores com renda de até 

três salários mínimos, beneficiando cerca de 70% da 
população brasileira.

O Ministro Hélio Costa está implantando o Governo 
Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão (Ge-
sac), que vem a ser o maior programa de inclusão digital 
da América Latina. Sua meta é ousada: chegar a todos 
os 5.506 Municípios brasileiros até o fim de 2006, dispo-
nibilizando pelo menos um terminal de computador de 
uso público, conectado à Internet de alta velocidade. O 
objetivo maior do programa é contribuir para a melhoria 
de qualidade de vida das comunidades, para os traba-
lhos escolares dos estudantes e para o aperfeiçoamento 
profissional da população de todas as regiões do País. 
Entre os serviços gratuitos, estão previstos cursos de 
informática e programas educativos de televisão.

Há ainda as rádios comunitárias, um dos mais 
importantes instrumentos para promover a cidadania 
e democratizar os meios de comunicação. Ciente do 
seu significado, o Ministro Hélio Costa tem estimulado 
a disseminação de rádios comunitárias e construindo 
parcerias técnicas, visando possibilitar avisos de habi-
litação para comunidades indígenas, particularmente 
importantes no meu Estado, o Amapá.

Portanto, Sr. Presidente, já concluindo, congratulo 
o Presidente Lula e o Ministro Hélio Costa pelo modo 
exemplar como conduzem projetos tão significativos 
para o povo brasileiro.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-

nadores.

Durante o discurso do Sr. Geovani Bor-
ges, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Convidamos a usar da palavra o Senador Antonio 
Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, por cessão do 
Senador Delcídio Amaral.

Em seguida, ouviremos o Senador Delcídio Ama-
ral, do PT do Mato Grosso do Sul.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
passado o período eleitoral, marcado por disputa in-
tensa nos Estados, entre candidatos ao Governo, ao 
Senado e à Câmara dos Deputados, assim como pela 
disputa presidencial, em que foi reeleito com mais de 
20 milhões de votos na frente do seu principal opositor 
o Presidente Lula, é então chegado o momento, an-
tecipando o que vai acontecer no próximo ano, com 
a nova legislatura, em que estarão presentes novos 
Deputados Federais, novos Senadores, da discussão 
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em torno de reformas para mim imprescindíveis ao 
fortalecimento de nossa democracia. 

Uma reforma que foi iniciada e que teve já, no 
seu início, grande repercussão foi a reforma do Judici-
ário, que passou nesta Casa e permitiu, dentre outras 
ações, a criação do Conselho Nacional de Justiça, bem 
como do Conselho Nacional do Ministério Público, e 
também possibilitou o fim de um costume que já havia 
se enraizado em todo o Brasil, no Judiciário, que era a 
nomeação de parentes, com o combate ao nepotismo. 
Nisso o Judiciário agiu com celeridade, com eficiência 
e colheu resultados, sem dúvida alguma, alvissareiros 
para o fortalecimento da cidadania em nosso País.

Ao lado dessa reforma do Judiciário, agora te-
mos de nos debruçar sobre a alteração dos prazos 
processuais nas demandas judiciais, que incorrem, 
sem dúvida alguma, na procrastinação, na demora, 
na imprevisibilidade da tramitação, do andamento dos 
processos no Poder Judiciário.

Esta semana, Sr. Presidente, tive a oportunidade 
de fazer uma visita ao Tribunal Superior do Trabalho, 
onde me encontrei com o Dr. Simpliciano Fontes, um 
dos eminentes juristas deste País, que ocupa um lugar 
de destaque no Judiciário como Ministro daquela Cor-
te. Ele foi enfático ao me dizer que normalmente cada 
Ministro dispõe, para julgar durante o ano, de oito mil 
processos. Isso no que se refere à Justiça do Trabalho, 
em sua instância superior. Oito mil processos, em mé-
dia, para cada Ministro julgar durante o ano.

E por que esse volume de processos? O volume 
de processos existe justamente por causa dos recursos 
intermináveis, meramente protelatórios, que a Justiça 
é obrigada a atender, tendo em vista que o Código 
de Processo permite essas saídas para praticamente 
anularem o direito do cidadão em obter benefício do 
Poder Judiciário, principalmente quando se trata de 
uma demanda do mais forte contra o mais fraco, do 
capital contra o trabalho, por exemplo.

Senador Mão Santa, estávamos conversando há 
poucos instantes com o nosso Delcídio, que me mostrou 
uma frase de Rui Barbosa, o nosso patrono, o patrono 
do Senado Federal. Trata-se de uma frase magnífica, 
em que ele destaca a posição prioritária do trabalho, 
que deve prevalecer acima de tudo e acima do capital. 
Rui, como nós, pensa que o trabalho é feito de carne e 
osso, tem sangue, tem suor, tem lágrimas, tem esforço 
e tem sacrifício, enquanto o capital se aproveita de uma 
política monetária mal conduzida para ganhar bilhões 
e bilhões só na base de uma mexida no câmbio, uma 
mexida na taxa de juros, em que os banqueiros mor-
rem de alegria e sacodem suas bolsas para a entrada 
de mais dinheiro no capital privilegiado com políticas 
econômicas equivocadas.

Sr. Presidente, precisamos coibir essa dinâmica, 
o mais rápido possível, fazendo uma reforma do Có-
digo de Processo e também do Código Penal, esta-
belecendo prazos menores, exíguos e acabando com 
os recursos que consideramos protelatórios. Como eu 
dizia, quando o mais forte está em uma demanda con-
tra o mais fraco, aquele vai logo dizendo: “Ou você faz 
um acordo, ou essa demanda vai levar quinze anos”. 
É o que está acontecendo em nosso País. 

Se um pequeno vai brigar, suponhamos – não 
quero atingir nenhuma empresa –, com uma multina-
cional, esta se utiliza dos melhores advogados, dos 
melhores escritórios existentes no Brasil, para levar 
aquela demanda saecula saeculorum, por 15, 20 
anos. O pequeno morre e não recebe seus direitos, 
aquilo que foi fruto do seu trabalho, que gerou tantos 
sacrifícios na sua vida e na de sua própria família.

A primeira reforma que devemos fazer é a política, 
mas, ao lado dela, devemos preocupar-nos, sem dúvida 
alguma, com a continuidade da reforma do Judiciário, 
para dar-lhe o instrumento indispensável e inadiável 
para acelerar os seus processos e fazer com que os 
juízes, os ministros possam dedicar-se com mais afinco 
às causas que chegam às suas mãos, resolvendo-as 
com maior celeridade, maior rapidez, e fazendo com 
que o cidadão se sinta verdadeiro, participando de um 
país justo, equilibrado, onde todos têm os mesmos di-
reitos, onde não só os mais ricos, mas também os mais 
pobres tenham acesso fácil e rápido à Justiça.

A reforma política, Sr. Presidente, não pode de-
morar mais. O Presidente Lula teve, no primeiro man-
dato, logo no primeiro ano, uma oportunidade de ouro 
para que ela acontecesse. Não falo apenas da reforma 
política, houve outras também. Mas, por motivos a que 
aqui não quero me referir, o Presidente, o meu amigo 
Lula, e a sua equipe de Governo dormiram no ponto, 
perderam uma oportunidade de ouro: o primeiro ano 
do mandato do Presidente da República. Tenho a cer-
teza absoluta de que a toda e qualquer reforma que 
Sua Excelência apresentasse ao Senado ou à Câmara 
dos Deputados naquela ocasião, daríamos um crédito 
de confiança. Agora está mais difícil. O Presidente ga-
nhou as eleições, mas não levou. Teve 20 milhões de 
votos à frente do candidato Geraldo Alckmin, mas não 
fez maioria na Câmara dos Deputados nem no Sena-
do Federal. Sua Excelência terá, então, de lutar pela 
governabilidade, porque ganhou, mas não tem maio-
ria no Poder Legislativo. São maiorias, principalmente 
na Câmara dos Deputados, voláteis, que dependem 
de acordos políticos, muitas vezes condenados pela 
imprensa, porque, de forma aleatória, esses acordos 
não têm sido feitos diretamente com os partidos, mas 
com lideranças isoladas, que fazem o acordo, mas não 
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trazem o voto. Foi o que aconteceu nesta legislatura 
com o Presidente Lula. Espero que ele possa, no ano 
que vem, compor uma maioria tranqüila na Câmara dos 
Deputados – no Senado, está difícil, embora tudo seja 
possível em política – e conseguir a sua maioria.

Por que precisamos fazer a reforma política? 
Para dar maior estabilidade ao governo que ganha. 
Este Governo não teve a estabilidade que esperáva-
mos. Em primeiro lugar, porque não tinha maioria e, 
em segundo, pela crise política verificada nestes dois 
últimos anos, que deixou o Governo na defensiva, in-
clusive em situação de dificuldade, sem poder operar 
no Parlamento. Quantas e quantas vezes ficamos 40 
dias sem votar uma matéria sequer, dependendo úni-
ca e exclusivamente da compreensão das Lideranças 
do PSDB e do PFL, para que alguma outra medida 
provisória fosse votada, para que algum projeto fosse 
colocado em pauta e, assim, esta fosse desobstruída 
e pudéssemos dar continuidade aos nossos trabalhos. 
Quantas e quantas vezes, Senador Delcídio Amaral, 
passamos aqui 40 dias sem votar uma única matéria! 
V. Exª, que foi um grande Líder, sabe as dificuldades 
que enfrentou para aprovar os projetos do Governo.

A reforma política tem o condão de dar esperan-
ça ao Brasil de, um dia, ter um governo que realmente 
governe e que possa contar com o seu Parlamento, 
como acontece em tantos outros países, como Portu-
gal, França, Alemanha. Nestes países, apesar de a mi-
noria ser atuante, aguerrida, fazer oposição, a maioria 
consegue aprovar os projetos. A oposição é mais do 
que necessária no Parlamento para fiscalizar os atos 
do Governo, para cobrar ações efetivas em torno do 
instrumento governamental. Numa democracia, a opo-
sição tem papel preponderante a executar. Portanto, a 
reforma política pode abrir espaço para este Governo 
e para os que virão no sentido de assegurar maioria 
estável tanto no Senado Federal como na Câmara dos 
Deputados. Quem sabe com a adoção do voto distri-
tal! Uns o consideram bom; outros, ruim. Vamos, por 
intermédio do debate, construir uma fórmula para o 
Brasil com o voto distrital, que existe em outras nações 
democraticamente evoluídas, como a Alemanha e a 
própria Inglaterra. Logicamente que a instituição de um 
sistema eleitoral em qualquer país depende muito de 
seus costumes, tradições e também da lógica política 
existente nos Estados. 

O Brasil é um país federado, em que os Estados 
têm partidos políticos que nem sempre comungam com 
os partidos nacionais. Exemplo disto é o PMDB, que 
muito respeito, e que, em cada Estado, é um Partido 
diferente. Então, ao adotarmos um sistema eleitoral no 
Brasil, teremos de pensar na diferenciação partidária 
existente em nosso País. A adoção da lista partidária 

está na Câmara dos Deputados – a lista de partidos. 
De acordo com essa proposta, o eleitor não votaria 
mais no candidato, e sim no partido, valorizando, as-
sim, a fidelidade partidária. Ora, quantos Deputados 
mudam de partido três ou quatro vezes em uma mes-
ma legislatura, descaracterizando a ação dos partidos, 
enfraquecendo-os perante a opinião pública e deixando 
completamente desacreditados os políticos! 

A fidelidade partidária é mais do que necessá-
ria porque dá maior consistência aos partidos e maior 
estabilidade ao Parlamento. Em função da eleição 
das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal pude presenciar parlamentares mudando de 
partido para darem condição de majoritário ao partido 
que quer ocupar a presidência das duas Casas. Isso 
aconteceu no passado e daqui para fevereiro vai acon-
tecer novamente, principalmente se houver disputa nas 
eleições das Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal.

A limitação das coligações também está na Câ-
mara dos Deputados. A Cláusula de Barreira, que já 
funcionou nas eleições, está sendo contestada pelos 
partidos menores, ou seja, por aqueles que não al-
cançaram o percentual exigido por esta Cláusula, qual 
seja, 5% dos votos do Brasil e 2% em pelo menos nove 
Estados. Alguns partidos estão recorrendo ao Poder 
Judiciário para anular a referida Cláusula de Barreira. 
Também na Câmara está a federação dos partidos po-
líticos, uma criação do Senado, de minha autoria, que 
resolveria, sem dúvida alguma, essa questão pendente 
para os partidos que não alcançaram a Cláusula de 
Barreira. O que é federação de partidos políticos? É a 
união de dois ou mais partidos com presença no Con-
gresso Nacional, cada um guardando a sua identidade, 
mas tendo, na federação, um presidente, um líder na 
Casa onde funcionar. Os partidos que compuserem esta 
federação não serão excluídos, não serão destruídos, 
continuarão recebendo o fundo partidário e tendo, no 
âmbito da federação, a sua própria liderança e o seu 
próprio presidente. Portanto, não haverá exclusão do 
sistema eleitoral do nosso País, inclusive do funcio-
namento nas duas Casas, dos partidos políticos que 
adotarem a federação criada pelo Senado Federal.

Sr. Presidente, enquanto não modificarmos o fi-
nanciamento de campanha, muitos escândalos ainda 
acontecerão neste Brasil. Não digo que o financiamento 
de campanha resolverá o problema, mas vai minorar 
o sofrimento dos partidos menores, daqueles que não 
dispõem de recursos para o financiamento de suas 
campanhas. Acho que o financiamento público seria 
uma saída, já que os gastos efetivados durante uma 
campanha política, por meio da coleta de recursos, são 
exorbitantes. Cada partido político, nesta eleição, os 
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maiores, por exemplo, gastou mais de R$100 milhões. 
Isso é muito dinheiro. 

O que propõe a nova lei? Oitocentos e poucos 
milhões de reais, numa eleição, seriam disponibiliza-
dos para os partidos políticos dividirem com os seus 
candidatos. Logicamente, se prevalecer a questão da 
lista de partidos numa eleição, então o financiamento 
público de campanha será mais fácil, ao contrário da 
distribuição desse dinheiro com milhares e milhares 
de candidatos a Deputado, Governador e Senador. O 
dinheiro seria direcionado, canalizado, para os parti-
dos, em vez de ser canalizado para os diversos, os 
milhares e milhares de candidatos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Antonio Carlos Valadares, lamento inter-
rompê-lo...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Já estou encerrando.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª completa os 20 minutos. Vou conceder mais 
três minutos, embora entendendo que talvez tenham 
sido os 20 minutos mais bem utilizados por um Sena-
dor da República, pelo aprendizado que estamos tendo 
sobre a importância de ser Governo, de ser Oposição 
e moralidade na democracia.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Então, eu tenho ainda cinco minutos, 
Sr. Presidente? Já estou encerrando.

Apenas quero lembrar que o objetivo maior de 
uma reforma eleitoral é evitar a fraude, dar maior trans-
parência à disputa, ao pleito, reduzir aquela questão do 
poder econômico, permitindo a igualdade na disputa, o 
que é próprio do regime democrático. Ora, por maiores 
que sejam as convergências de atuação do Ministé-
rio Público, da OAB, dos próprios TREs no Brasil, do 
TSE, a fraude ainda acontece, principalmente no que 
se refere ao caixa dois, que continua existindo; assim 
ou assado, continua existindo. 

Então, vamos aprovar o financiamento público de 
campanha e aumentar a fiscalização sobre os partidos. 
Naturalmente, com esse sistema proporcional que só a 
Nova Zelândia e o Brasil adotam e que foi introduzido 
no Brasil em 1932 – vejam quantos anos, e o Brasil 
ainda não alterou esse sistema, apesar dos seus erros 
–, temos, no Congresso, mais de 30 partidos registra-
dos no Superior Tribunal Eleitoral. Alguns são apenas 
siglas de fachada, que vendem o seu horário eleitoral 
e se prestam a fazer coligações esdrúxulas em torno 
de interesses alheios à democracia republicana.

Então, a fraude já existe há muitos e muitos anos. 
O Deputado Carlos Reis, Constituinte de 1933/34, já 
dizia naquela época: “Tínhamos três fraudes: fraude na 
eleição, fraude na apuração e fraude no reconhecimen-

to”. Quer dizer, era difícil alguém que não pertencesse 
ao poder, na velha República ou na República Velha, 
chegar a ser Governo.

Hoje, o sistema está totalmente diferente. Sem 
dúvida alguma, não há termo de comparação. A Justiça 
Eleitoral evoluiu. Temos uma das apurações mais rápi-
das, senão a mais rápida, do mundo, a mais moderna, 
graças à aprovação de leis pelo Congresso Nacional 
e à aceitação do Tribunal Superior Eleitoral.

Portanto, havia fraude na eleição, na apuração 
– hoje não há mais fraude na apuração – e no reconhe-
cimento. Não era fácil o candidato ter o reconhecimento 
da Justiça Eleitoral naquela época, pois as atas eram 
feitas ao sabor da vontade de quem estava dominan-
do o poder. Isso não mais acontece atualmente, mas 
fraude ainda existe.

No combate à fraude, temos vários caminhos. 
No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, 
há projetos que foram aprovados pelo Senado. Se a 
Câmara, até o final do ano, aprovar o projeto que já 
está em pauta para ser votado em plenário, ele virá 
para cá e teremos oportunidade de fazer emendas, se 
necessário for, de aprofundar a discussão da reforma 
política e, assim, de construirmos um novo caminho 
para o País, a fim de dar maior estabilidade aos go-
vernos, maior confiabilidade aos partidos e viabilizar 
o sistema democrático dando força e preponderância 
à cidadania. 

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Concedo a palavra, após o brilhante pronunciamento 
do Senador Antonio Carlos Valadares sobre os rumos 
da democracia no Brasil, ao Senador Delcídio Amaral, 
do PT de Mato Grosso do Sul.

V. Exª, pelo Regimento, tem o direito de usar da 
palavra por 20 minutos, mas eu jamais ousarei cortar 
a palavra do grande Líder.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Mão Santa. 
Este, o primeiro discurso que faço aqui, no Senado, 
depois da minha licença, depois das eleições.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero pri-
meiro agradecer aos eleitores do meu Estado, Mato 
Grosso do Sul, pela confiança que, mais uma vez, em 
mim depositaram. Fiz uma campanha curta, exatamen-
te pela sobrecarga de atividades aqui no Congresso 
Nacional, não só como Líder, como Presidente da CPI 
dos Correios, mas também como Relator de projetos 
extremamente importantes que transitaram aqui no 
Senado. Foi uma campanha de pé no chão, andando 
nas ruas, conversando com as pessoas; uma campa-
nha em que enfrentei as principais lideranças do meu 
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Estado, as mais modernas e também as mais retrógra-
das; uma campanha em que também convivi, com muita 
paciência e tolerância, com o corpo mole dos próprios 
companheiros de partido em alguns casos.

Contudo, foi uma eleição em que alcancei cerca 
de 40% dos votos, que representam muito, uma votação 
muito além das votações que o meu próprio partido, 
nas várias eleições disputadas, alcançou; uma vota-
ção que traz uma responsabilidade ainda maior, prin-
cipalmente como Liderança no meu Estado. Diziam, à 
época, que, como meu adversário era muito forte, seria 
a maior votação percentual das eleições de 2006 em 
Mato Grosso do Sul – a votação pró-futuro Governador 
do Estado, que comigo disputou as eleições em 2006. 
Isso não aconteceu, apesar de todas as dificuldades 
que enfrentei – e fizemos uma grande eleição.

Costumo dizer que, pelos 40% que tive, os meus 
eleitores passaram por um verdadeiro corredor polo-
nês. Portanto, é uma base sólida, que, mais do que 
nunca, representa aquelas pessoas que acreditam no 
meu projeto e caminham junto comigo.

É importante registrar, meu caro Presidente, Se-
nador Mão Santa, que minha votação foi muito pa-
recida com a que recebi para o Senado. Entretanto, 
quando da eleição para esta Casa, tive uma votação 
dobrada com o Senador Ramez Tebet. Essa última foi 
uma votação solteira, consolidando, desse modo, uma 
posição muito firme do meu projeto no contexto esta-
dual, a despeito de ter enfrentado todas as lideranças, 
inclusive algumas que apoiaram o Governador Zeca 
durante oito anos e que, depois, bandearam para o 
nosso principal adversário, mostrando o adesismo que 
ainda existe na política do meu Estado.

Adquiri esses 40% enfrentando as principais lide-
ranças, mas volto a ressaltar o corpo mole de alguns 
companheiros de Partido. É importante destacar que, 
entre os candidatos do PT a governador de Estado, no 
Brasil, fui o quinto colocado percentualmente. Os qua-
tro primeiros ganharam a eleição no primeiro turno, e 
eu, com os 40% alcançados, fui o quinto colocado, ou 
seja, na minha frente, houve apenas aqueles quatro 
que venceram no primeiro turno. Tive votações percen-
tuais maiores inclusive do que aquelas de candidatos 
do PT que foram para o segundo turno.

Portanto, foi um esforço muito grande. Sei as di-
ficuldades que enfrentei até em razão da postura que 
assumi de isenção, de equilíbrio e, mais do que nunca, 
do meu compromisso com o Congresso Nacional.

Não me arrependo de nada que fiz; e fiz isso pelo 
Brasil, pelo meu Estado; com muita honra, representei 
o povo da minha terra, a minha gente.

Sr. Presidente, voltando agora ao Senado, não 
poderia deixar de registrar algumas coisas importantes. 

Primeiro, o trabalho que o meu suplente, o Senador 
Antonio João Hugo Rodrigues, do PTB, aqui realizou. 
Coerente, companheiro, trabalhou com a base do Go-
verno e nunca se omitiu neste plenário, defendendo 
o nosso Governo.

Quero, também, de público, mandar um grande 
abraço ao meu querido Senador Ramez Tebet, homem 
que ainda está convalescendo em sua casa, em Cam-
po Grande. Trata-se de alguém que sempre honrou e 
dignificou nosso Estado. Todos nós estamos orando 
para que S. Exª ultrapasse mais esse obstáculo que 
se coloca à frente do seu dia-a-dia, da sua vida e do 
seu futuro. Todos estamos muito unidos ao Senador 
Ramez Tebet nesta hora, por tudo que S. Exª repre-
senta para o nosso Estado e para o Brasil.

Antes de entrar no tema propriamente dito do 
meu pronunciamento, quero registrar que apresentei, 
na semana passada, um requerimento de voto de ho-
menagem ao compositor e músico Mário Zan, que tem 
uma bela história que passa por São Paulo, por Mato 
Grosso do Sul. Mário Zan compôs um verdadeiro hino 
para o nosso Estado do Mato Grosso do Sul, a famo-
sa Chalana, uma música inesquecível para todos nós, 
corumbaenses, pantaneiros. Apresentei, portanto, um 
requerimento de voto de homenagem a esse grande 
brasileiro, a quem, graças a Deus, tivemos a opor-
tunidade de fazer uma homenagem singela, alguns 
meses antes, no Festival América do Sul, na minha 
querida cidade de Corumbá. E assinei esse requeri-
mento, tomando a liberdade de incluir os Senadores 
Ramez Tebet e Juvêncio da Fonseca, porque sei que 
S. Exªs compactuam com esse mesmo respeito que 
tenho pelo nosso saudoso Mário Zan.

O motivo, Sr. Presidente, de ter vindo hoje ao 
plenário é falar de outras questões que temos ouvi-
do muito. Tenho acompanhado os debates e sei que 
muitos Senadores e Senadoras também desse tema 
se ocuparam. Gostaria, primeiro, de apresentar minha 
posição muito clara com relação ao segundo mandato 
do Presidente Lula, que se avizinha.

A primeira questão – o Senador Paulo Paim foi 
bastante explícito em sua fala, antecedendo-me – é 
a de que precisamos, meu caro Senador Paulo Paim, 
ampliar, trazer para a base de apoio ao governo os 
partidos que o Presidente Lula necessita para garantir 
uma maioria consistente e sólida na Câmara dos Depu-
tados e no Senado Federal. Nós precisamos entender 
isso; precisamos entender a necessidade que temos 
desse apoio para realmente passarmos por momentos 
melhores, nos próximos quatro anos.

Temos de ter humildade para reconhecer aqui-
lo em que erramos, no PT especialmente; fazer uma 
avaliação rigorosa dos nossos passos, para que, com 
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humildade, repito, venhamos a corrigir nossos des-
vios. Isso é muito importante não só para o segundo 
mandato do Presidente Lula, mas também para o fu-
turo do Partido.

Temos de ter coragem de reconhecer que erra-
mos e não culpar quem fez um trabalho grande, quem 
teve um posicionamento isento ou quem, em seu dia-
a-dia, no Senado ou na Câmara, honrou o Partido dos 
Trabalhadores no Congresso Nacional, como vários 
Senadores do nosso Partido.

Temos de passar por essa avaliação, que não está 
absolutamente fora de contextos pelos quais outros 
países de esquerda passaram pelo mundo. O Partido 
Socialista Operário Espanhol, que hoje comanda a Es-
panha novamente, passou por um processo difícil de 
auto-avaliação, mas, com humildade, reconheceu em 
que errou, onde estavam os desvios. E não podemos 
ser diferentes, para preservar a história de um partido e 
tudo aquilo que foi feito pela militância e por boa parte 
dos Parlamentares que representam nosso PT.

Quero também registrar, Sr. Presidente, que a 
campanha eleitoral acabou. Precisamos comandar 
o País olhando para todos os segmentos da socie-
dade. 

Não existem os desassistidos somente na nos-
sa sociedade. Existe a classe média, existem os mais 
abastados, e precisamos governar para todos. Não 
podemos criticar as ditas elites. O que são elites? Há 
elites de parlamentares, elites de professores, de cien-
tistas, de intelectuais, de médicos. Não podemos ge-
neralizar esse discurso, porque precisamos fazer um 
governo para todos. Um Presidente representa todos, 
e não segmentos da sociedade, por mais que se deva 
ter uma atenção especial àqueles que precisam da mão 
generosa do Estado para que conquistem dignidade 
– e, depois, venham a se preparar para o mercado de 
trabalho, a fim de que os programas sociais não se 
transformem única e exclusivamente em programas 
assistencialistas. Sei que não é esse, em absoluto, o 
desejo do nosso Governo. 

Mais importante: a convivência com a imprensa. 
A imprensa desenvolveu um papel fundamental nes-
ses últimos 18 meses. Dias difíceis enfrentamos, e a 
imprensa nada inventou: simplesmente registrou o que 
acontecia. Ela não é responsável pelos escândalos com 
que tivemos a oportunidade de conviver. 

Temos de virar a página, para que esse segundo 
mandato do Presidente Lula tenha êxito e seja de todos, 
como diz aquele velho lema: “Um Brasil de todos”.

Meu caro Senador Paulo Paim, ouço V. Exª.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Delcídio Amaral, serei muito breve, para não atrapa-
lhar seu pronunciamento. Embora V. Exª não tenha 

chegado ao fim, quero dizer que, com a maior tran-
qüilidade, assino embaixo do pronunciamento que V. 
Exª faz neste momento e endosso o que vai proferir 
nos próximos dez ou quinze minutos, porque conhe-
ço V. Exª. Entendi a mensagem que quer passar, não 
só para o PT, sobre a importância de um Governo de 
coalizão, que construa e faça o melhor para o País, e 
concordo com V. Exª: temos de governar para todos; a 
disputa eleitoral terminou. Eu nem precisaria, mas farei 
uma exposição de idéias que para muitos poderia ser 
considerada provocativa, embora não para V. Exª. Na 
disputa estadual, V. Exª não foi vitorioso, mas tenho 
certeza de que fará de tudo para o bem do seu Estado, 
independentemente de quem tenha ganho as eleições, 
como é o meu caso, no Rio Grande do Sul, e o do Pre-
sidente Lula. Sua Excelência foi vitorioso, mas tenho 
certeza de que há de dialogar com todos os segmentos 
da sociedade e não somente com os partidos políticos, 
para que possamos fazer mais um belo mandato para 
o bem do povo brasileiro. V. Exª falou dos grandes ho-
mens do nosso Partido, que, com independência, com 
tranqüilidade, tiveram uma postura sempre coerente 
com as suas vidas, e quero dizer que V. Exª foi um 
desses grandes homens. Tenho muito orgulho ter sido 
liderado por V. Exª, e V. Exª sabe disso. Estou dizendo 
em público o que já lhe disse fora do microfone. V. Exª 
foi um grande Líder da nossa Bancada e um grande 
Presidente da CPI dos Correios, porque pensou sem-
pre no País, com seriedade e com a responsabilidade 
que cada momento exigiu. V. Exª tem, eu diria, todas 
as qualidades e está avalizado, digamos, pela socie-
dade brasileira para fazer esse discurso. Parabéns a V. 
Exª! Como é bom vê-lo na tribuna do Senado, fazendo 
esse brilhante pronunciamento! Meus cumprimentos, 
Senador Delcídio, nosso Líder da Bancada.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Muito obrigado, Senador Paim, V. Exª sabe da admi-
ração que tenho por V. Exª, pelo seu trabalho e com-
petência e, mais do que nunca, por todos os projetos 
pelos quais sempre trabalhou dentro do Congresso e 
do Senado.

Eu gostaria também, Srª Presidente, Senadora 
Serys Slhessarenko, de fazer alguns comentários so-
bre aquilo que ouvi e acompanhei nos debates, pela 
imprensa e aqui, no Senado Federal, onde tive a opor-
tunidade de acompanhar um depoimento, ou um dis-
curso, do Senador Aloizio Mercadante e, depois, um 
discurso do Senador Eduardo Suplicy, sobre a política 
econômica do Governo. Gostaria também de fazer al-
guns registros que entendo importantes neste momento 
que estamos vivenciando, no limiar do segundo man-
dato do Presidente Lula. Não podemos achar que, de 
uma hora para a outra, a política econômica do Brasil 
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vai ser alterada. Hoje, por estar interligada, integrada, 
a economia mundial não suporta a bravata, Senador 
Mão Santa e Senador Paim, nem o desrespeito. Não 
podemos, de uma hora para outra, acreditar que, com 
algumas canetadas, vamos fazer o Brasil crescer 5%. 
Sei que existe uma intenção, uma vontade enorme de 
promover o crescimento brasileiro, até porque temos 
crescido 2,5% – a previsão para este ano é de menos 
de 3% –, enquanto o mercado mundial tem excesso de 
liquidez, portanto, há muitos recursos que podem ser 
trazidos para o nosso País, garantindo o investimento, 
o desenvolvimento e a geração de emprego.

Por outro lado, precisamos tomar medidas cui-
dadosas. Conseguimos controlar a inflação, os juros 
caminham para o patamar real de um dígito, eviden-
temente descontada a inflação, os números macroe-
conômicos do País são consistentes, portanto, temos 
de conduzir esse debate com muito cuidado. Não ve-
nham com essa conversa de desenvolvimentismo a 
qualquer preço, porque senão vamos cair na mesma 
cilada de outros governos que comandaram o País e 
que o levaram a extraordinárias dificuldades de caixa 
e, ao mesmo tempo, a níveis inflacionários absoluta-
mente galopantes.

Portanto, prudência e canja de galinha não fa-
zem mal para ninguém. É evidente que temos de ava-
liar aquilo que é possível fazer e no tempo. Ninguém 
simplesmente acaba, reduz carga tributária da noite 
para o dia em função das contas que precisamos pa-
gar. A nossa política econômica precisa de ajustes, 
necessariamente. Temos de fazer um debate sobre a 
desoneração da produção. Isso já está sendo discu-
tido pelo Governo, e esse é um tema absolutamente 
fundamental. Já não se pode conviver com uma carga 
tributária de 38% do PIB. Temos de facilitar a vida dos 
empresários, dos grandes, mas também dos pequenos 
e dos microempresários.

Na semana passada, o Senado...

(A Srª Presidente faz soar a cam-
painha.)

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – Já 
terminou o meu tempo, Srª Presidente? 

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senador, V. Exª ainda tem um minuto, 
mas prorrogarei o seu tempo por alguns minutos, com 
certeza. V. Exª está tão empolgado...

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– É que faz tempo, Srª Presidente, que não falo no 
plenário.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB 
– SE) – E está falando muito bem, por sinal, como 
sempre.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Muito obrigado, Senador Antonio Carlos Valadares.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Gostaria que V. Exª me concedesse um aparte, 
sem descontar do tempo que a Presidente lhe deu.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Vou conceder um aparte ao Senador Antonio Car-
los Valadares, ao Senador Mão Santa e ao Senador 
Eduardo Suplicy. 

Muito obrigado, Srª Presidente.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB 

– SE) – Senador Delcídio Amaral, como sempre, quan-
do ocupa a tribuna, V. Exª dá o seu recado, que todos 
entendem, pois usa uma linguagem política eficiente, 
na direção daquilo que nós pensamos para o Brasil. 
V. Exª, que é um dos Senadores mais atuantes desta 
Casa, candidato ao Governo do seu Estado, teve uma 
votação significativa, e nós sabemos os motivos por que 
V. Exª não foi eleito. Mas, sem dúvida alguma, a sua 
candidatura, assim como a sua participação na cha-
mada CPI dos Correios, contribuíram para a formação 
política do seu Estado. V. Exª foi um grande Presiden-
te, agiu com autonomia, com equilíbrio, e recebeu os 
elogios do Brasil inteiro. Ao propor à equipe econômica 
do Governo que facilite a vida do Brasil desonerando a 
produção e reduzindo a carga de impostos, que é uma 
das maiores do mundo, sem dúvida alguma, V. Exª dá 
uma colaboração inestimável para o desenvolvimen-
to do nosso País. Vou parar por aqui, porque outros 
oradores querem apartear V. Exª. Meus parabéns pelo 
seu pronunciamento! Se o seu Estado não ganhou um 
Governador como V. Exª, o Senado ganhou V. Exª. É 
importante a sua presença aqui nesta Casa.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Muito obrigado, Senador Antonio Carlos Valadares. 
Muito me honram os comentários de V. Exª, pelo res-
peito que também tenho por toda a história política 
de V. Exª. 

Concedo o aparte ao meu caro Senador Mão 
Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – V. Exª, Senador 
Delcídio Amaral, pode dizer, como o apóstolo Paulo, 
que percorreu o seu caminho, pregou sua fé e com-
bateu o bom combate, mas vamos sair desse plano 
teológico e entrar no plano político. Entendo que o 
maior político do mundo foi Winston Churchill. A ele 
devemos a democracia. O mundo totalitário estava ali, 
com Hitler, com Mussolini, e ele resistiu. Quando os 
aviões sobrevoavam Londres para bombardeá-la, ele 
assumia o cargo de Primeiro-Ministro, e dizia: “Sangue, 
suor e lágrimas é o que tenho a oferecer”. Foi buscar 
– “A política é a arte do impossível” – Franklin Delano 
Roosevelt, dos Estados Unidos, e Stálin, da Rússia, e 
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os uniu. Foi buscar Getúlio Vargas, que estava encan-
tado com a Itália de Mussolini, e ganhou, e nasceu, 
e decidiu o Dia D, o dia da vitória. Eu nasci durante a 
guerra – a Senadora Serys é novinha, tem apenas 21 
anos, sorridente –, então vi aquilo. E a paz surgiu, a 
democracia. Na recessão pós-guerra, ele trouxe-nos 
a dádiva da liberdade, da democracia, mas perdeu 
as eleições quando saiu. V. Exª também entrou numa 
guerra, pior, decorrente da desmoralização do Con-
gresso e da nossa democracia: mensalão, Deputado 
sem moral, Senador, avacalhação, que está aí, apenas 
5% dos brasileiros... E V. Exª escreveu a página mais 
bonita da ética, da moralidade, da imparcialidade, pre-
sidindo a CPI. V. Exª foi um Líder do PT que encantou 
a todos. A Senadora Serys é mulher – olha o sorriso 
dela! –, mas V. Exª nos encantava como Líder, e está 
aí. E Rui Barbosa, que está ali também, perdeu elei-
ções. Ele disse que não se pode perder é a vergonha 
e a dignidade. Isso V. Exª nunca perdeu. V. Exª irradia. 
Deus escreve certo por linhas tortas. O Congresso, o 
Poder Legislativo, estava precisando de um homem de 
bem e de vergonha. Aliás, está ali o Senador Antonio 
Carlos Valadares, que tem muita cultura. Lá na velha 
Grécia, onde nasceu a democracia, andava um filósofo, 
no meio da rua, acendendo uma luz. Chegaram a ele: 
“Diógenes, o que procuras?”. “Um homem de vergonha”, 
respondeu. O que Diógenes procurava lá está aqui na 
tribuna do nosso Senado, não em Mato Grosso do Sul, 
e que é a vergonha de todo o nosso Brasil.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Muito obrigado, meu caro Senador Mão Santa, nosso 
querido Presidente do Senado, que preside esta Casa 
sistematicamente, e com muita honra para todos nós, 
por toda a história política que V. Exª tem e por tudo 
que representa para o Congresso Nacional.

Senador Eduardo Suplicy, fiquei extremamen-
te convencido pelos argumentos apresentados por 
V. Exª no discurso que fez na semana passada, aqui 
no Senado Federal, falando dos horizontes da nossa 
política econômica.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Delcídio Amaral, cumprimento-o, primeiro, pela 
batalha que empreendeu em Mato Grosso do Sul, dig-
nificando a confiança que o Partido dos Trabalhadores 
e o povo daquele Estado conferiram a V. Exª. V. Exª, 
que tão bem tem dignificado o mandato de Senador, 
travou ali uma batalha difícil, e certamente contribuiu 
em muito para que seu adversário possa realizar um 
governo para o bem de Mato Grosso do Sul, levando 
em conta as proposições e tudo aquilo que, nos de-
bates, V. Exª expôs com muita assertividade, fazendo 
com que, em Mato Grosso do Sul, esteja a democracia 
brasileira se fortalecendo. Também dou as boas-vindas 

a V. Exª no debate relativo à política econômica. Tenho 
a convicção de que o Governo do Presidente Lula arru-
mou a nossa casa de maneira a preparar a economia 
para dar um salto e, sobretudo, termos, nos próximos 
quatro anos, um crescimento sustentado do Produto 
Interno Bruto mais à altura da nossa potencialidade. 
Isso certamente significa um crescimento superior a 
5% ao ano, com o crescimento das oportunidades de 
emprego, à altura do que vem conseguindo, mas com 
maior intensidade ainda; com o fortalecimento dos pro-
gramas de erradicação da pobreza, que certamente 
serão ainda mais aperfeiçoados; e com a expansão 
não apenas da agricultura, que em Mato Grosso do 
Sul é tão importante, mas também da agroindústria 
brasileira. Para isso, é importante esse ambiente, inclu-
sive para que as pessoas sejam estimuladas a realizar 
investimentos, como V. Exª aqui enfatiza. E reitero a 
sugestão que formulei ao Presidente do Banco Cen-
tral neste diálogo com V. Exª. Na semana passada, o 
Ministro e Presidente Henrique Meirelles, do Banco 
Central, depois de um diálogo com empresários, disse 
que não se esperasse de um goleiro que estivesse a 
marcar gols. Gostaria muito de estimulá-lo, da forma 
mais construtiva, porque o considero também um dos 
responsáveis por ter arrumado a casa, mas para que 
ele seja imbuído do espírito de um Rogério Ceni, um 
goleiro brilhante. E veja que sou torcedor do Santos, 
mas reconheço que Rogério Ceni, quando marca al-
guns gols, certamente contribui muito para que o São 
Paulo Futebol Clube esteja na posição de quase te-
tracampeão brasileiro de futebol, e isso graças a esse 
goleiro que, além de defender tão bem a sua meta, 
muitas vezes sai a campo para marcar gols, seja de 
falta ou de pênalti, de maneira a dignificar tão bem a 
postura de um goleiro, que inclusive é também da se-
leção brasileira. Meus cumprimentos a V. Exª!

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy. 

Eu também parabenizo V. Exª – já o fiz pesso-
almente – pela eleição. São Paulo está muito bem 
representado por um Senador que é um homem hon-
rado, um homem de bem, como V. Exª. E não posso 
deixar de destacar também que fico contente com 
os elogios a Rogério Ceni, até porque sou tricolor do 
Morumbi, e estou muito feliz com os comentários que 
foram feitos. 

Mas, voltando ao tema, gostaria de questionar o 
que é efetivamente importante nessa discussão para 
fazer com que o País cresça. Nós ficamos mais tenta-
dos, Senador Paulo Paim, a dar uma canetada, a fazer 
alguma coisa que solte o País, mas sem saber exata-
mente o que virá como conseqüência dessa decisão. 
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O País crescerá, mas eventualmente enfrentará outras 
dificuldades de caráter econômico.

A vontade é maior porque são medidas simpáti-
cas e quase sem nenhum risco e nenhuma crise para 
quem preside o País. O grande fato que infelizmente 
não estamos discutindo é a redução de despesas, que 
gera cortes. E isto é antipático falar, mas necessário 
fazer: a reforma da Previdência. Ninguém fala nada a 
respeito, mas ela deve ser feita.

Senador Paulo Paim, V. Exª é especialista no as-
sunto e, ao longo das discussões, desempenhou um 
papel fundamental naquele primeiro projeto discutido 
à exaustão no Senado Federal. A verdade é que a 
Previdência, hoje, só a pública, já atinge...

(Interrupção do som.)
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 

– ...de R$42 bilhões a R$43 bilhões. Algo precisa ser 
feito. Isso não se faz com a caneta, Senador Mão Santa, 
e sim debatendo o tema com a sociedade, na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal. 

Também uma reavaliação da reforma tributária, 
que discutimos aqui durante semanas e mais semanas. 
Em função do que se projeta para o País e como é mui-
to focada, principalmente, na unificação das alíquotas 
de ICMS, ela necessariamente não trará os benefícios 
de que o Brasil precisa para crescer. 

Conversei com algumas pessoas que foram à 
Ásia e a outros países, inclusive com o perfil pareci-
do com o da nossa economia. Não podemos perder 
o bonde ou o trem da História. Não vamos continuar 
com o mundo passando por essa liquidez que pro-
picia investimentos em vários países do mundo. Por 
isso, precisamos blindar nossa economia, e temos que 
discutir, com absoluta franqueza, Sr. Presidente, a re-
forma da Previdência, a reforma tributária e a reforma 
trabalhista de maneira mais ampla.

Não vou me estender com relação a reformas 
porque o Senador Antonio Carlos Valadares, que me 
antecedeu, falou sobre a reforma política e sobre a 
reforma do Judiciário, que, atualmente, é um entrave 
para decisões mais céleres, que impactam diretamente 
o dia-a-dia das pessoas.

Fizemos a reforma do Judiciário, comandada pelo 
Senador Ramez Tebet, que, como Relator, conduziu 
com muita determinação esse trabalho. Mas há toda 
uma legislação regulamentar que ainda não foi apro-
vada e que é muito importante para o País. Então, na 
verdade, a grande discussão econômica, partindo do 
princípio de que a nossa economia avançou, a des-
peito dessas dificuldades aqui citadas, faladas e que 
estão nos levando a esse grande debate, o que está 
em discussão são as reformas; essas, sim, vão blindar 

a economia brasileira, possibilitando-lhe condições de 
desenvolvimento, de crescimento.

Srª Presidente, gostaria de tratar de outro tema 
e, por isso, peço a V. Exª que me conceda pelo me-
nos dez minutos, garanto que eu não vou me exceder 
no tempo.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senador, só um parêntese. V. Exª já está 
na tribuna há quarenta minutos e há outros oradores ins-
critos. O único problema são os outros Senadores.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Mas, Srª Presidente, foram feitos vários apartes, e eu 
gostaria de falar agora do principal tema que me trouxe 
aqui hoje. Enquanto todos falam de economia, de juros, 
de desenvolvimentismo, de ortodoxia, de segmentos 
ortodoxos, segmentos desenvolvimentistas, eu quero 
falar do arcabouço legal, da regulamentação que pauta 
segmentos importantes da nossa economia. É sobre 
isso que quero falar. Ficamos discutindo economia, mas 
será que temos uma legislação que garanta os inves-
timentos? Essa é a pergunta que tem de ser feita.

Vamos falar das agências. Como vão ficar as 
agências reguladoras? Há um projeto tramitando na 
Câmara, que trata de uma reestruturação das agências 
reguladoras. O que vai acontecer com essas agên-
cias? 

É o projeto que está na Câmara? Vai ficar tudo 
do jeito que está? Como o investidor se comporta 
quando sabe que as agências reguladoras, que em 
tese vão regulamentar, fiscalizar e zelar pelo bom 
funcionamento de cada sistema, despertam dúvidas 
com relação às suas atribuições? Essa era a primeira 
pergunta que faço.

A segunda pergunta diz respeito à necessidade 
de regulamentação de vários segmentos, de várias 
áreas. Vamos entrar especificamente na questão do 
saneamento, fundamental para o Estado de V. Exª e 
para o meu também. E o projeto que trata desse as-
sunto caminha lentamente dentro do Congresso. O 
projeto aprovado aqui difere daquele encaminhado 
pelo Governo. Qual é o posicionamento? Parar? En-
gavetar o projeto porque não bate com o projeto que 
veio do Governo? E saneamento é uma área abso-
lutamente fundamental. Está paralisada porque não 
existem regras. 

Como é que vamos fazer ou trazer investimentos 
se o arcabouço legal não está definido ou não inspira 
a confiança de que os investidores precisam para aqui 
colocar os seus recursos? 

A reforma do setor elétrico, e falo com a maior 
tranqüilidade, exigia uma série de regulamentações. 
Essas regulamentações foram feitas? Será que vale 
a pena fazer regulamentação por decreto? Há investi-
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dor que não acredita em decreto, porque decreto de-
pende do Presidente ou do Ministro de plantão. Eles 
confiam muito mais numa legislação aprovada pelo 
Congresso, uma lei.

Mas ainda falta uma série de ferramentas regula-
tórias que projetem o sistema, que projetem o setor. 

Não podemos tapar o sol com a peneira. Precisa-
mos olhar o setor de energia com absoluto cuidado, sob 
risco de enfrentarmos, mais à frente, problemas como 
suprimento de energia. Quando ouço falar em Santo 
Antônio, Giral, Belo Monte... Vivi na Amazônia e sei o 
que é fazer barragem lá. Fui regional de operação na 
usina hidrelétrica de Tucuruí e sei as dificuldades que 
um projeto desse traz. Não vamos responsabilizar só 
o Ministério do Meio Ambiente ou o Ibama por atra-
sos nos projeto. Eles podem até ser os responsáveis 
pelo atraso de alguns projetos ou de vários projetos, 
mas há toda uma legislação ainda que os principais 
investidores acompanham de perto e que ainda não 
estão implementadas.

Quando falamos em usinas nucleares, sabemos 
que Angra III já podia ter sido deliberada, bem como 
Angra II. Quem é da área nuclear sabe que esta usina 
opera absolutamente bem, diferentemente de Angra I, 
que apresenta uma série de problemas até hoje não 
resolvidos, como o gerador de vapor de Angra I, que 
nem Jesus Cristo consegue resolver.

O que me preocupa é que sinalizam com projetos 
que resolverão a questão energética, mas que entrarão 
em operação em 2012 na melhor das hipóteses, sem 
falar que, no caso das usinas do Madeira e do Xingu, 
tem que haver linha de transmissão, Senadora Serys. 
V. Exª conhece a região. Ali não é mole! Fazer faixa de 
servidão, construir linha. 

Então, temos que discutir, que achar uma solu-
ção imediatamente, que passa pela termoeletricidade. 
Acompanhei comentários sobre o problema da falta 
de gás. Os gasodutos que estão sendo instalados já 
haviam sido previstos há muitos anos. Patinaram ao 
longo desses anos. Não vou entrar no mérito. Mas 
isso já estava previsto. Urucu-Porto Velho, um antigo 
desejo dos Senadores Fátima Cleide e Valdir Raupp 
até hoje patina. Coari-Manaus era um projeto absolu-
tamente definido. O reforço do Bolívia-Brasil, a despei-
to desses problemas todos com o Governo boliviano. 
Camamu, a interligação como Nordeste, o reforço do 
Ceará; o gasoduto do Sul, de Uruguaiana, que talvez 
tenha ficado para trás porque existem hoje problemas 
de gás natural na Argentina, por exemplo. Estava tudo 
colocado, mas não aconteceu. Por isso, vamos ter que 
passar por um processo de geração termoelétrica para 
garantir a otimização do sistema. Portanto, temos que 
olhar essas questões com absoluto cuidado, pois são 

fundamentais para o crescimento do País, para a ge-
ração de emprego.

Discutimos aqui parcerias público-privadas. Quan-
tas semanas discutimos esse assunto na Comissão de 
Assuntos Econômicos, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, na Comissão de Infra-estrutura, 
em todos os patamares institucionais deste Senado 
Federal?

Onde está o fundo garantidor das parcerias pú-
blico-privadas, de que ainda não temos notícia?

Conversando com o ex-Ministro Ciro Gomes, 
Deputado eleito pelo Ceará, fiquei sabendo que S. Exª 
havia preparado há mais de 12, 13, 14 meses o primei-
ro projeto de PPPs no Brasil, que atenderia a ques-
tão das rodovias, ferrovias e de portos, absolutamente 
fundamentais, pois estamos perdendo competitivida-
de ante a situação dos nossos portos. Até agora não 
temos nenhuma definição sobre qual fundo que dará 
consistência aos projetos de parcerias público-priva-
das, fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. 
O grande desafio para o Brasil crescer é a infra-estru-
tura, e temos de introduzir esse debate imediatamen-
te, sob riscos de passarmos mais quatro anos com 
crescimento pífio de 2,5% a 3%.

Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, 
discutimos aqui a questão da biotecnologia. O projeto 
de biossegurança foi amplamente discutido aqui. Se-
nador Paulo Paim, começamos tratando do Rio Grande 
do Sul, com a regularização do plantio dos sojicultores. 
Depois, apreciamos o projeto de biossegurança, que 
causou aquela polêmica danada. Hoje, estamos ven-
do vários segmentos agrícolas prejudicados porque 
a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança não 
delibera sobre a utilização de determinadas espécies 
que foram pesquisadas e que já são largamente utili-
zadas no mundo.

Entendo o cuidado que tem de ser dado a essa 
questão dos transgênicos. Mas não podemos também 
repetir o que aconteceu com a Lei de Informática; na-
quela época, com aquele projeto chamado de “rainha 
da sucata”, o Brasil simplesmente ficou para trás em 
biotecnologia.

Na nossa região, minha querida Presidente, os 
cotonicultores estão sofrendo violentamente. Hoje, o 
cerrado é um dos grandes celeiros da produção de al-
godão do mundo – diga-se de passagem, de excelente 
qualidade – mas esperamos uma decisão da CTNBio 
que não vem.

O que está acontecendo? China, Estados Unidos, 
Austrália, Índia começam a ocupar os segmentos de 
mercado que nós, a duras penas, conquistamos de-
pois de uma crise enorme que a produção de algodão 
sofreu no Nordeste.
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Não adianta só discutir economia. É absoluta-
mente fundamental vermos a taxa de juros, o câmbio, 
as medidas para manter a nossa economia em con-
dições, mas temos que discutir as reformas que são 
impopulares. Não adianta fugirmos disso; não há ou-
tra saída. Vamos ter de discutir isso para melhorar o 
Brasil. Terceiro: o arcabouço legal para fazer com que 
os investidores compareçam porque, como estamos 
vendo, os fatos não ocorrerão como muita gente pro-
pala. Uma coisa é discurso e boa intenção; outra coisa 
é prática, o que é muito diferente.

Srª Presidente, eu queria falar um pouco mais, 
fazer outras abordagens, mas já falei muito hoje e pre-
firo falar amanhã. 

Ainda gostaria de registrar o seguinte: precisa-
mos ter uma visão ampla, ecumênica, dos problemas 
brasileiros. Não devemos tratar segmentos econômi-
cos importantes ideologicamente; temos que tratar 
segmentos importantes como biotecnologia, energia, 
enfim, os vários segmentos, com as ferramentas que 
temos. Temos que olhar, acima de tudo, para o que a 
população do nosso País almeja: futuro. Não adianta 
mais tapar o sol com a peneira. Temos que avançar 
na economia, nas reformas, mesmo com desgaste; 
temos que aprimorar o embasamento jurídico que vai 
garantir os investimentos do País. Chega de conversa. 
Precisamos, nestes quatro anos, virar a página e fazer 
com que o Brasil se torne aquele País com que todos 
nós sonhamos, um Brasil que, se Deus quiser, vamos 
entregar aos nossos filhos melhor do que aquele que 
recebemos dos nossos pais.

Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Delcídio Ama-
ral, o Sr. Mão Santa, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pela Sra. Serys Slhes-
sarenko, Suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Delcídio Amaral. 

V. Exª disse que falou muito, mas utilizou o tempo 
determinado. Foi da maior relevância, com certeza, o 
pronunciamento de V. Exª.

Concedo a palavra, por 20 minutos, ao Senador 
Mão Santa, como inscrito. 

Logo depois, concederei a palavra ao Senador 
Eduardo Suplicy.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senado-
ra Serys Slhessarenko, Presidente desta sessão de 
16 de novembro, quinta-feira, Srªs e Srs. Senadores 
presentes nesta Casa, brasileiras e brasileiros aqui 
presentes e que nos assistem e nos ouvem pelo sis-
tema de comunicação do Senado, pelas rádios AM e 

FM e pela TV Senado, e aqueles que lêem o Jornal do 
Senado, aí está o Senador do Partido do Trabalhador 
que convida o Presidente da República, recém-reelei-
to, a fazer uma reflexão. Nós comungamos da mesma 
preocupação. 

No primeiro mandato, Senador Delcídio Amaral, 
votamos em Lula, mas nós nos distanciamos, porque 
temos nossas crenças, como V. Exª, fundamentadas 
no estudo, no trabalho e na experiência, mostrando 
uma visão de futuro real. Nós nos afastamos porque 
acreditamos num tripé. Assim como a Igreja de Deus 
tem tripé – Pai, Filho e Espírito Santo, não é só um –, 
na democracia também se tirou a onipotência, o ab-
solutismo dos reis, e nasceu essa força do povo que 
é a democracia: o Governo do povo, pelo povo e para 
o povo. Logo também se dividiu o poder e o dividiram 
em três. A inteligência do jurista Montesquieu: o Poder 
Legislativo, que compomos e que temos de fortalecer, 
o Poder Judiciário e o Poder Executivo, entregue pelo 
povo do Brasil ao Presidente Lula.

Todos nós queremos que este País cresça; todos 
nós queremos a felicidade do nosso povo, que nos 
mandou para cá. Mas temos de entender as coisas. A 
ignorância é audaciosa. Há muita gente com sede de 
poder. São diversos partidos. Há pouco, o PDT do Rio 
Grande do Sul se ofereceu para participar do Governo. 
Nós nos oferecemos para participar da democracia. 
Entendemos, Senadora Serys Slhessarenko, que foi o 
povo que decidiu. Quem ganhou está no Governo, tem 
responsabilidade de governar; e quem não ganhou, 
como nós, tem de ser Oposição. Entendam bem, que 
a ignorância é muito audaciosa. 

Está ali Rui Barbosa. O Senado tem 180 anos. 
Certamente o Senador Eduardo Suplicy está-se comu-
nicando com o mundo para saber quantos Senadores 
já passaram por esta Casa. Senadora Serys, não sei 
se passaram muitas mulheres aqui como Senadoras. 
Mas, em 180 anos, já passaram muitos Senadores, 
inclusive Rui Barbosa, que foi quem mais se desta-
cou. Vejam como a história nos ensina. Rui Barbosa 
foi governo; desagradou aos imperadores, levantou a 
bandeira da Abolição, depois a da República. Quer di-
zer, pouco demorou no Império. E só foi governo com 
Deodoro e Floriano. Foi Ministro como V. Exª, Paulo 
Paim; ele foi Ministro da Fazenda. Quando viu que os 
militares queriam continuar, no terceiro governo militar, 
ele disse: “Estou fora”. Saiu para fazer uma campanha 
civilista, como todos nós estamos querendo fazer. Aí, 
ofereceram-lhe um ministério. Tem gente aí pedindo, 
chorando. O Presidente Lula está vivendo um momen-
to de tormento. Ele deveria chorar no ombro amigo do 
Paulo Paim. Eu li em seu livro, tantos anos de com-
panheirismo com Lula. E uns que ele nem conhece 
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estão todos ali, feito corrupião; não votaram nele, vão 
comprometer. Más companhias estão feito urubu em 
carniça; aqui e nos Estados.

Olha que vi uma carta. Calma, deixe o homem 
escolher com tranqüilidade e compromisso com o 
povo. O povo que o elegeu e lhe deu mais esse cré-
dito de confiança que eu, infelizmente, não dei dessa 
vez. Mas foi por razões minhas porque, Senador Paim, 
tenho as minhas crenças. Creio em Deus, no estudo 
e no trabalho.

Tenho aqui um livro velhinho de Rui Barbosa 
– hoje à noite vou ler o livro do Senador Paim, que já 
me ofereceu. Rui Barbosa disse que lhe ofereceram o 
Ministério da Fazenda, o do dinheiro. 

Hoje ouvi um panaca se oferecendo para ser 
Ministro da Fazenda. Um homem daquele é nocivo à 
Pátria – está nos jornais, na imprensa, ele dizendo que 
aceitaria. Quer a chave do cofre!

Presidente Lula, há um tal Kautilya, Senador Su-
plicy – não sei onde ele quer chegar com esse telefone; 
Suplicy, você está fazendo propaganda é da Tim ou 
da Claro? –, o Maquiavel da Índia, que disse: “Nunca 
dê os canhões nem a chave do cofre”. 

Presidente Lula, não dê não. Os canhões são 
dos militares, e a chave do cofre é da Fazenda mes-
mo. Coloque lá alguém da sua confiança. O povo teve 
confiança em V. Exª.

Acredito em algumas coisas. Cada um leva a 
sua formação. O Delcídio é um homem do progresso, 
é um engenheiro. Os engenheiros é que fazem mes-
mo o progresso. Eles fazem a comunicação, fazem o 
telefone, fazem a ponte, fazem o avião. Cada um leva 
para onde vai a sua formação profissional. Sou mé-
dico, e nós temos um privilégio: quando terminamos 
o curso de Medicina, fazemos o juramento de Hipó-
crates – Pai da Medicina –, que é um código de ética, 
Deontologia Médica.

Não acredito neste País se não tiver ética, se não 
tiver decência, se não tiver honestidade. Eu não acredi-
to. E não tem essa história de meio honesto não; é ou 
não é, Presidente Lula. Esse negócio é meio honesto. 
Está cheio de “meio”. Não, não tem não. “To be or not 
to be, that is the question.” E eu sou médico-cirurgião 
ginecologista. Ou a mulher é virgem ou não é virgem. 
Não há isso de meio virgem, como não há meio honesto. 
Ô Paim, quanto àqueles denunciados pelo Procurador-
Geral, é to be or not to be, that is the question. Está ali 
o Suplicy. Ele gosta de telefonar, mas é honesto, como 
também o Paim, o Delcídio. Quer dizer, tem! Serys, eu 
sei quem você é e a defendi quando quiseram envolvê-
la em qualquer coisa. Estou dizendo que existe. Existe 
virgem? Existe, mas não há meio virgem.

Esses pilantras aí do mensalão, esses não de-
viam ser cassados não, Paim; deviam ser era enfor-
cados. Enforcados! Está no Livro de Deus: “A quem 
muito é dado muito é cobrado”. O povo já nos deu 
um mandato, somos privilegiados, vivemos bem, ain-
da vamos aproveitar de mensalão, das falcatruas, da 
corrupção? Não!

Então, é preciso ter ética. Não tem aquela história 
de pôr a poeira debaixo do tapete. É preciso ter mes-
mo, e vamos julgar essa impunidade. Eu me preocupo 
com esse protelar, Paim; sabe por quê?

Cheguei aqui, e determinaram que eu fosse re-
presentar esse Congresso lá na Venezuela. Foram três 
Deputados Federais. Como era o único Senador, fiquei 
como chefe. Isso ocorreu justamente na ocasião do re-
ferendo sobre o mandato de Hugo Chávez. Serys, eu 
senti o povo. Paim, quando voltei, eu disse: “Chávez é 
perigoso, é influente. Ele é líder”. Ninguém acreditou. 
Eu me lembro disso. Eu senti o povo. Ouça a voz rouca 
das ruas. Eu estava lá naquela confusão. Ele fez uma 
constituiçãozinha. As oposições, apoiadas por Bush, 
pelos americanos... Eu estava lá.

Serys, ele conseguiu. Lá, se 21% da população 
não estiver satisfeita, qualquer membro do Poder Exe-
cutivo, seja alcaide, prefeito ou governador, pode rodar 
no meio do governo. É interessante. Eles conseguiram 
isso. E a confusão toda foi financiada pelos america-
nos. Eu senti isso. Coincidentemente, eu fui a um res-
taurante, a uma boate, estava com a Adalgisa, e vi a 
comemoração: eram quase todos americanos.

Mas ele chamou para a luta, que era para ser 
obedecido. E disse que ia ganhar, citou Bolívar... Ele 
tem energia, tem cultura. É coronel. Serys, a Oposição 
botou 50 mil num comício. Disseram que o dele tinha 
300 mil, Paim. Eu digo que tinha 300 mil e dois, porque 
estava eu e a Adalgisa. Por curiosidade, eu estava lá. 
Era a maioria mesmo, e ele ganhou. As criancinhas, 
os pobres, diziam: “Chávez no coração”.

Atentai bem, Paim. Esta é a minha preocupação: 
o Poder Judiciário lá é totalmente desmoralizado. Ele 
o desmoralizou. O povo, Paim, faz questão de falar até 
da estrutura física, porque a arquitetura é um pouco 
diferente, mas levam ao deboche. Acabou. Desmora-
lizou o Poder Judiciário. Eu senti e estou dando o tes-
temunho. Nisso é que nós temos que ser diferentes. 
Este País tem a nossa história. Olha, é o povo. Então, 
o Poder Judiciário é desmoralizado pelo povo, é o que 
eu senti.

E o Congresso, Paim? Era bicameral, assim como 
o nosso. Esta Casa aqui resistiu; ali, o negócio do 
mensalão virou epidemia, como a aids, uma peste, 
uma gripe. Gripou todo mundo. Foi um negócio ali... 
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As votações ali eram ridículas. Votava aqui e era des-
moralizado ali.

Mas aqui se resistiu. Eu mesmo vi a Serys chorar. 
Eu mesmo vi esse Paim, com a sua coragem, presidir 
esta Casa e pedir uma PEC Paralela, para minimizar. 
Eu votei contra, mas eu vi a Serys votando a favor, 
pela disciplina, mas chorando. Era como aquelas três 
mulheres que estavam chorando diante do Cristo cru-
cificado, as três Marias. Foi aqui a resistência. Heloísa 
Helena foi para a fogueira como Joana d’Arc. Eu até 
disse aquela frase: três coisas a gente só faz... Eu vi... 
Foi aqui a resistência. Fomos nós, porque faz parte da 
História. O Senado é para isso. Quando Moisés quis 
quebrar as tábuas da Lei, quando ia desistir, ouviu a 
voz de Deus – ouviu, Senador Eurípedes? –, que dizia: 
“Busque os mais velhos, e eles o ajudarão a carregar 
o fardo do povo”. Buscar os mais experimentados. Daí 
nasceu a idéia de Senado: Senado na Grécia, Senado 
na Itália, na França, e aqui.

Então, foi aqui que se freou! Tanto que houve abai-
xo-assinados de juízes contra o Presidente do STF.

Saudades de Evandro Lins e Silva, piauiense, 
que lutou contra a ditadura.

Foi aqui! Mas sabe o que ele fez lá, Serys? Eu vi, 
eu andei, eu entrei... Havia duas Casas do Congres-
so, e ele fechou tudo. Se ele fechar hoje, ele ganha 
a simpatia do povo, porque o povo diz: “Do jeito que 
está aí... Só tem mensalão, não sei o quê...” Se apenas 
5% das pessoas acreditam nos políticos, na hora em 
que ele fizer um ato desses, vão bater palmas, porque 
esse é o resultado. Hoje, vi uma pesquisa no comitê 
do Alckmin: só 5% dos brasileiros acreditam em nós, 
políticos. Não é bem assim, mas foi se passando. E só 
30% acredita na Justiça, 30%! Devia ser... A Justiça é 
de Deus. As leis de Deus... “Bem-aventurados os que 
têm fome e sede”... Todos deviam acreditar, mas não. 
Os brasileiros podem fazer... Eu vi no comitê do Alck-
min essa pesquisa e fiquei estarrecido.

Senador Paim, Chávez fechou o Congresso, di-
zendo que era para economizar, que eram uns picare-
tas! Juntou as duas Casas em uma. Não sei o número 
exato, mas, mais ou menos, assim.

Vamos dizer, aqui nós somos 81, o que dá igual-
dade aos Estados. Eu sou pelo Senado. Ali é de acordo 
com o número da população. Isso esmaga os pequenos 
Estados. Nós lutamos de igual para igual. Somos esse 
poder moderador para corrigir essas distorções. 

Mas lá ele juntou os dois, Paim. Vamos dizer, 
aqui somos 81 e lá são 513. Dá 594. Vamos supor 
que ele junte e coloque 300. Aí fica com 220 do lado 
dele. Pode até deixar o Mão Santa ou outro. Será mi-
noritário. É o que está lá, eu vi, eu assisti. Eu assistia 
a isso na Venezuela.

Então, ele é amplamente senhor de tudo. Eu vi... 
Ô cabra macho! Ele é coronel, não brinque não. Ele 
disse que é Simón Bolívar. Ele tem uma cultura im-
pressionante. Eu vi o discurso dele, fiquei em pé. Não 
eram 300 mil, eram 300 mil e mais 2, porque eu esta-
va lá com a minha Adalgisa, e eles não contaram na 
pesquisa. É um negócio sério. Eu estava lá.

O homem é forte, é coronel. Todos são coronéis. 
O Lula, graças a Deus, não é. Sei lá o que pensam 
essas Forças Armadas no Brasil. Ele não é. Isso é 
uma vantagem.

O fato é que ele fez, diminuiu em absoluto, e eu 
vi, Paim. Sabe uma história? Ele começa com Cris-
to, citando trechos da Bíblia. Fala bem, fala bonito, 
impressionantemente. O Lula fala bem, mas ele fala 
melhor. Mas eu vou lhe dizer sobre a minha preocu-
pação com Chávez. 

Paim, eu estava – ô Suplicy – lá no Centro de 
Convenções, e havia um auxiliar da Embaixada acom-
panhando. Eu era o Presidente da Delegação, porque 
só havia um Senador e outros ilustres Deputados. Aí, 
eu vi o Vice-Presidente: ele é jornalista, Carreiro, e 
advogado. Discurso bonito! Mostrando bonito, fazendo 
propaganda mesmo! Eles fazem campanha direto! O 
Congresso era política mesmo!

Fiquei impressionado e disse ao funcionário do 
Itamaraty que queria aquele discurso, embora compre-
enda o espanhol. Hablo um poco! Gostei do discurso 
na íntegra. Ele fala muito bonito. Sabe o que disse o 
nosso amigo do Itamaraty? 

– Nada! Quem fala bonito é o Chávez.O Chávez 
é muito melhor.

Eu fiquei impressionado. Achei o homem tão 
fluente, tão brilhante. O Vice-Presidente é jornalista e 
advogado. Eu o ouvi. Aí, deu-me curiosidade de assis-
ti-lo. Realmente, ele é um orador extraordinário. Mas 
esse é o rumo que está lá. Agorinha, ele convidou, faz 
mesmo e vai ganhar fácil, como ganhou o referendo 
quando cumpriu.

Agora, eu acho que temos o nosso modelo. Nes-
se ranking da corrupção, lá está maior do que aqui 
– e aqui já está imensa. Pensei que não havia, porque 
isso é muito perigoso. 

Então, é isso. A ética não pode ser abandonada, 
Serys. Essa corrupção está sendo esquecida. Onde 
estão os punidos? Se o Procurador disse que havia 40 
bandidos lá, ele não é doido, ele é Procurador-Geral, 
um homem da Justiça. Onde está a Polícia Federal, 
que só algema de um lado? 

Agorinha, prenderam o filho do Governador do 
Pará, que é do outro lado. E tanto bandido que tem 
também..., embora exista muita gente boa, estão aqui 
três maravilhosos. Mas como tem! Como tem! Ulysses 
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disse: “A corrupção é o cupim que destrói a democra-
cia”. Vamos acabar com esses cupins, Lula, ou a de-
mocracia vai acabar neste País.

A Professora Serys falou e o Delcídio me facilitou. 
Eu acredito é no trabalho. Eu sei que as Bolsas..., Lula 
teve uma visão: não é liberdade, igualdade e fraterni-
dade, não, a necessidade. É sobrevivência. Estavam 
morrendo mesmo. Não vou contra, mas isso é uma 
caridade, é uma emergência, deu e pronto.

Lá no meu Estado são 50,9%, mais da metade 
da população possuem essas bolsas. É caridade. Mas 
isso vai acabar com a pobreza? Não. Não. Nós esta-
mos aqui é para ensinar mesmo. Na hora em que não 
tivermos condições de ensinar e de guiar, acabará o 
sentido do Senado. Senado é para ser o pai da Pátria. 
Eu renunciaria.

Minha querida Serys, não acabou com a pobre-
za, não. Ele deu a mão, uma esmola aos pobres. E eu 
ficaria com o Luiz Gonzaga, que é do meu Nordeste, 
com as palavras dele. Não sai do meu coração, mas 
eu quero dizer. O Darcy Ribeiro repetia aqui. O profes-
sor Darcy Ribeiro. Sabe qual é, né? Aquele do livro, do 
Brasil verdadeiro. São as seguintes as palavras: “Uma 
esmola para um homem que é são ou lhe mata de ver-
gonha ou vicia o cidadão”. Aquilo é uma esmola.

Olha, Serys, eu tenho minha preocupação. Não 
sou contra esmola. Eu dou. Olha, para um aleijado, 
cego, eu sempre tenho um dinheirinho para dar. Tem 
que dar esmola. São Paulo: “fé, esperança e caridade”. 
E eu não dou? Aplaudi. O povo brasileiro reconheceu. 
Mas isso não vai acabar com a pobreza.

A pobreza se acaba é com trabalho. É com traba-
lho. É com trabalho. Deus disse: “Comerás o pão com 
o suor do teu rosto”. Eu vou ficar com o Bolsa família e 
contra Deus? “Comerás o pão com o suor do teu ros-
to”. É uma mensagem de Deus para os governantes 
proporcionarem trabalho. O Apóstolo Paulo, Suplicy: 
quem não trabalha não merece ganhar para comer. V. 
Exª vai discutir depois com o Apóstolo Paulo. Ele vai 
lá. Mas eu vou ficando com ele. Então, eu acredito que 
tem de ter trabalho. Trabalho é que faz a riqueza.

Senador Eurípedes, por que o Cristovam, que é 
o Senador seu amigo e tal, não está ali? Está é o Rui 
Barbosa. Vou dizer o que o Rui Barbosa disse sobre 
trabalho. Está aqui o livro, velhinho: A Questão Social 
e Política do Brasil. Mas, Paim, hoje é o último dia que 
vou ler este livro, porque à noite vou ler o livro de V. Exª: 
O Rufar dos Tambores, livro que lançou hoje. 

Mas olhem o que Rui Barbosa disse, Suplicy, 
com todo o respeito – por isso que ele está aí. Então, 
vou ficar com o meu patrono. Aprendei! Trabalho de 
Rui Barbosa, velhinho: A Questão Social e Política 
do Brasil.

Só o que interessa, porque eu creio é no traba-
lho, na grandeza do trabalho:

O trabalho não é um castigo, é a satisfação das 
criaturas. Tudo o que nasce do trabalho é bom; tudo 
o que se amontoa pelo trabalho é justo; tudo o que 
se assenta do trabalho é útil. Por isso, a riqueza e o 
capital que emanam do trabalho são como ele provi-
denciais, como ele necessários, com ele benfazejos. 
Mas, já que do capital e da riqueza é manancial o tra-
balho, ao trabalho cabe a primazia inconteste sobre a 
riqueza e o capital. 

Ele quer dizer que o trabalho vem antes, o tra-
balho tem de ser respeitado, estimulado, ter primazia. 
Ele é que faz a riqueza, o capital. E é disso que preci-
samos. Isso fez com que o Paim escrevesse a melhor 
página desta Legislatura. O salário mínimo era ridícu-
lo, era de menos de 100 dólares. Quanta luta, quanta 
garra! E foi capitaneada por esse homem do PT, mas 
eu estava ao lado dele lutando, reivindicando. Hoje, o 
salário mínimo é de mais de 100 dólares. Então, é o 
trabalho. A ele a primazia, a ele o respeito. Neste País 
quem está ganhando dinheiro são os bancos. Para 
os bancos são dados 160 bilhões por ano de juros. O 
Senador Suplicy já me pede um aparte. Pergunto a 
ele qual é o valor de custeio, em dinheiro, desses 11 
milhões de Bolsa Família? 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Cerca 
de 9 bilhões de reais.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Nove bilhões? 
É muito pouco. 

Se se dá R$160 bilhões para os banqueiros, pa-
rasitas, que nada fazem, que nos empobrecem... Não 
sou contra. Agora, tem que haver um debate qualifica-
do, Senador Suplicy, e estamos aqui para isso.

Fui prefeitinho; Lula não foi. Fui Governador do 
Estado; ele é Presidente, com todo o respeito, mas, 
por exemplo, no Piauí, há 51% da população, vamos 
reduzir isso a um terço. Se dessem emprego mesmo... 
Vá ser vigia, vá ser merendeira, vá ser guarda, vá exer-
cer uma profissão qualquer, vá encaminhar-se para 
o trabalho, porque o exemplo arrasta. Padre Antônio 
Vieira, Paim, disse: “Palavras sem exemplo são como 
um tiro sem bala”. O exemplo arrasta.

Atentai bem, ô Suplicy! A criança imita o pai, o 
adolescente sem trabalhar, acomodando-se a isso, a 
um biscate para somar... Olhe o exemplo para os de 
amanhã. 

Não vejo perspectiva. Vejo o trabalho. Então, gos-
taria de mencionar este tripé: ética, educação e traba-
lho. O trabalho tem que crescer. Quanto à educação, 
Suplicy, V. Exª terá o aparte e será o orador seguinte, 
só quero lhe fornecer um dado – verdade verdadeira 
– anunciado por uma mulher, a economista Sônia Ro-
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cha, do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, 
que saiu na Folha de S.Paulo: trinta e oito da maioria 
dos jovens brasileiros da zona rural não têm ensino 
fundamental. 

No Chile, Ricardo Lago foi Ministro da Educação 
e o Presidente baixou uma lei determinando que todo 
chileno tem que ter 12 anos de escola. Antes, eram 8 
anos, obrigatoriamente. Ele aumentou para 12 anos. 
E mais, cada chileno saberá também dois idiomas. 
Então, estou citando um irmão. Há que se ter essa 
educação.

Como a juventude vai disputar, ó Paulo Paim, 
desqualificado nessa competição por emprego? E está 
difícil, e tem que haver mudança. Vou citar um fato real 
para o Senador Eduardo Suplicy. Quando fui pedir voto 
para o Alckmin, encontrei um médico amigo, em minha 
casa, quase da minha idade, um pouco mais novo, na 
Bahia, especialista em traumatologia, ortopedia. Ele 
foi Prefeito e foi Deputado o Dr. Paulo Eudes Carneiro, 
um homem muito trabalhador, muito honrado, muito 
honesto. Ele disse que mudasse, sabe por quê, Paulo 
Paim? Ele me disse: “Dr. Mão Santa, eu tenho uma clí-
nica de ortopedia e traumatologia. Eu só não a fecho 
– Senador Suplicy, leve esse dado para o Lula – porque 
não tenho dinheiro para pagar as causas trabalhistas 
dos operários. Mas ela está decadente, não tem mais 
condição de funcionar”. Essa é a realidade.

Senador Delcídio Amaral, veja o Incor, privilegia-
do, grande, de São Paulo, está devendo R$250 milhões. 
E nós é que vamos pagar.

Mas não é só o Incor. Há também as Santas Ca-
sas, os hospitais do povo, onde os médicos residentes 
estão em greve. Dá-se atenção aos controladores de 
vôo, porque isso é coisa de rico. Quem vai andar de 
avião não são os que recebem a Bolsa Família. Está 
um tumulto! A Aeronáutica aquartelou os controlado-
res. Com a greve dos médicos residentes, os hospitais 
estão parados.

Senador Suplicy, fui médico residente. Estou fa-
zendo quarenta anos de profissão e posso dizer, Se-
nador Delcídio, que 70% do trabalho de um hospital 
grande é feito pelo médico residente. Eles preparam o 
doente, buscam o sangue, colocam na sala, trabalham, 
passam a noite acordados, têm 20 horas de serviço, 
preparam os doentes, e estão todos de greve. Mas os 
prejudicados são os pobres, porque os hospitais não 
estão funcionando. São os pobres que precisam dos 
hospitais públicos, das Santas Casas, das clínicas. 
Ninguém fala, e eles estão em greve. Ganham um 
pouco mais de R$ 1 mil, trabalham como no tempo 
da escravatura e não têm o que eles buscam: uma 
competência, um ensinamento para que eles sejam 
profissionais brilhantes da Medicina.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Mão Santa, V. Exª me permite um aparte?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Concederei o 
aparte, mas antes quero dizer que acredito na ética, na 
educação e no trabalho que levam ao crescimento.

Com a palavra um dos homens de maior probida-
de da República do Brasil, em homenagem ao Dia da 
Proclamação da República, que transcorreu ontem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Suplicy, farei um apelo a V. Exª. Como V. 
Exª é o próximo inscrito, peço que seja o mais breve 
possível. Assim, o Senador Mão Santa concluirá o seu 
discurso, e concederei a palavra a V. Exª, pelo tempo 
necessário para concluir o seu pronunciamento.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Com 
respeito aos médicos residentes, amanhã, em São 
Paulo, na parte da tarde, marquei uma audiência com 
inúmeros representantes dos médicos residentes que 
nos solicitam, a nós, Senadores, o acompanhamento, 
com atenção, do projeto de lei que tramita na Câmara 
dos Deputados para a resolução do problema dos mé-
dicos residentes. O Deputado Arlindo Chinaglia está 
acompanhando o projeto de perto. Nos próximos dias, 
logo depois que a Câmara apreciá-lo e votá-lo, será 
a vez de o Senado voltar-se para essa matéria, que, 
obviamente, será importante para todos nós. 

De qual Município do Piauí V. Exª foi Prefeito, 
Senador Mão Santa?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Na cidade 
em que nasci.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Qual 
a cidade?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Parnaíba.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Par-

naíba, que fica no delta, para onde V. Exª tem me 
convidado a ir.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Tenho convi-
dado V. Exª e sua esposa a irem ser felizes lá.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – For-
mulo um convite a V. Exª: que, de fato, tenhamos um 
debate sobre o tema que V. Exª está trazendo aqui, 
relativamente aos programas de transferência de ren-
da, à questão do trabalho e do direito de todas as pes-
soas partilharem da riqueza da Nação. Gostaria de, 
em breve, aceitar o seu convite para irmos ao Piauí e 
lá, no Parnaíba, em meio ao seu povo e também em 
Guaribas... V. Exª se lembra de que, certo dia, me dis-
se que o Presidente Lula não teria um resultado tão 
bom em Guaribas. 

Saiba V. Exª que Sua Excelência obteve 90% 
dos votos da cidade de Guaribas, onde, em 2003, foi 
lançado o Programa Fome Zero. Tive a oportunidade 
de visitar Guaribas e Acauã e explicar para os bene-

    395ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2006 



Novembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 34661 

ficiários do cartão-alimentação que melhor ainda se-
ria o dia em que tivermos o direito de toda e qualquer 
pessoa receber uma renda básica de cidadania. Mas, 
atendendo ao apelo do Senador Paulo Paim, nosso 
Presidente, quero transferir esse debate para fazê-lo, 
com todo o carinho e respeito, na companhia de V. Exª 
e na sua terra, no Piauí. É o compromisso que quero 
selar com V. Exª.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Será um 
prazer. Já havia convidado V. Exª para passar até uma 
lua-de-mel em uma das ilhas do delta. 

Agradecemos e entendemos que deve haver um 
debate qualificado do Programa Bolsa-Família para 
melhorá-lo, aprimorá-lo. Creio que já surgiu no Sena-
do uma idéia de dar o 13º mês. É até justo porque, já 
que há um fato, a lei vem depois. Mas tem que haver 
um debate qualificado para aprimorarmos a questão 
e encaminharmos esse povo para uma qualificação 
profissional para entrar no mercado de trabalho.

Vamos dizer, então, nossas últimas palavras. 
Agradecemos a V. Exª. O Piauí tem mais da metade 
da população recebendo o Bolsa-Família. Queremos 
mais.

Queremos mais: que V. Exª vá lá e leve o Pre-
sidente da República. Ele disse que o Porto do Piauí 
seria concluído em quatro anos, mas ainda faltam 
US$10 milhões. Ele prometeu uma ferrovia ao Dr. Al-
berto Silva, ligando Teresina a Parnaíba e a Maurício 
Corrêa. Disse que ia fazer cinco hidrelétricas, e não fez 
nenhuma. Quero que, pelo menos, termine as eclusas 
da que existe lá. Uma ponte em Teresina deveria estar 
pronta por ocasião de seus 150 anos de aniversário. 
Teresina já tem 154 anos. O Pronto-Socorro Municipal, 
que o Presidente da República e o Governador do PT 
prometeram, ainda não está pronto. No entanto, agora, 
tenho certeza de que, com a presença de V. Exª, Se-
nador Eduardo Suplicy, serão carreados os recursos 
necessários para o Piauí.

Essas são as nossas palavras. 
Agradeço ao Presidente Paulo Paim a compre-

ensão pelo tempo que usei.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa, a 
Sra. Serys Slhessarenko, Suplente de Secre-
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Muito obrigado, Senador Mão Santa.

De imediato, concedo a palavra, por 20 minutos, 
ao Senador Eduardo Suplicy, para tecer suas consi-
derações, certamente relevantes, importantíssimas 
para todo o País.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Caro Presidente Paulo Paim, Senador pelo Rio 
Grande do Sul, companheiro do Partido dos Trabalha-
dores, em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu livro 
Rufar dos Tambores, lançado nesses dias, na Feira 
de Porto Alegre.

Vou lê-lo com muita atenção.
Quero aqui transmitir a afinidade que tenho com 

os propósitos de V. Exª de estar lutando para que 
possamos, em breve, neste País, ter todas as pesso-
as participando, como gostava de dizer Martin Luther 
King Junior, da mesa da fraternidade.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Suplicy, se me permitir, também vou ler 
com muito carinho a última versão da Renda Básica 
de Cidadania: A Resposta dada pelo Vento, que V. 
Exª me patrocinou.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Muito obrigado.

Esse livro, felizmente, já terá a sua segunda edi-
ção pela L&PM, livro de bolso. O livro foi editado em 
março deste ano, com cinco mil exemplares. É com 
alegria que lhe dou um exemplar.

Gostaria, Senador Paulo Paim, de falar a respei-
to de um tema que, volta e meia, tem preocupado os 
brasileiros. Diversas reportagens foram publicadas, 
recentemente, nos mais diversos jornais, como O 
Globo, Jornal do Brasil, Folha de S.Paulo, Correio 
Braziliense. Hoje, o jornal O Estado de S. Paulo, em 
reportagem de Rosa Costa, salienta: 

Mais suplentes vão virar senadores, sem um só 
voto. Pelo menos mais quatro ganharão vaga no Se-
nado, com direito a plano médico vitalício e salário de 
R$12,7 mil.

Ela chama atenção para a questão, dizendo: 
Excluído das prioridades do Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva para a reforma política, o mecanismo de 
substituição dos Senadores é uma anomalia que leva 
para o Congresso Nacional ‘políticos fantasmas’. Os 
suplentes são escolhidos para atender aos Partidos ou 
ao próprio candidato ao Senado Federal, o que explica 
a opção por financiadores de campanha e parentes. 
Os suplentes têm no cargo as mesmas regalias dos 
Senadores eleitos.

Primeiro, eu gostaria de dizer do respeito que 
tenho tido para com qualquer Senador, tanto titular 
quanto suplente, quando aqui chega. A cada um dos 
Senadores suplentes, sempre procurei transmitir o res-
peito que eu estaria tendo para com o titular, sobretudo 
porque se trata da representação constitucionalmente 
existente. Quando da eleição do Senador, conforme 
sabemos e segundo reza a Constituição Federal, ao 
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eleger-se o titular, também são eleitos o primeiro e o 
segundo suplentes, que são objetos de deliberação 
e aprovação pela coligação ou pela convenção dos 
respectivos Partidos que apóiam a candidatura do 
Senador. No entanto, durante a campanha eleitoral, 
normalmente, não se menciona – pelo menos não 
com a devida freqüência – o nome dos respectivos 
suplentes. Ao longo desta campanha, eu tive sempre 
a preocupação de citar quais são os meus suplentes. 
Meu primeiro suplente é o Professor Carlos Ramiro, o 
Professor Carlão, Presidente da Apeoesp; o segundo 
suplente é o Luiz, professor da PUC de Campinas. Por 
serem professores, eles fortalecem a minha candida-
tura no que diz respeito ao aspecto de preocupação 
com a educação.

Mas já em meu primeiro mandato, quando fui 
eleito 1990, por volta de 1995, apresentei uma propos-
ta de lei para que o primeiro e o segundo suplentes 
pudessem também ser eleitos por eleição direta. O 
projeto tramitou na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania e recebeu parecer favorável do Senador 
Jefferson Peres, que sugeriu, inclusive, que pudesse 
haver até quatro nomes, dentre os quais os eleitores 
escolheriam os primeiros dois para primeiro e segun-
do suplentes, respectivamente. Essa proposta acabou 
não sendo aprovada, foi arquivada, considerando que 
esse assunto deveria ser objeto de proposta de emen-
da à Constituição.

Na proposição de reforma política, o Senador 
Sérgio Machado preferiu um outro formato que leva em 
conta também a proposição do Senador Jefferson Pé-
res, autor de uma proposta de emenda à Constituição 
citada na matéria da Rosa Costa. O texto prevê que o 
suplente só assumirá o cargo nos impedimentos tempo-
rários do titular. Se este morrer ou renunciar, será feita 
nova eleição para escolher o sucessor. Dessa maneira, 
no caso de morte ou de o senador ser eleito para outro 
cargo, num período máximo de dois anos, seja para 
prefeitos e vereadores, seja para deputados, senado-
res, governadores e presidente, haveria a eleição para 
preencher o cargo. Essa seria uma alternativa para se 
minimizar o tempo do suplente nesta Casa.

Entretanto, estou colhendo assinaturas, Presi-
dente Paulo Paim – e gostaria de colher a assinatura 
do meu colega Senador Delcídio Amaral –, para uma 
outra proposta de emenda à Constituição que diz:

As Mesas da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, nos termos do § 3º do 
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a 
seguinte emenda constitucional:

1º. O § 3º do art. 46 da Constituição Fede-
ral passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.46.  ..................................................

§ 3º Cada Senador será eleito com dois 
suplentes, também eleitos de forma direta, 
nos termos da lei.

I. Cada partido ou coligação partidária 
poderá apresentar até três candidatos a su-
plente de senador.”

Então, como funcionaria? 
Na hora de o eleitor escolher o Senador titular, 

terá até três possíveis nomes, indicados pela coliga-
ção ou partido, para ter a opção de escolher o primeiro 
suplente e o segundo suplente. Dessa maneira, todo 
e qualquer Senador aqui presente estaria sempre res-
paldado pelo voto popular. Esse é o propósito. 

Esta é a minha justificativa:

No Brasil o suplente de Senador é par-
tidário, e o registro do candidato ao Senado é 
feito com o de suplente partidário (na verda-
de, dois). A finalidade da suplência partidária 
é assegurar a eleição do candidato eleito com 
o Senador. A suplência, entretanto, é neces-
sária ao equilíbrio do partido. 

Na presente proposição, a idéia não é 
resgatar o instituto da sublegenda, criada na 
vigência do Decreto-Lei nº 1.541/77 e revoga-
da pela Lei nº 7.551, de 12 de dezembro de 
1986.Tal tentativa implicaria infração ao dispo-
sitivo constitucional que determina que os Srs. 
Senadores devem ser eleitos obedecendo ao 
princípio majoritário. A sublegenda, a nosso 
ver, traz, na verdade, uma ‘proporcionalização’, 
deformando o modelo majoritário.

Pela presente proposição, o voto só será 
considerado válido se o eleitor escolher por su-
frágio direto o titular e os dois suplentes entre 
os candidatos a suplentes apresentados.

O que se pretende é que os suplentes 
definidos juntamente com os candidatos ao 
Senado na Convenção Partidária sejam igual-
mente eleitos pelo povo, como ocorre com os 
titulares do mandato de Senador. Assim, todos 
os membros do Senado Federal serão eleitos 
pelo voto direto. 

Na maioria das vezes, o eleitorado des-
conhece os suplentes dos seus candidatos 
ao Senado e são surpreendidos quando há 
afastamento do Senador eleito, permitindo a 
convocação do suplente para preencher aquela 
vaga. Desta forma, a representatividade alme-
jada pelos eleitores à época das eleições aca-
ba por ficar distorcida, visto que os suplentes 
passam a representar um Estado membro, ou 
Distrito Federal, independentemente da anu-
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ência popular. Aliás, muitas vezes o suplente 
de um determinado Senador pode ser alguém 
cuja população do Estado que representa não 
desejava lhe delegar poderes para o represen-
tar, tampouco para legislar; e é o instituto da 
suplência partidária, eleita de forma indireta, 
que confere ao suplente tais poderes, o que, 
no nosso entender, excede a soberania popular 
que rege o processo eleitoral brasileiro.

Cumpre-nos ressaltar que, embora a 
Constituição Federal determine que cada Se-
nador será eleito com dois suplentes (CF, art. 
46, § 3º), não estabelece que a eleição do 
Senador implica automaticamente a eleição 
de seus suplentes, contrariamente ao que 
disciplina expressamente na eleição do Pre-
sidente e Vice-Presidente da República (CF, 
art. 77, § 1º). 

A proposição ora apontada ainda é insufi-
ciente para solucionar as distorções existentes 
em nosso sistema eleitoral, tampouco encerra 
as discussões que envolvem a representação 
política e das minorias partidárias, mas acre-
ditamos que irá contribuir para a redução da 
tendência oligárquica no interior dos partidos 
políticos e ratificará a soberania popular na 
escolha de seus representantes.

Essas as razões que nos levam a solicitar a apro-
vação desta proposta de emenda à Constituição que 
ora submetemos à apreciação dos ilustres membros 
desta Casa.

Vou pedir à Secretaria da Mesa que encaminhe 
a proposição ao Senador Delcídio Amaral, a quem a 
submeto para exame. 

Eu gostaria de informar, Senador Delcídio Ama-
ral, que nos preside neste momento, que já começo 
a coletar assinaturas hoje e obterei mais assinaturas 
na próxima terça-feira, de maneira a conseguir pelo 
menos as 27 constitucionalmente necessárias para 
que seja apresentada à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/PT – 
MS) – Meu caro Senador Suplicy, V. Exª me permite?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Senador Delcídio Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/PT 
– MS) – Assinarei com grande satisfação, porque se 
trata de mais um projeto elaborado por V. Exª, perti-
nente e compatível com tudo aquilo que esperamos: 
transparência. Esperamos que sejam representantes 
que, efetivamente, correspondam à vontade popular, 
honrando os seus Estados e honrando, mais do que 
nunca, o Senado Federal.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Muito obrigado, Senador Delcídio Amaral. 

Assim, eu gostaria de dizer que tive alguns diá-
logos com o Presidente da República. Sua Excelên-
cia manifestou, com relação ao Senado Federal, ao 
mandato dos Senadores, uma preocupação, qual seja: 
“será que é realmente próprio oito anos de mandato 
para os Senadores? Será que não seria melhor que o 
mandato fosse de quatro anos”?

Bem, quando aqui ingressei, tentei apresentar 
uma proposta de emenda à Constituição que diminuiria 
o mandato dos Senadores para quatro anos. No perí-
odo de 1991 a 1995, não consegui o número de assi-
naturas necessárias para isso. Quando aqui chegou o 
Senador Maguito Vilela, ele apresentou uma proposta 
também com essa intenção, e eu a assinei. Mas, até 
agora, ela não prosperou.

Porém, creio que devemos, entre os diversos itens 
da reforma política, dar prioridade à representatividade 
de cada um dos 81 Senadores com essa proposição 
de eleição direta dos suplentes de Senadores. 

Eu gostaria de sugerir à Mesa do Senado e à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que 
façam tramitar essa proposição, seja a minha proposta 
de emenda à Constituição, seja aquela que guarda re-
lação com a mesma, de autoria do Senador Jefferson 
Péres, que já havia dado parecer favorável quando eu 
a apresentei na forma de projeto de lei. Mas, como uma 
das objeções era a de que ela deveria ser proposta na 
forma de emenda à Constituição, desta vez eu a estou 
apresentando como emenda à Constituição.

Sr. Presidente, Senador Delcídio Amaral, quero 
dar a informação que acabo de saber: faleceu, nos Es-
tados Unidos da América – ele estava hospitalizado –, 
aos 94 anos, o economista laureado com o Prêmio No-
bel, nascido em 1912 no antigo império austro-húngaro, 
o professor Milton Friedman, que, por muitos anos, foi 
professor da Universidade de Chicago e também de 
outras universidades, como a de Columbia. Nos últimos 
anos, desde a década de 70, ele vinha trabalhando no 
Instituto Hoover da Universidade de Stanford. Mas ele 
sempre foi conhecido por ser um dos principais líderes, 
do ponto de vista intelectual, da escola de Chicago. 
Milton Friedman tornou-se mundialmente conhecido 
por suas opiniões muito fortes. Defendeu, por muitos 
anos, pontos de vista relativos à política monetária e 
argumentou que o importante era manter a oferta de 
moedas na economia crescendo ao ritmo do Produ-
to Interno Bruto de cada país, nem mais nem menos, 
para se conseguir a estabilidade de preços e a con-
tenção da inflação.

Ele não era um adepto tão forte das opiniões de 
um dos maiores economistas do século XX, que foi 
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John Maynard Keynes, que teve, por sua vez, um dos 
seus maiores seguidores na pessoa de outro Prêmio 
Nobel de Economia, o professor James Tobin, falecido 
há cerca de três anos, da Universidade de Yale.

No seu livro Capitalismo e Liberdade, publicado 
em 1962, o Professor Milton Friedman procura argu-
mentar que o capitalismo seria o sistema mais con-
sistente com a liberdade do ser humano. O sistema 
de mercado se tornaria, pelas suas características, 
o sistema mais eficiente e proporcionaria, ao mesmo 
tempo, maior rapidez e maior liberdade ao ser humano. 
Entretanto, ele reconheceu que o sistema de mercado 
não resolvia, com razoável rapidez e de forma definiti-
va, o problema da pobreza absoluta. Ele argumentou 
que se desejássemos enfrentar o problema para valer, 
o instrumento adequado que menos conflitaria com 
o sistema de mercado, que menos atrapalharia seu 
funcionamento, seria justamente um imposto de renda 
negativo que proveria a toda população a garantia de 
uma renda mínima.

O interessante é que ele desenvolveu esse con-
ceito em parceria com outros economistas, dentre os 
quais George Stigler, com quem ele conviveu bastan-
te. Stigler, em 1946, quando desenvolveu um relacio-
namento de amizade com Friedman, escreveu, numa 
análise sobre o salário mínimo, que mais eficaz para 
se atingirem os objetivos do pleno emprego e da erra-
dicação da pobreza do que o salário mínimo seria se 
instituir um imposto de renda negativo.

Isso foi melhor desenvolvido ainda por Milton Frie-
dman, no capítulo sobre o combate à pobreza, realizado 
em 1962, no livro Capitalismo e Liberdade.

O conceito de imposto de renda negativo, na ver-
dade, foi objeto de uso, pela primeira vez, que se saiba, 
pelo economista francês Augustin Cournot, em 1838.

Antes mesmo de George Stigler, o economista 
Abba Lerner, em Lerner on The Economics of Con-
trol, fez uma proposição em favor de um imposto de 
renda negativo na forma de uma soma fixa para todos. 
Em A Economia do Controle, em 1944, ele disse:

Onde isso não é suficiente para trazer os resul-
tados requeridos, mesmo quando as taxas tenham se 
reduzido a zero, taxas negativas podem ser impostas. 
Isto significa que o governo, ao invés de recolher di-
nheiro das pessoas, o dá a elas. Isto pode tomar a 
forma de pagamentos de auxílio, de pensão para os 
idosos, bônus, e mesmo um dividendo social quando 
for desejável aumentar o consumo em geral.

Já George Stigler, em 1946, numa análise sobre 
o salário mínimo, observou:

Há uma grande atração na proposta de que ve-
nhamos a estender o imposto de renda às pessoas 
nas faixas de renda mais baixa com taxas negativas 

nessas faixas. Esse esquema poderia alcançar igual-
dade de tratamento com o que parece ser um mínimo 
de máquina administrativa.

O interessante é que o Professor James Tobin, 
da Universidade de Yale, de maneira independente de 
Milton Friedman, também, nos anos 60, elaborou a 
proposta de um imposto de renda negativo.

Eu gostaria, Sr. Presidente, numa homenagem 
ao Professor Milton Friedman, de transcrever para os 
Anais do Senado Federal o diálogo que mantive com 
ele, de 2000 para 2001, quando eu preparava o livro 
Renda de Cidadania, a saída é pela porta. Naquele 
diálogo, eu pergunto a ele sobre a origem da proposta 
da garantia de renda mínima para todos.

Aí ele expressa como desenvolveu essa pro-
posta.

A certa altura, pergunto-lhe como ele avalia a 
proposição de uma renda básica ou renda do cidadão, 
que seria incondicional para todos, em comparação 
com a de um imposto de renda negativo. A resposta 
dele foi a seguinte:

Uma renda básica ou renda do cidadão não é uma 
alternativa ao imposto de renda negativo. É simples-
mente uma outra forma de se introduzir um imposto de 
renda negativo se for acompanhado de um imposto de 
renda positivo sem isenção. Uma renda mínima de mil 
unidades com uma porcentagem de 20% sobre a renda 
ganha é equivalente a um imposto de renda negativo 
com isenção de 5.000 unidades e uma porcentagem 
de 20% abaixo e acima de 5.000 unidades.

Segundo um comentário do Professor Philippe 
Van Parijs, que é, possivelmente, a maior autoridade 
sobre esse tema – na minha avaliação, é, de fato, a 
maior autoridade no assunto:

Esta é uma afirmação muito clara da equivalência 
formal entre os dois esquemas, o que sugere que Frie-
dman é a favor tanto de uma proposta como da outra, 
mas também que ele se mantém insensível, tal como 
os economistas usualmente o são (com Tobin sendo 
uma exceção maior) com respeito à diferença que faz 
para aqueles que recebem uma renda baixa e irregular, 
se a renda básica é paga a todos previamente, ou na 
forma de crédito fiscal, portanto posteriormente.

Ou seja, Philippe Van Parijs observa a grande 
vantagem da renda básica incondicional, que foi jus-
tamente a proposta que aqui abracei, felizmente apro-
vada pelo Congresso Nacional e já sancionada pelo 
Presidente Lula.

Sr. Presidente, pedi para preparar formalmente o 
requerimento de pesar pelo falecimento do Professor 
Milton Friedman.
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Porém, como ele ainda não ficou pronto, eu o 

formalizarei na próxima semana.

Agradeço a atenção de V. Exª, Sr. Presidente 

Delcídio Amaral.

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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Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Delcídio 
Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/PT 
– MS) – V. Exª será atendido na forma regimental, meu 
caro Senador Eduardo Suplicy.

Não há mais oradores inscritos.
O Sr. Senador Arthur Virgílio, a Srª Senadora 

Lúcia Vânia, e os Srs. Senadores Papaléo Paes, Al-
varo Dias, Flexa Ribeiro, Leonel Pavan, Juvêncio da 
Fonseca e Almeida Lima 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. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o Presidente Lula reelegeu-se, toma 
posse no dia 1º de janeiro, mas seu novo mandato, 
ainda não iniciado, já tem ao redor as mesmas olas 
(ô) de petistas do chamado Baixo PT. 

Essa parcela do PT gente que pode botar o novo 
Governo a se perder, salvo se fizerem menos onda e 
desde que arquivem principalmente seus arroubos nada 
democráticos, como essa idéia de implantar no Brasil 
o controle sobre a liberdade de expressão.

O próprio Presidente Lula mantém a postura, 
para ele habitual, de quem não sabe exatamente o 
que pretende. Acha que pode tudo. Ele precisa provar 
que respeita o Congresso, a oposição e as liberdades 
no País. 

Nesses primeiros dias após as eleições, Lula 
já começou fazendo três coisas graves. Seu partido 
agrediu jornalistas na porta do Palácio da Alvorada, 
a Polícia Federal está fazendo coação aos jornalistas 
da Veja e o PT está tentando livrar a quadrilha dos 
sanguessugas.’

Não bastassem as manifestações de hostilida-
des com que militantes do partido do Presidente, no 
seu linguajar chulo e surrado, agrediram os jornalis-
tas que faziam a cobertura do retorno de Lula a Bra-
sília, no dia 30, os do Baixo PT retiraram do baú o já 
condenado e sinistro plano de desconcentrar a mídia. 
Desconcentrar o quê?

Segundo o noticiário, a intenção desses militan-
tes do lado de lá do PT seria democratizar os meios 
de comunicação. Só que esse é verbo que não com-
bina com PT, principalmente essa parcela que já vai 
ganhando dicionário: o Baixo PT.

No Aurélio e no Houaiss já está incorporado o 
verbete Petista, como substantivo e como adjetivo. Em 

breve, vai ganhar, em ambos os dicionários uma nova 
acepção, como adjetivo: 

Petista. 3
Adj. 2 g.: Partidário ou simpatizante do PT que 

segue a linha antidemocrática. 
Antidemocrática, mesmo. Com suas olas irres-

ponsáveis e desmedidas, querem virar o barco e dizem 
que vão propor mudanças legais para dar aos meios 
de comunicação equilíbrio e proporção. 

O documento que está pronto para ser levado ao 
Planalto é um pouco mais atenuado que a versão an-
terior, condenada pela opinião pública do Brasil.

Mesmo assim, diz o noticiário, prometem os do 
Baixo PT “medidas rigorosas para regulamentar e des-
centralizar a mídia.

Com as exclusões, o texto do “documento” ficou 
com 13 páginas e já não sugere a criação de uma inex-
plicada Secretaria de Democratização das Comunica-
ções, vinculada à Presidência da República.

Menciona, porém, o recadastramento das con-
cessões de rádio e TV. E insiste no que eles entendem 
por democratizar os meios de comunicação.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a ameaça 
às liberdades fundamentais e, portanto, à democracia, 
é real. Ao longo dos quatro anos perdidos do primeiro 
Governo Lula, não foram poucas as manifestações dele 
e seus seguidores, contrárias à democracia.

Não aceitamos retrocessos. A democracia brasi-
leira foi por nós todos, brasileiros, reconquistada com 
muito sacrifício. 

Essa gente desordeira que hoje prega a supres-
são das liberdades é parcela do partido do Presidente. 
E o Presidente nada faz para impedir que eles prossi-
gam perturbando a boa ordem.

O jornal O Estado de S. Paulo chamou esses 
desordeiros de boçais:

(...) esses’leões-de-chácara’ que supõem ter di-
reito a fazer a triagem - na base do insulto e da agres-
são física - dos repórteres que pretendiam entrevistar 
o recém-reeleito presidente Lula, quando este volta-
va para o Palácio da Alvorada, não passavam de um 
bando de boçais, daqueles que sempre envolvem altas 
autoridades sob o pretexto de ‘protegê-las’ (...)

Mais aspas para o Estadão, agora para o episó-
dio de intimidação de jornalistas da Veja:

A tentativa de intimidar os três jornalistas da revis-
ta Veja, no momento em que prestavam depoimento à 
Polícia Federal (PF), pareceu um claro ‘recado’ enviado 
àquele veículo de comunicação - e, por tabela, a todos 
os demais - quanto à possibilidade de testemunhas po-
derem ser transformadas em ‘suspeitos’, dependendo 
da contundência crítica das matérias publicadas e da 
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disposição, dos jornalistas, de revelar ou não as fontes 
de suas informações.

O grave, nesse sinistro quadro que pode com-
prometer a liberdade de imprensa, é que não apenas 
os boçais petistas que se manifestam.

Leio trecho do editorial do Estadão:
(...) o que justifica o temor de uma ameaça à li-

berdade de imprensa, por parte de um governo recém-
reeleito (que prometeu, aliás, melhorar seu relaciona-
mento com os veículos de comunicação), é o pronun-
ciamento disparatado e fascistóide de quem exerce a 
função de presidente do Partido dos Trabalhadores e 
assessor especial do presidente da República - tendo 
sido o coordenador final de sua campanha eleitoral. E 
mais, ainda sobre o dirigente petista: 

(...) Com efeito, Marco Aurélio Garcia - que vai 
se tornando a figura mais sinistra do staff presidencial 
-, depois de uma suave condenação à violência pra-
ticada pelos boçais da porta do Alvorada, aproveitou 
para concitar os jornalistas a fazer uma ‘auto-reflexão’ 
sobre ‘o papel que tiveram nesta campanha eleitoral’, 
pretendendo, em última instância, que os profissionais 
e veículos de comunicação se retratem, peçam des-
culpas pelas críticas que fizeram ao governo e seus 
‘erros’. 

Era só o que faltava? Não! 
Prossigo na leitura do Estadão:
(...) O atual chefe dos petistas deseja que a im-

prensa passe a considerar o mensalão uma pura in-
venção - como se o insuspeito procurador-geral da 
República (nomeado pelo presidente Lula) não tives-
se feito constar em seu relatório, expressamente, que 
uma sofisticada quadrilha, integrada por membros da 
cúpula do governo e do PT, agia em plano federal com 
o objetivo de ‘garantir a continuidade do projeto de po-
der do Partido dos Trabalhadores mediante a compra 
de suporte político de outros partidos’. Quem foi que 
‘inventou’ isso,então?

Pesa também saber que o próprio Lula não é 
muito de aceitar a liberdade de expressão. Não foram 
poucas suas manifestações contrárias ao noticiário 
dos jornais. A Nação sabe disso. 

Por último, abro aspas para a mensagem que, 
de algum ponto do País, me envia o Ertúzio Calazans, 
chamando a atenção para o diz-que-diz do Presiden-
te Lula. 

No primeiro diz, o Presidente insistia em afirmar 
que de nada sabia, nem da corrupção que a sala vi-
zinha ao seu gabinete patrocinava para favorecer os 
petistas.

No outro diz, Lula aparece na TV Rede Mulher e 
disse, confessando, textualmente, o seguinte:

No meu Governo, não teve Era Palocci nem Era 
Mantega, porque aqui mando eu e os meus auxiliares 
fazem o que eu mando. 

Agora, o principal, a confissão que desmente os 
diz-que-diz anteriores:

Aspas para Lula na Rede Mulher:
Nada ocorre no meu Governo sem que eu tome 

conhecimento antecipado.
Aí está. E agora aspas para o Ertúzio Cala-

zans:
Nosso Presidente deixou entender que nada 

ocorreu ou ocorre no seu Governo.
Mas então porque dizia antes que de nada sa-

bia? E como vão ficar os casos de corrupção no Brasil, 
ocorridos ao longo do Governo Lula?

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nem Lula 
na praia. Nem Saddam. Nem estrela na moda.Nem 
confusão nos aeroportos. Nem a certeza de que o Bra-
sil se consolidou como o país do eu não sabia. Nada 
disso. Um jovem brasiliense conquistou o espaço nobre 
na primeira página do The New York Times, o jornal 
mais influente do mundo. Ele foi o primeiro brasileiro 
– e o primeiro sul-americano – a conquistar a Mara-
tona de Nova York.

E por falar em imprensa, e para que não digam 
que a oposição é um espinho na garganta, vale juntar 
apenas os títulos de algumas notícias desses últimos 
dias. Uma após a outra, quase formando frases:

No horário, só o Aerolula (Jornal da Comunida-
de). Lula procura siglas ligadas ao Mensalão (Folha de 
S.Paulo), Governadores se unem para cobrar preço do 
apoio a Lula (Folha de S.Paulo) , O primeiro mandato 
de Lula foi pífio...e agora ele tem mais quatro anos, 
como última chance, para deixar um legado de gran-
deza (Veja) , Preço do gás está defasado, diz Gabrielli, 
o Presidente da Petrobrás, ao acenar um aumento de 
preço (Folha de S.Paulo), A sociedade reage (Veja, 
sobre o pouco apreço dos petistas à liberdade de im-
prensa).Volta a truculência (Folha de S.Paulo, sobre 
o mesmo tema), Nova Ameaça à imprensa (O Esta-
do de S. Paulo, sobre o mesmo tema)). Operação 
de Guerra tenta evitar caos nos aeroportos (Correio 
Braziliense).

Termino, requerendo que passem a integrar este 
pronunciamento as matérias anexas, para que, assim, 
constem dos Anais do Senado da República: Era o 
que tinha a dizer.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, outro as-
sunto é para dizer que ao falar da AMA, a Associação 
de Amigos do Autista do Amazonas, não há como 
deixar de exaltar, sempre, sua Presidente, Telma Viga 
Albuquerque. Ela não apenas dirige uma meritória 
instituição. Telma gosta do que faz e, como os outros 
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integrantes da direção da AMA, tudo faz pelos autistas 
do Amazonas.

A AMA existe desde 1997 e sua missão é prestar 
assistência aos autistas do Amazonas e seus familia-
res, com orientação, encaminhamento e avaliação. 
Para tanto, desenvolve atividades diárias nos campos 
educativo, social e terapêuticos junto aos alunos nela 
matriculados.

Conheço a entidade. Estive, inclusive, no Centro 
de Vivência Magnólia, por ela mantido e cujo objetivo é 
o de ministrar aulas, orientação pedagógica e de saúde. 
Ali há uma horta e criação de pequenos animais.

É a AMA, pois, uma entidade com alma cuja 
missão é respeitar os autistas, dando-lhes cidadania 

e encaminhando-os, com carinho, numa nobre missão 
de criar uma sociedade inclusiva.

Lembrei-me da AMA ao ler o boletim informativo 
por ela publicado. Li e aprendi muito. E, por isso, faço 
este pronunciamento para que esse extraordinário tra-
balho divulgado e reconhecido.

Parabéns à Presidente Telma Viga Albuquerque, 
cumprimentos que estendo a todos os seus compa-
nheiros de diretoria

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,Srªs. e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fa-
zer o registro do artigo intitulado “Alckmin e as nego-
ciações comerciais”, de autoria do ex-embaixador do 
Brasil nos Estados Unidos e Grã-Bretanha, Rubens 
Barbosa, publicado no jornal O Estado de S. Paulo 
de 24 de outubro do corrente. 

O autor, em seu artigo, faz uma análise sobre os 
programas de governo dos candidatos Alckmin e Lula, 
no que diz respeito à política externa e à estratégia de 
negociações comerciais multilaterais. Para Rubens 
Barbosa, “o programa de Geraldo Alckmin apresenta 

importantes correções de rumo e marcadas diferenças 
em relação às políticas do governo Lula”, que se ca-
racterizaram pela politização dos entendimentos.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado 
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. 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 “FHC acusa governo 
Lula de usar estatais para fins políticos”, publicada 
no jornal O Estado de S. Paulo de 18 de outubro do 
corrente.

A matéria reproduz o conteúdo de entrevista con-
cedida à rádio CBN pelo ex-presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso, e traz as declarações do 
ex-presidente sobre diversas questões que permeiam o 
atual momento eleitoral. Entre essas declarações, des-

tacam-se a de que o PSDB não tem planos de privati-
zar instituições como o Banco do Brasil e a Petrobras 
e a acusação de que o governo Lula usa politicamente 
e para fins ilícitos essas empresas.

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. 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 “Preso por negociar dos-
siê diz que dinheiro veio do PT”, publicada pelo jornal 
Folha de S.Paulo em sua edição de 17 de setembro 
do corrente.

A matéria destaca que o PT e uma revista paga-
riam por supostas evidências contra Serra, segundo o 
advogado Gedimar Pereira Passos, preso com R$ 1,7 
milhão de reais em quarto de hotel em São Paulo.

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. 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 “O fracasso da operação 
abafa”, publicada pela revista Veja e sua publicação 
de 25 de outubro de 2006.

Segundo a matéria, além de Freud Carvalho, ex- 
assessor e ex- segurança do presidente Lula, envolvi-
do no escândalo da compra de um falso dossiê contra 
candidatos tucanos, passam a ser suspeitos também 

o ex-chefe da Casa Civil, José Dirceu, e Gilberto Car-
valho, Chefe de Gabinete do Presidente Lula.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,Srªs. e Srs. 
Senadores: Ocupo a Tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada “Em livro, Jeffer-
son envolve Lula e Dirceu com dinheiro de Furnas”, 
publicada no jornal Folha de S.Paulo em sua edição 
de 23 de setembro do corrente.

A matéria destaca que no livro “Nervos de Aço”, 
lançado recentemente, o ex-deputado federal Roberto 
Jefferson conta que contou ao Presidente Lula que o 
PT e o PTB tinham acertado partilhar R$3 milhões arre-

cadados de empresas prestadoras de serviço à estatal 
Furnas Centrais Elétricas e que o acordo foi confirmado 
pelo então Ministro da Casa Civil, José Dirceu.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
passe a integrar este pronunciamento e, assim, conste 
dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR LEONEL PAVAN 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 momen-
to para comentar a matéria intitulada “Impeachment 
pode voltar a ser analisado, diz Busato”, publicada no 
jornal O Estado de S. Paulo do dia 28 de setembro 
do corrente.

A matéria destaca que o presidente nacional da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Roberto Bu-
sato, disse que a entidade poderá analisar no próxi-

mo ano uma proposta de impeachment do Presidente 
Lula da Silva. 

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. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna neste momento para re-
gistrar o artigo intitulado “Hora da decisão”, de autoria 
do deputado federal eleito pelo PDT-SP, Paulo Pereira 
da Silva, publicado no jornal Folha de S.Paulo em sua 
edição de 25 de outubro do corrente.

Segundo o autor, “a decisão que temos de tomar 
agora é a de apoiar o candidato Alckmin no segundo 
turno, para alijarmos do poder este grupo que aparelhou 
o Estado e desmoralizou a política e o sindicalismo”.

Ainda segundo o autor, “é hora agora de nos 
aliarmos contra esse grupo tão despreparado e sem 

ética que, para nosso espanto, pode levar nosso país 

para o mais absoluto e terrível caos”.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-

tado seja considerado como parte integrante deste 

pronunciamento, para que passe a constar dos Anais 

do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALMEIDA LIMA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/PT 
– MS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos da 186ª Sessão do Senado Fe-
deral, marcando para amanhã sessão não-deliberativa, 
que começará às 9 horas da manhã.

Boa-noite a todos e até amanhã!
O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/PT 

– MS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 58 
minutos.)

(OS:15921/2006)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 52ª LEGISLATURA 
 

Bahia Rio Grande do Sul Amazonas 
PFL – Rodolpho Tourinho* S PMDB – Pedro Simon* PMDB – Gilberto Mestrinho* 
PFL – Antonio Carlos Magalhães ** BLOCO-PT – Paulo Paim** PSDB – Arthur Virgílio** 
PFL – César Borges** PTB – Sérgio Zambiasi** PDT – Jefferson Péres** 
   

Rio de Janeiro Ceará Paraná 
BLOCO-PT – Roberto Saturnino* PSDB – Luiz Pontes* PSDB – Alvaro Dias * 
PRB – Marcelo Crivella** BLOCO-PSB – Patrícia Saboya Gomes** BLOCO-PT – Flávio Arns** 
PMDB – Sérgio Cabral** PSDB – Tasso Jereissati** PDT – Osmar Dias** 
   

Maranhão Paraíba Acre 
PMDB – João Alberto Souza *  PMDB – Ney Suassuna *  BLOCO-PT – Tião Viana* 
PFL – Edison Lobão** PFL – Efraim Morais** PMDB – Geraldo Mesquita Júnior** 
PFL – Roseana Sarney ** 

 PRB – Roberto Cavalcanti **S BLOCO-PT – Sibá Machado** S 

   

Pará Espírito Santo Mato Grosso do Sul 
PMDB – Luiz Otávio* PSDB – João Batista Motta* S PSDB – Juvêncio da Fonseca* 
BLOCO-PT – Ana Júlia Carepa** PSDB – Marcos Guerra**S PT – Delcídio Amaral ** 
PSDB – Flexa Ribeiro** S BLOCO-PL – Magno Malta** PMDB – Ramez Tebet** 
   

Pernambuco Piauí Distrito Federal 
PFL – José Jorge* PMDB – Alberto Silva* PTB – Valmir Amaral* S 
PFL – Marco Maciel** PFL – Heráclito Fortes** PDT – Cristovam Buarque ** 
PSDB – Sérgio Guerra** PMDB – Mão Santa ** PFL – Paulo Octávio ** 
   

São Paulo Rio Grande do Norte Tocantins 
BLOCO-PT – Eduardo Suplicy* PTB – Fernando Bezerra* PSDB – Eduardo Siqueira Campos* 
BLOCO-PT – Aloizio Mercadante** PMDB – Garibaldi Alves Filho** BLOCO-PL – João Ribeiro **  

PFL – Romeu Tuma** PFL – José Agripino** PC do B – Leomar Quintanilha** 
   

Minas Gerais Santa Catarina Amapá 
BLOCO-PL – Aelton Freitas* S PFL – Jorge Bornhausen * PMDB – José Sarney * 
PSDB – Eduardo Azeredo** BLOCO-PT – Ideli Salvatti** PMDB – Geovani Borges**S 
PMDB – Wellington Salgado de Oliveira** S PSDB – Leonel Pavan ** PSDB – Papaléo Paes**  
   

Goiás Alagoas Rondônia 
PMDB – Maguito Vilela*  P-SOL – Heloísa Helena* PMDB – Amir Lando* 
PFL – Demóstenes Torres ** PMDB – Renan Calheiros** BLOCO-PT – Fátima Cleide** 

PSDB – Lúcia Vânia** PSDB – Teotonio Vilela Filho**  PMDB – Valdir Raupp** 
   

Mato Grosso Sergipe Roraima 
PSDB – Antero Paes de Barros * PFL – Maria do Carmo Alves * PTB – Mozarildo Cavalcanti* 
PFL – Jonas Pinheiro **  PMDB – Almeida Lima** PDT – Augusto Botelho** 
BLOCO-PT – Serys Slhessarenko** BLOCO-PSB – Antônio Carlos Valadares** PMDB – Romero Jucá**  
------------------------------------ 

Mandatos 
*: Período 1999/2007 **: Período 2003/2011 

 
 



COMISSÕES TEMPORÁRIAS 
 

 
1) Comissão Externa, composta de oito Senhores Senadores e Senhoras Senadoras, com a 

finalidade de acompanhar as investigações sobre o assassinato da missionária norte-
americana naturalizada brasileira Dorothy Stang, que vêm sendo desenvolvidas pela 
Polícia Federal e pela Polícia Militar do Estado do Pará. 

 
(Ato do Presidente nº 8, de 2005) 

 
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa – PT/ PA 
Vice-Presidente: Senador Flexa Ribeiro – PSDB/PA 

Relator: Demóstenes Torres – PFL/GO 
 

Ana Júlia Carepa – PT/ PA 
Eduardo Suplicy – PT/SP 
Fátima Cleide – PT/RO 

Flexa Ribeiro – PSDB/PA 
Luiz Otávio – PMDB/PA 

Demóstenes Torres – PFL/GO 
Serys Slhessarenko – PT/MT 

Sibá Machado – PT/AC 
Prazo Final: 18.3.2005 

Designação: 16.2.2005 
 
 



COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE 
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Luiz Otávio – PMDB 

Vice-Presidente: Senador Romeu Tuma - PFL 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

César Borges – PFL 1. José Agripino – PFL 
Edison Lobão – PFL 2. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 3. Heráclito Fortes – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 4. Demóstenes Torres – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. José Jorge – PFL 
Romeu Tuma – PFL 6. Roseana Sarney – PFL 
Arthur Virgílio – PSDB 7. João Batista Motta – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 8. Alvaro Dias – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 9. Leonel Pavan – PSDB 
Sérgio Guerra – PSDB 10. Flexa Ribeiro – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 11. Teotonio Vilela Filho – PSDB 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Ney Suassuna 
Luiz Otávio 2. Romero Jucá 
Garibaldi Alves Filho 3. Wellington Salgado de Oliveira  
Mão Santa 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Maguito Vilela 
Gilberto Mestrinho 6. Gerson Camata 
Valdir Raupp 7. Almeida Lima 
José Maranhão 8. Gilvam Borges 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aloizio Mercadante – PT 1. Ideli Salvatti – PT 
Ana Júlia Carepa – PT 2. Aelton Freitas – PL 
Delcídio Amaral – PT 3. Antônio Carlos Valadares – PSB 
Eduardo Suplicy – PT 4. Roberto Saturnino – PT 
Fernando Bezerra – PTB 5. Flávio Arns – PT 
João Ribeiro - PL 6. Sibá Machado – PT 
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 7. Serys Slhessarenko – PT 

PDT 
Osmar Dias 1. Jefferson Péres 

(1) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(2)

 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS MUNICIPAIS 

(9 titulares e 9 suplentes) 
Presidente: Senador Garibaldi Alves Filho - PMDB 
Vice-Presidente: Senador Heráclito Fortes - PFL 

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. César Borges – PFL 
José Jorge – PFL 2. Jonas Pinheiro – PFL (4) 
Sérgio Guerra – PSDB 3. Arthur Virgílio – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 4. Lúcia Vânia – PSDB 

PMDB 
Mão Santa 1. Valdir Raupp 
Garibaldi Alves Filho 2. (vago) (3) 
Ney Suassuna (1) 3. Serys Slhessarenko (1) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. Delcídio Amaral – PT 
Sibá Machado – PT 2. Roberto Saturnino – PT 

PDT 
  

(1) 
Vaga decidida em comum acordo entre o PMDB e o Bloco de Apoio ao Governo. 

(2) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(3)

 O Senador Hélio Costa afastou-se do exercício do mandato em 8.7.2005 para assumir o cargo de Ministro de Estado das Comunicações. 
(4) O Senador Jonas Pinheiro retornou ao exercício do cargo em 9.12.2005 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Sala nº 19 – Ala Sen. Alexandre Costa. 

Telefones: 3311-3255, 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

 



 
1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE MINERAÇÃO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 

Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho - PFL 
Relator: 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Rodolpho Tourinho - PFL 1. (vago) 
Edison Lobão – PFL 2. Almeida Lima – PMDB (4) 
Sérgio Guerra – PSDB 3. Eduardo Azeredo – PSDB 

PMDB 
Luiz Otávio 1. (vago) (3) 
Sérgio Cabral 2. Gerson Camata 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. Delcídio Amaral – PT 
Aelton Freitas – PL 2. (vago) (1) 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

(1) 
Vago, em virtude de o Senador Cristovam Buarque não mais pertencer à Comissão de Assuntos Econômicos. 

(2) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(3)

 O Senador Hélio Costa afastou-se do exercício do mandato em 8.7.2005 para assumir o cargo de Ministro de Estado das Comunicações. 
(4)

 O Senador Almeida Lima comunicou que passou a integrar a bancada do PMDB a partir de 18.8.2005 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 9:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
 

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A  
ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS 

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

Presidente: Senador César Borges - PFL 
Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra - PTB 

Relator: Senador Ney Suassuna - PMDB 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
César Borges – PFL 1. Jonas Pinheiro – PFL (3) 
Paulo Octávio – PFL 2. José Jorge – PFL 
Sérgio Guerra – PSDB 3. Lúcia Vânia - PSDB 

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valdir Raupp 
Pedro Simon 2. Gerson Camata 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Roberto Saturnino – PT 1. Eduardo Suplicy – PT 
Fernando Bezerra – PTB 2. Aelton Freitas – PL 
Delcídio Amaral – PT 3. Antônio Carlos Valadares – PTB 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 4. Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 

PDT 
  

Obs: em 19.11.2003 a Subcomissão aprovou o Relatório Final, que será submetido à apreciação da 
Comissão de Assuntos Econômicos, nos termos do art. 73, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal. 
(1) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(2)

 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 
 (3) O Senador Jonas Pinheiro retornou ao exercício do cargo em 9.12.2005

 

 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 18:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - LIQUIDAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente: Senador Aelton Freitas - PL 

Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra - PTB 
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Edison Lobão – PFL 1. César Borges – PFL 
Romeu Tuma – PFL 2. (vago) (2) 

Sérgio Guerra – PSDB 3. Alvaro Dias – PSDB 
PMDB 

Romero Jucá 1. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 2. Maguito Vilela 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aelton Freitas – PL 1. Ideli Salvatti – PT 
Fernando Bezerra – PTB 2. Delcídio Amaral – PT 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS 

(21 titulares e 21 suplentes) 
 

Presidente: Senador Antônio Carlos Valadares - PSB 
Vice-Presidente: Senadora Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Marco Maciel – PFL 1. Heráclito Fortes – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 2. José Jorge – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 3. Demóstenes Torres – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 4. Romeu Tuma – PFL 
Flexa Ribeiro – PSDB 5. Eduardo Azeredo – PSDB 
Leonel Pavan – PSDB 6. Papaléo Paes 
Lúcia Vânia – PSDB 7. Teotonio Vilela Filho – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 8. Sérgio Guerra – PSDB 

PMDB 
Ney Suassuna 1. Wellington Salgado de Oliveira  
Romero Jucá 2. Ramez Tebet 
Valdir Raupp 3.José Maranhão 
Mão Santa 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Maguito Vilela 

(vago) (3) 6. Gerson Camata 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 

Antônio Carlos Valadares – PSB 1. Delcídio Amaral – PT 
Flávio Arns – PT 2. Magno Malta – PL 
Ideli Salvatti – PT 3. Eduardo Suplicy – PT 
Marcelo Crivella – PMR (4) 4. Fátima Cleide – PT 
Paulo Paim – PT 5. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 6. (vago) (5) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Cristovam Buarque 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 

(3)
 O Senador Papaléo Paes deixou de integrar a comissão a partir de 26.10.2005, de acordo com o Ofício GLPMDB nº 405/2005. 

(4)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

(5)
 O Senador João Capiberibe deixou de integrar o Senado Federal em 26.10.2005, nos termos do Ofício nº 1.236, de 21.10.2005, do Supremo Tribunal 

Federal, e retornou em 28.10.2005, nos termos do Ofício nº 5.025, de mesma data, do Supremo Tribunal Federal. O Senador deixou de integrar 
definitivamente o Senado Federal em 13.12.2005 

 
Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 

Reuniões: Quintas – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 
 



 
2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

(5 titulares e 5 suplentes) 
Presidente: Senador Paulo Paim - PT 

Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella – PMR (2) 
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Lúcia Vânia – PSDB 1. Leonel Pavan - PSDB 
PMDB 

Mão Santa 1. (vago) 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 

Marcelo Crivella – PMR (2) 1. (vago) (3) 
Paulo Paim - PT 2. Flávio Arns – PT 

PDT 
Augusto Botelho 1. (vago) 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

(3)
 O Senador João Capiberibe deixou de integrar o Senado Federal em 26.10.2005, nos termos do Ofício nº 1.236, de 21.10.2005, do Supremo Tribunal 

Federal, e retornou em 28.10.2005, nos termos do Ofício nº 5.025, de mesma data, do Supremo Tribunal Federal. O Senador deixou de integrar 
definitivamente o Senado Federal em 13.12.2005 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 



 
2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA DA SAÚDE 

(5 titulares e 5 suplentes) 
Presidente: Senador Papaléo Paes - PSDB 

Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho - PDT 
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Eduardo Azeredo – PSDB 1. Flexa Ribeiro - PSDB 
 2. Romeu Tuma - PFL 

PMDB 
Papaléo Paes (3)

  1. (vago) (2) 
Mão Santa  

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Flávio Arns – PT 1. Paulo Paim - PT 

PDT 
Augusto Botelho  

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(3)
 O Senador Papaléo Paes comunicou que passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 1.9.2005 

 
 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 
2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

(5 titulares e 5 suplentes) 
Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB 

Vice-Presidente: Senador Flávio Arns - PT 
Relator:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Eduardo Azeredo – PSDB 1. Lúcia Vânia – PSDB 
(vago) (4) 2. Demóstenes Torres – PFL 

PMDB 
Papaléo Paes (3) 1. Mão Santa 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Flávio Arns – PT 1. Paulo Paim – PT 
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2)  

PDT 
 1. Augusto Botelho 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 

 (3)
 O Senador Papaléo Paes comunicou que passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 1.9.2005 

(4)
 O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 

 
 
 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 



 
3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador Antonio Carlos Magalhães - PFL 
Vice-Presidente: (vago) (2) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Antonio Carlos Magalhães – PFL 1. Romeu Tuma – PFL 
César Borges – PFL 2. Maria do Carmo Alves – PFL 
Demóstenes Torres – PFL  3. José Agripino – PFL 
Edison Lobão – PFL 4. Jorge Bornhausen – PFL 
José Jorge – PFL 5. Rodolpho Tourinho – PFL 
João Batista Motta - PSDB 6. Tasso Jereissati – PSDB 
Alvaro Dias – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 8. Leonel Pavan – PSDB 
Juvêncio da Fonseca – PSDB (4) 9. Geraldo Mesquita Júnior – Sem partido (6) (cedida pelo 

PSDB) 
PMDB 

Ramez Tebet 1. Luiz Otávio 
Ney Suassuna 2. Gilvam Borges  
José Maranhão 3. Sérgio Cabral 
Romero Jucá 4. Almeida Lima 
Amir Lando 5. Leomar Quintanilha – PC do B (5) (cedida pelo PMDB) 
Pedro Simon 6. Garibaldi Alves Filho 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aloizio Mercadante – PT 1. Delcídio Amaral – PT 
Eduardo Suplicy – PT 2. Paulo Paim – PT 
Fernando Bezerra – PTB 3. Sérgio Zambiasi – PTB 
Magno Malta – PL 4. Patrícia Saboya Gomes - PSB 
Ideli Salvatti – PT 5. Sibá Machado – PT 
Antônio Carlos Valadares – PSB 6. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Serys Slhessarenko – PT 7. Marcelo Crivella – PMR (3) 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2) 
O Senador Maguito Vilela encontrava-se licenciado do cargo durante o período de 17.8.2005 a 13.1.2006, tendo sido substituído pelo Senador Romero 

Jucá. O Senador retornou ao exercício do cargo em 16.12.2005. 
(3)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(4)

 O Senador Juvêncio da Fonseca comunicou que passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 30.9.2005. 
(5)

 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 
(6) O Senador Geraldo Mesquita Júnior comunicou, da Tribuna, em 26.10.2005, que deixou de integrar o P-SOL. 

 
Secretária: Gildete Leite de Melo 

Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3311-3972 Fax: 3311-4315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 



 
3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ASSESSORAR A PRESIDÊNCIA DO SENADO EM 

CASOS QUE ENVOLVAM A IMAGEM E AS PRERROGATIVAS DOS PARLAMENTARES E DA 
PRÓPRIA INSTITUIÇÃO PARLAMENTAR 

(5 membros) 
 
 

 
3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  
Relator: Geral:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Demóstenes Torres – PFL 1. (vago) 
César Borges – PFL 2. (vago) 
Tasso Jereissati – PSDB 3. Leonel Pavan – PSDB 

PMDB 
Pedro Simon 1. (vago) 
Garibaldi Alves Filho 2. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Serys Slhessarenko – PT 1. Sibá Machado – PT 
(vago) 2. Fernando Bezerra – PTB 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3311-3972 Fax: 3311-4315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 
 



 
4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE 

(27 titulares e 27 suplentes) 
 

Presidente: Senador Gerson Camata - PMDB 
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho – PDT 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Demóstenes Torres – PFL 1. Roseana Sarney – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 2. Jonas Pinheiro – PFL 

José Jorge – PFL 3. César Borges – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 4. Cristovam Buarque – PDT (8) (cedida pelo Bloco da Minoria)  
Edison Lobão – PFL 5. Marco Maciel – PFL 
Marcelo Crivella – PMR (5) (cedida pelo PFL) (1) 6. Romeu Tuma – PFL 
Teotonio Vilela Filho – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Geraldo Mesquita Júnior – Sem partido (7) (cedida pelo PSDB) 8. Sérgio Guerra – PSDB 
Leonel Pavan – PSDB 9. Lúcia Vânia – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 10. Juvêncio da Fonseca – PSDB 

PMDB 
Wellington Salgado de Oliveira  1. Amir Lando 
Ney Suassuna 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Gilvam Borges 
Gerson Camata 4. (vago) (4) 
Sérgio Cabral 5. Mão Santa 
José Maranhão 6. Luiz Otávio 
Maguito Vilela 7. Romero Jucá 
Gilberto Mestrinho 8. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Aelton Freitas – PL 1. (vago) (6) 

Paulo Paim – PT 2. Aloizio Mercadante – PT 
Fátima Cleide – PT 3. Fernando Bezerra – PTB 
Flávio Arns – PT 4. Delcídio Amaral – PT 
Ideli Salvatti – PT 5. Antônio Carlos Valadares – PSB 
Roberto Saturnino – PT 6. Magno Malta – PL 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 7. Patrícia Saboya Gomes – PSB (3) 
Sérgio Zambiasi – PTB 8. João Ribeiro – PL 

PDT 
Augusto Botelho 1. (vago) 

(1)
 Vaga cedida ao PDT, que por sua vez cedeu ao PL, nos termos do Ofício nº 027/05-GLPFL, de 03.03.2005. 

(2) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(3)

 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 
(4)

 O Senador Papaléo Paes deixou de integrar a comissão a partir de 26.10.2005, de acordo com o Ofício GLPMDB nº 405/2005. 
(5)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(6)

 O Senador Paulo Paim passou a integrar a Comissão, como membro titular, em substituição ao Senador Cristovam Buarque, nos termos do Ofício nº 
273/2005-GLDPT, de 19.10.2005. 
(7)

 O Senador Geraldo Mesquita Júnior comunicou, da Tribuna, em 26.10.2005, que deixou de integrar o P-SOL. 
(8)

 O Senador Cristovam Buarque ocupa vaga cedida pelo Bloco Parlamentar da Minoria à Bancada do PDT, nos termos do Ofício nº 100/05-GLPDT, de 
9.10.2005. 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3311-3498 Fax: 3311-3121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 



 
4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

(12 titulares e 12 suplentes) 
 

Presidente: Senador Sérgio Cabral – PMDB 
Vice-Presidente: Demóstenes Torres – PFL 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Demóstenes Torres – PFL 1. Maria do Carmo Alves - PFL 
Marcelo Crivella – PMR (1) (5) 2. Romeu Tuma – PFL 
Geraldo Mesquita Júnior – Sem partido (2) (6) 3. Edison Lobão – PFL 
Leonel Pavan - PSDB 4. Reginaldo Duarte - PSDB 

PMDB 
Sérgio Cabral 1. (vago) (4) 
Valdir Raupp 2. Luiz Otávio 
Wellington Salgado de Oliveira 3. (vago) 
(vago) (7) 4. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (3), PL) 
Roberto Saturnino – PT 1. Paulo Paim – PT 
(vago) 2. Flávio Arns – PT 
Aelton Freitas – PL 3. (vago) 
Sérgio Zambiasi – PTB 4. (vago) 

(1) Vaga cedida pelo PFL 
(2) Vaga cedida pelo PSDB 
(3) 

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(4)

 O Senador Papaléo Paes deixou de integrar a comissão a partir de 26.10.2005, de acordo com o Ofício GLPMDB nº 405/2005. 
 (5)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(6) O Senador Geraldo Mesquita Júnior comunicou, da Tribuna, em 26.10.2005, que deixou de integrar o P-SOL. 
(7)

 A Senadora Íris de Araújo deixa o exercício do cargo em 15.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 
 
 

 
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 

Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3276 Fax: 3311-3121 

E – Mail: julioric@senado.gov.br. 



 
4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

Presidente: Senador Flávio Arns - PT 
Vice-Presidente: Senadora Lúcia Vânia - PSDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Marco Maciel – PFL 1. Reginaldo Duarte – PSDB 
(vago) (3) 2. Augusto Botelho – PDT (cedida pelo PFL) 
Lúcia Vânia – PSDB 3. Eduardo Azeredo – PSDB 

PMDB 
Gerson Camata 1. Gilberto Mestrinho 
Wellington Salgado de Oliveira  2. (vago) (2) 
Valdir Raupp 3. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Roberto Saturnino – PT 1. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Flávio Arns – PT 2. Antônio Carlos Valadares – PSB 
Delcídio Amaral – PT 3. Aelton Freitas – PL 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(3)
 O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 

 
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 

Sala nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3276 Fax: 3311-3121 

E – Mail: julioric@senado.gov.br. 
 
 

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO 
(7 titulares e 7 suplentes) 

 
4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 



 
5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E 

CONTROLE - CMA 
(17 titulares e 17 suplentes) 

 
Presidente: Senador Leomar Quintanilha – PC do B (4) 

Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (2) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Heráclito Fortes – PFL 1. Jorge Bornhausen – PFL 
César Borges – PFL 2. José Jorge – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL (2) 3. Roseana Sarney – PFL 
Teotonio Vilela Filho - PSDB 4. Almeida Lima – PMDB (3) 
Arthur Virgílio – PSDB 5. Leonel Pavan – PSDB 
Flexa Ribeiro – PSDB 6. Alvaro Dias – PSDB  

PMDB 
Gilvam Borges 1. Ney Suassuna 
Luiz Otávio 2. Romero Jucá 
Gerson Camata 3. Sérgio Cabral 
Valdir Raupp 4. Amir Lando 
Leomar Quintanilha – PC do B (4) 5. Mão Santa 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aelton Freitas – PL 1. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Ana Júlia Carepa – PT 2. Fátima Cleide – PT 
Sibá Machado – PT 3. Antônio Carlos Valadares – PSB 
João Ribeiro - PL 4. Ideli Salvatti – PT 
Serys Slhessarenko – PT 5. Flávio Arns – PT 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2) O Senador Jonas Pinheiro retornou ao exercício do cargo em 9.12.2005.
 

(3)
 O Senador Almeida Lima comunicou que passou a integrar a bancada do PMDB a partir de 18.8.2005 

(4)
 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3311-3935 Fax: 3311-1060 
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 

 



 
5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A FISCALIZAR AS AGÊNCIAS REGULADORAS 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral – PTB (1) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
(vago) 1. (vago) 
Leonel Pavan – PSDB 2. (vago) 

PMDB 
Valmir Amaral - PTB (1) 1. Romero Jucá 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. Aelton Freitas – PL 
Delcídio Amaral – PT 2. (vago) 

PDT 
  

(1) O Senador Valmir Amaral comunicou que desfiliou-se do PMDB, filiando-se ao PP, em 18.5.2005 e desfiliou-se do PP, filiando-se 
ao PTB, em 30.09.2005. 
(2) 

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
 

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3311-3935 Fax: 3311-1060 
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 



 
5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A ACOMPANHAR O PROSSEGUIMENTO DAS 

INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA FEDERAL NO QUE DIZ RESPEITO À 
DENOMINADA “OPERAÇÃO POROROCA” 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 
Vice-Presidente: Senador César Borges - PFL 
Relator: Senador João Alberto Souza - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
(vago) 1. (vago) 
Leonel Pavan – PSDB 2. João Ribeiro - PL (1) 

PMDB 
(vago) 1. Luiz Otávio 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. Ideli Salvatti – PT 
Aelton Freitas – PL 2. (vago) 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

(1) O Senador João Ribeiro desfiliou-se do PFL e filiou-se ao PL, conforme comunicação de 29.03.2005 
 (2) 

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
 
 
 

Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 

Telefone: 3311-3935 Fax: 3311-1060 
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 

 



 
6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH 

 (19 titulares e 19 suplentes)  
 

Presidente: Senador Cristovam Buarque - PDT 

Vice-Presidente: Senador Paulo Paim - PT 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Edison Lobão – PFL 1. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
(vago) (6) 2. Demóstenes Torres – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 3. Heráclito Fortes – PFL 
José Agripino – PFL 4. (vago) 
Romeu Tuma – PFL 5. Maria do Carmo Alves – PFL 
Juvêncio da Fonseca – PSDB 6. Arthur Virgílio – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 7. Alvaro Dias – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 8. Flexa Ribeiro – PSDB 

PMDB 
Leomar Quintanilha – PC do B (5) 1. Luiz Otávio 
Maguito Vilela 2. (vago) (7) 
José Maranhão 3. Mão Santa 
Sérgio Cabral 4. (vago) (2) 
Garibaldi Alves Filho 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Flávio Arns – PT  1. Magno Malta - PL 

Fátima Cleide – PT 2. Sibá Machado – PT 
Ana Júlia Carepa - PT 3. Antônio Carlos Valadares – PSB 
Marcelo Crivella – PMR (4) 4. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Paulo Paim – PT 5. Aelton Freitas – PL 

PDT 
Cristovam Buarque  1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(4)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

(5)
 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 

(6)
 O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(7)
 O Senador Maguito Vilela passou a ocupar vaga de titular em 18/01/2006, nos termos do Of. GLPMDB nº 12/2005, da Liderança do PMDB. 

 
Secretário: Altair Gonçalves Soares 

Reuniões: Terças – Feiras às 12:00 horas – Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646 

E – Mail: altairgs@senado.gov.br 
 



 
6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA IGUALDADE RACIAL E INCLUSÃO - IRI 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente: Senador Paulo Paim - PT 
Vice-Presidente: Senador Mão Santa - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Romeu Tuma – PFL 1. Heráclito Fortes – PFL 
Reginaldo Duarte – PSDB 2. Alvaro Dias – PSDB 
(vago) 3. (vago) 

PMDB 
Leomar Quintanilha – PC do B (4) 1. Luiz Otávio 
Mão Santa 2. José Maranhão 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Paulo Paim – PT 1. Cristovam Buarque – PDT (2) 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 2. Marcelo Crivella – PMR (3) 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2) O Senador Cristovam Buarque comunicou que se desligou do PT em 7.9.2005 e filiou-se ao PDT em 23.9.2005. 
(3)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(4)

 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 
 

 
Secretário: Altair Gonçalves Soares 

Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646 

E – Mail: altairgs@senado.gov.br 



 
6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO - IDO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente: Senador Sérgio Cabral – PMDB 
Vice-Presidente: Senador Leomar Quintanilha – PC do B 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Romeu Tuma – PFL 1. Maria do Carmo Alves – PFL 
Lúcia Vânia – PSDB 2. Sérgio Guerra – PSDB 
(vago) 3. (vago) 

PMDB 
Leomar Quintanilha – PC do B (3) 1. (vago) (2) 
Sérgio Cabral 2. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aelton Freitas – PL 1. (vago) 
Flávio Arns – PT 2. Paulo Paim – PT 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(3)
 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 

 
 

Secretário: Altair Gonçalves Soares 
Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho. 

Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646 
E – Mail: altairgs@senado.gov.br



 
7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Roberto Saturnino - PT 
Vice-Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. César Borges – PFL 
José Jorge – PFL 2. Edison Lobão – PFL 
José Agripino – PFL 3. Maria do Carmo Alves – PFL 
Marco Maciel – PFL 4. Rodolpho Tourinho – PFL 
Romeu Tuma – PFL 5. Roseana Sarney – PFL 
Alvaro Dias – PSDB 6. Tasso Jereissati – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 7. Lúcia Vânia – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 8. Flexa Ribeiro – PSDB 

PMDB 
Ney Suassuna 1. Ramez Tebet 
Pedro Simon 2. Valdir Raupp 
Mão Santa 3. Romero Jucá 
Wellington Salgado de Oliveira 4. (vago) (4) 
Gerson Camata 5. (vago) (1) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (3), PL) 
Serys Slhessarenko – PT 1. Marcelo Crivella – PMR (5) 
Eduardo Suplicy – PT 2. (vago) (6) 

Mozarildo Cavalcanti – PTB 3. Aelton Freitas – PL 
Roberto Saturnino – PT 4. Ana Julia Carepa – PT 
Sérgio Zambiasi – PTB 5. Fernando Bezerra – PTB 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

(1) O Senador Mário Calixto deixa o exercício do cargo em 22.03.2005 em virtude de reassunção do titular. 
(2) O Senador Valmir Amaral comunicou que desfiliou-se do PMDB, filiando-se ao PP, em 18.5.2005 e desfiliou-se do PP, filiando-se 

ao PTB, em 30.09.2005. 
(3) 

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(4) O Senador Antônio Leite comunicou sua renúncia ao exercício da suplência a partir de 2.8.2005. 
(5)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(6)

 A Senadora Serys Slhessarenko passou a integrar a Comissão, como membro titular, em substituição ao Senador Cristovam Buarque, nos termos do 
Ofício nº 274/2005-GLDPT, de 19.10.2005. 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  

Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 

E – Mail: luciamel@senado.gov.br 
 



 
7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS  

CIDADÃOS BRASILEIROS NO EXTERIOR 
(7 titulares e 7 suplentes) 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. César Borges – PFL 
Eduardo Azeredo – PSDB 2. Alvaro Dias – PSDB 

PMDB 
Wellington Salgado de Oliveira 1. João Batista Motta (2) 
Mão Santa 2. Gerson Camata 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Roberto Saturnino – PT 1. Sérgio Zambiasi – PTB 
Marcelo Crivella – PMR (3) 2. Aelton Freitas – PL 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador João Batista Motta passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 31.8.2005 

(3)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  

Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
E – Mail: sscomcre@senado.gov.br 



 
7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Romeu Tuma - PFL 1. Marco Maciel - PFL 
Arthur Virgílio – PSDB 2. Flexa Ribeiro - PSDB 

PMDB 
Valdir Raupp 1. Ney Suassuna 
Pedro Simon 2. (vago) (2) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Ana Júlia Carepa -PT 1. Cristovam Buarque – PDT (3) 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 2. Aelton Freitas - PL 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2) O Senador Antônio Leite comunicou sua renúncia ao exercício da suplência a partir de 2.8.2005. 
(3) O Senador Cristovam Buarque comunicou que se desligou do PT em 7.9.2005 e filiou-se ao PDT em 23.9.2005. 
 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  

Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
E – Mail: sscomcre@senado.gov.br 



 
8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador Heráclito Fortes - PFL 
Vice-Presidente: Senador Alberto Silva - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
Demóstenes Torres – PFL 2. César Borges – PFL 
José Jorge – PFL 3. Jonas Pinheiro – PFL 

Marco Maciel – PFL 4. Jorge Bornhausen – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. Maria do Carmo Alves – PFL 
Leonel Pavan – PSDB 6. Flexa Ribeiro – PSDB 
Sérgio Guerra – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Juvêncio da Fonseca – PSDB 8. Papaléo Paes – PSDB 
Teotonio Vilela Filho – PSDB 9. Arthur Virgílio – PSDB 

PMDB 
Gerson Camata 1. Romero Jucá 
Alberto Silva 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Ney Suassuna 4. Maguito Vilela 
Gilberto Mestrinho 5. Wellington Salgado 
Mão Santa 6. Valmir Amaral - PTB(3) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Delcídio Amaral – PT 1. (vago) (2) 
Magno Malta – PL 2. Paulo Paim – PT 
Roberto Saturnino – PT  3. Fernando Bezerra – PTB 
Sérgio Zambiasi – PTB 4. Fátima Cleide – PT 
Serys Slhessarenko – PT 5. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Sibá Machado – PT 6. Flávio Arns – PT 
Aelton Freitas – PL 7. João Ribeiro - PL 

PDT 
Cristovam Buarque 1. Augusto Botelho 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Roberto Saturnino passou a integrar a Comissão como titular, em vaga existente, nos termos do Ofício nº 327/2005 de 15.12.2005. 

(8)
 Vaga cedida pelo PMDB ao Senador Valmir Amaral, nos termos do Ofício nº 24/06-GLPMDB, de 31.1.2006. 

 
Secretária: Dulcídia Ramos Calhao 

Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3311-4607 Fax: 3311-3286 

E – Mail: scomci@senado.gov.br 



 
9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR 

(17 titulares e 17 suplentes) 
 

Presidente: Senador Tasso Jereissati - PSDB 
Vice-Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Antonio Carlos Magalhães – PFL 1. Demóstenes Torres – PFL 
César Borges – PFL 2. Jonas Pinheiro – PFL 

Rodolpho Tourinho – PFL 3. Roseana Sarney – PFL 
Leonel Pavan – PSDB 4. Eduardo Azeredo – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 5. Lúcia Vânia – PSDB 
Teotonio Vilela Filho – PSDB 6. Sérgio Guerra – PSDB 

PMDB 
Gilberto Mestrinho 1. Ney Suassuna 
Sérgio Cabral 2. Valdir Raupp 
Garibaldi Alves Filho 3. Luiz Otávio 
José Maranhão 4. Mão Santa 
Maguito Vilela 5. Romero Jucá  

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. (vago) (3) 
Fátima Cleide – PT 2. Delcídio Amaral – PT 
Fernando Bezerra – PTB 3. Sibá Machado – PT 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 4. Sérgio Zambiasi – PTB 
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 5. Aelton Freitas – PL 

PDT 
Jefferson Péres 1. Augusto Botelho 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 

(3)
 O Senador João Capiberibe deixou de integrar o Senado Federal em 26.10.2005, nos termos do Ofício nº 1.236, de 21.10.2005, do Supremo Tribunal 

Federal, e retornou em 28.10.2005, nos termos do Ofício nº 5.025, de mesma data, do Supremo Tribunal Federal. O Senador deixou de integrar 
definitivamente o Senado Federal em 13.12.2005 

 
Secretário: Ednaldo Magalhães Siqueira 
Reuniões: Quartas – Feiras às 14 horas 
Telefone: 3311-4282 Fax: 3311-1627 

E – Mail: scomcdr@senado.gov.br 



 
10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA 

(17 titulares e 17 suplentes) 
 

Presidente: Senador Sérgio Guerra - PSDB 
Vice-Presidente: Senador Flávio Arns - PT 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Lúcia Vânia – PSDB 1. Reginaldo Duarte – PSDB 
Flexa Ribeiro – PSDB 2. Alvaro Dias – PSDB  
Sérgio Guerra – PSDB 3. Leonel Pavan – PSDB 
Jonas Pinheiro – PFL 4. Edison Lobão – PFL 
Demóstenes Torres – PFL 5. Roseana Sarney – PFL 
Heráclito Fortes – PFL 6. Rodolpho Tourinho – PFL 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Wellington Salgado de Oliveira  
Pedro Simon 2. Romero Jucá 
Leomar Quintanilha – PC do B (4) 3. Amir Lando 
Gerson Camata 4. Mão Santa 
Maguito Vilela 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Flávio Arns – PT 1. Serys Slhessarenko – PT 
Aelton Freitas – PL 2. Delcídio Amaral – PT 
Sibá Machado – PT 3. Magno Malta – PL 
Ana Júlia Carepa – PT 4. Sérgio Zambiasi – PTB 
João Ribeiro - PL 5. Marcelo Crivella – PMR (3) 

PDT 
Osmar Dias 1. Cristovam Buarque 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(3)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

(4)
 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 

 
 

Secretário: Marcello Varella 
Reuniões: Quintas – Feiras às 12 horas –  

Telefone: 3311-3506 Fax:  
E – Mail: marcello@senado.gov.br 



CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 20/93) 

 
COMPOSIÇÃO 

(Eleita na Sessão do Senado Federal de 23/11/2005) 
 

1ª Eleição Geral: 19.04.1995 4ª Eleição Geral: 13.03.2003 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 5ª Eleição Geral: 23.11.2005 
3ª Eleição Geral: 27.06.2001  

 
Presidente: Senador João Alberto Souza1 

Vice-Presidente: Senador Demóstenes Torres1 
BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA (PFL/PSDB)  

Titulares UF Ramal Suplentes UF Ramal 
Demóstenes Torres (PFL) GO 2091 1. Jonas Pinheiro2 (PFL) MT 2271 
Sérgio Guerra (PSDB) PE 2382 2. César Borges (PFL)  BA 2212 
Heráclito Fortes (PFL) PI 2131 3. Mª do Carmo Alves(PFL) SE 1306 
Juvêncio da Fonseca2 (PSDB) MS 1128 4. Leonel Pavan2 (PSDB) SC 4041 
Paulo Octávio (PFL) DF 2011 5. Teotônio Vilela Filho3 (PSDB) AL 4093 
Antero Paes de Barros(PSDB) MT 4061 6. Arthur Virgílio (PSDB) AM 1413 

PMDB 
Wellington Salgado de Oliveira5 MG 2244 1. Leomar Quintanilha4 (PCdoB)-cessão TO 2073 

João Alberto Souza  MA 1415 2. Alberto Silva PI 3055 
Ramez Tebet MS 2222 3. Valdir Raupp RO 2252 
Luiz Otávio PA 3050 4. Geovani Borges6 AP 1712 

BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PL/PSB) 
Sibá Machado (PT) AC 2184 1. Eduardo Suplicy (PT) 7 SP 3213 
Ana Júlia Carepa (PT) PA 2104 2. (Vago)   
Fátima Cleide (PT) RO 2391 3. (Vago)   

PDT 
Jefferson Péres AM 2063 1. Augusto Botelho  RR 2041 

PTB 
Mozarildo Cavalcanti RR 4078 1. Valmir Amaral DF 1961 

Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(Atualizada em 3.10.2006) 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento - SCOP 

Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6 
Telefones: 3311-4561 e 3311-5258 

scop@senado.gov.br;  www.senado.gov.br/etica 

                                                
1 Eleito em 13.12.2005, na 1ª Reunião, de 2005, do Conselho de Ética. 
2 Eleito na Sessão do SF do dia 18.4.2006. 
3
 Retornou em 18.8.2006, após término de licenças concedidas de acordo com  Requerimentos nº 455 e 456, de 

2006 (DSF de 30.8.2006). 

4 Passou a integrar o Conselho de Ética no lugar do Senador Gerson Camata, em vaga cedida pelo PMDB, de 
acordo com o OF. GLPMDB nº 318/2006, de 14.8.2006, e Ofício nº 269/2006, de 15.8.2006, aprovados na 
Sessão do SF de 5.9.2006. 
5 Passou a integrar o Conselho de Ética no lugar do Senador Ney Suassuna, de acordo com Of. GLPMDB nº 
319/2006, de 14.8.2006, aprovado na Sessão do SF de 5.9.2006. 
6  Passou a integrar o Conselho de Ética no lugar do Senador Gilvam Borges, de acordo com Of. GLPMDB nº 
319/2006, de 14.8.2006, aprovado na Sessão do SF de 5.9.2006. 
7  Eleito na Sessão do SF do dia 3.10.2006. Indicado de acordo com o Ofício nº 32/2006-GLDBAG-CSCOM, de 
6.9.2006. 
 
 



PROCURADORIA PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 40/95) 

 

 
 

COMPOSIÇÃO 
 

Ramez Tebet (PMDB-MS) PMDB e Bloco de Apoio ao Governo 
Demóstenes Torres (PFL-GO) Bloco Parlamentar da Minoria 

Alvaro Dias (PSDB-PR) Bloco Parlamentar da Minoria 
Fátima Cleide (PT-RO) Bloco de Apoio ao Governo 

Amir Lando (PMDB-RO) PMDB 
(Atualizado em 09.06.2006) 

 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 

Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6 
Telefones: 3311-4561 e 3311-5257 

scop@senado.gov.br 



 

CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ 
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998, 

aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001 
 
 

COMPOSIÇÃO 
 

1ª Designação Geral : 03.12.2001 
2ª Designação Geral: 26.02.2003 

 
Presidente: Senadora Serys Slhessarenko 

Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB 

Senador Papaléo Paes (AP) - PSDB 
PFL 

Senadora Roseana Sarney (MA) 
PT  

Senadora Serys Slhessarenko (MT) 
PSDB 

Senadora Lúcia Vânia (GO) 
PDT 

Senador Augusto Botelho (RR) 
PTB 

Senador Sérgio Zambiasi (RS) 
PSB 

Senador Geraldo Mesquita Júnior (AC) – PMDB 
PL 

Senador Magno Malta (ES)  
PPS 

Senadora Patrícia Saboya Gomes (CE) – PSB 
(Atualizada em 9.6.2006) 

 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 

Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6 
Telefones: 3311-4561 e 3311-5259 

scop@senado.gov.br 
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