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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A lista de presença acusa o comparecimento de 40 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER N° 859, DE 2007

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado n° 509, de 2003, de autoria do Senador 
Mão Santa, e determina a estadualização da 
realização das provas de concursos públi-
cos para cargos federais.

Relator: Senador Edison Lobão

I –  Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei 
do Senado n° 509, de 2003, que determina a estaduali-
zação da realização das provas de concursos públicos 
para cargos federais.

A proposição é de autoria do Senador Mão Santa 
e, constituída por dois artigos,  estabelece que as provas 
de concursos públicos para provimento de cargos fede-
rais se realizem no Distrito Federal e nas capitais dos 
Estados nos quais haja pelo menos cinqüenta inscritos, 
devendo ser objeto de regulamento a inscrição por pro-
curação e a regionalização das provas, nos casos em 
que o número de cinqüenta inscritos não for atingido.

Na justificação, o autor observa que o projeto tem por 
finalidade garantir a isonomìa entre os candidatos, evitando 
a atuação da diferença de origem como fator inibidor da 
competição, o que ocorre quando determinados concor-
rentes têm de se deslocar por grandes distâncias – o que 
não se dá sem ônus – para realizarem as provas.

O projeto foi distribuído a esta Comissão, para decisão 
terminativa, não tendo sido apresentadas emendas.

II –  Análise

Compete à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania opinar sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e regimentalidade da proposição, bem assim sobre 
o mérito, nos termos do art. 101, I e II, do Regimento 
Interno do Senado Federal.

O tema “concurso público” constitui matéria adminis-
trativa sobre a qual cabe a cada ente político disciplinar, 
por ato próprio, observados os ditames constitucionais a 
ele referentes. Assim, o projeto revela-se conforme com 
a Lei Maior, ao adstringir seu âmbito de aplicação aos 
concursos para provimento de cargos federais. Ademais, 
cumpre à lei regular a seleção de novos servidores, a 
teor do art. 37, II, da Constituição Federal.

No tocante ao mérito, insta notar que a proposição 
atua no sentido de dar concretude ao princípio da isono-
mia, uma vez que viabiliza a participação em concursos 
públicos de quem não teria condições de arcar com os 
altos custos do deslocamento, caso as provas fossem 
realizadas em localidades muito distantes de sua resi-
dência, como por vezes ocorre. Outrossim, a proposição 
observa os limites da razoabilidade, ao determinar que as 
provas sejam realizadas tão-somente em Estados onde 
houver pelo menos 50 candidatos inscritos, cabendo a 
regulamento dispor sobre a regionalização das provas 
quando o número for inferior a esse.

Não é demais lembrar que o próprio Poder Judi-
ciário tem decidido com o intuito de evitar ofensas ao 
princípio da igualdade, dever o Estado ampliar o nú-
mero de locais de realização de provas de concursos 
públicos, conforme ocorreu no promovido em 2005 
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis (IBAMA), quando o juiz da 
4ª Vara Federal do Estado do Ceará, deferindo liminar 
em ação civil pública movida pelo Ministério Público 
Federal, determinou que as provas também fossem 
realizadas naquele Estado.

No tocante à regra constitucional de iniciativa, é im-
portante registrar que a jurisprudência do Supremo Tribu-
nal inclinava-se, até um passado recente, no sentido de 
considerar inconstitucionais, por vício de iniciativa, leis ori-
ginadas de proposições apresentadas por parlamentares, 
disciplinadoras do concurso público. O argumento era de 
que o tema do “concurso público” estaria inserido no de 
“provimento de cargos”, matéria essa para a qual há re-
serva de iniciativa em favor do Chefe do Poder Executivo, 
a teor do art. 61, § 1°, II, c, da Constituição Federal. Nessa 
linha, podemos citar as decisões da Corte no julgamento 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 243 (DJ de 29-
11-2002) e dos Recursos Extraordinários n° 229.450 (DJ 
de 30-8-2001) e n° 191.089 (DJ de 28-4-2000).

Sem embargo, houve mudança no posicionamen-
to da Corte. No julgamento da ADIn n° 2.672, ocorrido 
em 22 de junho de 2006, o Tribunal considerou cons-
titucional lei do Estado do Espírito Santo, de iniciativa 
parlamentar, que estabelece isenção de pagamento 
de taxa de concurso público a desempregados e tra-
balhadores que percebam até três salários mínimos. 
A deliberação restou assim ementada:

Constitucional. Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade. Lei n° 6.663, de 26 de abril de 
2001, do Estado do Espírito Santo. O diploma 
normativo em causa, que estabelece isenção 
do pagamento de taxa de concurso público, 
não versa sobre matéria relativa a servidores 
públicos (§ 1° do art. 61 da CF/88). Dispõe, isto 
sim, sobre condição para se chegar à inves-
tidura em cargo público, que é um momento 
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anterior ao da caracterização do candidato 
como servidor público. Inconstitucionalidade 
formal não configurada. Noutro giro, não ofende 
a Carta Magna a utilização do salário mínimo 
como critério de aferição do nível de pobreza 
dos aspirantes às carreiras públicas, para fins 
de concessão do benefício de que trata a Lei 
capixaba n° 6.663/01. Ação direta de incons-
titucionalidade julgada improcedente.

Dessarte, se dúvidas havia quanto à viabilidade do 
projeto ora em exame, acreditamos terem sido elas elididas 
com a reforma da jurisprudência do Excelso Pretório.

Cremos ser conveniente apenas reformular a reda-
ção do parágrafo único do art. 1° do projeto, preservan-
do-lhe o sentido, para excluir a referência à União, por se 
revelar confusa. Entendemos que, nesse tipo de matéria, 
em virtude de sua autonomia administrativa, cada Poder 
deve expedir seu próprio ato regulamentador da lei. Des-
sarte, o texto que sugerimos em emenda dispõe que a 

inscrição por procuração e, no caso de não ser atingido 
o número mínimo de 50 inscritos, a regionalização das 
provas sejam feitas nos termos de regulamento.

III –  Voto

Em face do exposto e tendo em vista seus méritos, 
somos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n° 
509, de 2003, com a seguinte emenda:

EMENDA N° CCJ

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do 
art. 1° do Projeto de Lei do Senado n° 509, de 2003:

“Art. 1° ...................................................  
Parágrafo único. A inscrição por procura-

ção e, quando não atingido o número mínimo 
de inscritos referido no caput, a regionaliza-
ção das provas de que trata este artigo serão 
feitas nos termos de regulamento.”

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007.
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TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 509, DE 2003, NA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA QUE

Determina a estadualização da rea-
lização das provas de concursos públi-
cos para cargos federais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As provas relativas a concursos públicos 

para provimento de cargos federais serão realizadas 
no Distrito Federal e nas capitais dos Estados nos 
quais haja interessados, regularmente inscritos, em 
número igual ou superior a cinqüenta.

Parágrafo único. A inscrição por procuração 
e, quando não atingido o número mínimo de inscri-
tos referido no caput, a regionalização das provas 
de que trata este artigo serão feitas nos termos de 
regulamento.

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

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007.

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 prin-
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)

I – os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, 
na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional n° 19, de 1998)

II – a investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a nature-
za e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 

prevista em lei, ressalvadas as nomeações para car-
go em comissão declarado em lei de livre nomeação 
e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional n° 19, de 1998)

III – o prazo de validade do concurso público 
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período;

IV – durante o prazo improrrogável previsto no 
edital de convocação, aquele aprovado em concurso 
público de provas ou de provas e títulos será convo-
cado com prioridade sobre novos concursados para 
assumir cargo ou emprego, na carreira;

V – as funções de confiança, exercidas exclusiva-
mente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 
cargos em comissão, a serem preenchidos por servi-
dores de carreira nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atri-
buições de direção, chefia e assessoramento; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n° 19 de 1998)

VI – é garantido ao servidor público civil o direito 
à livre associação sindical;

VII – o direito de greve será exercido nos termos e 
nos limites definidos em lei especifica; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)

VIII – a lei reservará percentual dos cargos e em-
pregos públicos para as pessoas portadoras de defici-
ência e definirá os critérios de sua admissão;

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação 
por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público;

X – a remuneração dos servidores públicos e o 
subsídio de que trata o § 4° do art. 39 somente poderão 
ser fixados ou alterados por lei especifica, observada a 
iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão 
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção 
de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal n° 19 de 1998) (Regulamento) 

XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes 
de cargos, funções e empregos públicos da adminis-
tração direta, autárquica e fundacional, dos membros 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de 
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os 
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, 
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as van-
tagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não 
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se 
como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e 
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nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal 
do Governador no âmbito do Poder Executivo, o sub-
sídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito 
do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembarga-
dores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa intei-
ros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio 
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este 
limite aos membros do Ministério Público, aos Procura-
dores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n° 41, 19-12-2003)

XII – os vencimentos dos cargos do Poder Legis-
lativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores 
aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de 
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)

XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por 
servidor público não serão computados nem acumu-
lados para fins de concessão de acréscimos ulterio-
res; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 
19, de 1998)

XV – o subsídio e os vencimentos dos ocupan-
tes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, 
ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste ar-
tigo e nos arts. 39, § 4°, 150, II, 153, III, e 153, § 2°, 
I; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, 
de 1998)

XVI – é vedada a acumulação remunerada de car-
gos públicos, exceto, quando houver compatibilidade 
de horários, observado em qualquer caso o disposto 
no inciso XI. (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional n° 19, de 1998)

a) a de dois cargos de professor; (Incluída pela 
Emenda Constitucional n° 19 de 1998)

b) a de um cargo de professor com outro técnico 
ou científico; (Incluída pela Emenda Constitucional n° 
19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões regulamenta-
das; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 
34, de 2001)

XVII – a proibição de acumular estende-se a em-
pregos e funções e abrange autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, 
suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n° 19, de 1998)

XVIII – a administração fazendária e seus servi-
dores fiscais terão, dentro de suas áreas de competên-
cia e jurisdição, precedência sobre os demais setores 
administrativos, na forma da lei;

XIX – somente por lei especifica poderá ser criada 
autarquia e autorizada a instituição de empresa públi-
ca, de sociedade de economia mista e de fundação, 
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir 
as áreas de sua atuação; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 19. de 1998)

XX – depende de autorização legislativa, em 
cada caso, a criação de subsidiárias das entidades 
mencionadas no inciso anterior, assim como a partici-
pação de qualquer delas em empresa privada;

XXI – ressalvados os casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a to-
dos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efe-
tivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e eco-
nômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. (Regulamento)

XXII – as administrações tributárias da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ativida-
des essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas 
por servidores de carreiras específicas, terão recursos 
prioritários para a realização de suas atividades e 
atuarão de forma integrada, inclusive com o com-
partilhamento de cadastros e de informações fiscais, 
na forma da lei ou convênio. (Incluído pela Emenda 
Constitucional n° 42, de 19-12-2003)

§ 1° A publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos.

§ 2° A não observância do disposto nos incisos 
II e III implicará a nulidade do ato e a punição da au-
toridade responsável, nos termos da lei.

§ 3° A lei disciplinará as formas de participação 
do usuário na administração pública direta e indireta, 
regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 19, de 1998)

I – as reclamações relativas á prestação dos ser-
viços públicos em geral, asseguradas a manutenção 
de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação 
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periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; 
(Incluído pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)

II – o acesso dos usuários a registros administrati-
vos e a informações sobre atos de governo, observado 
o disposto no art. 5°, X e XXXIII; (Incluído pela Emenda 
Constitucional n° 19, de 1998) 

III – a disciplina da representação contra o exer-
cício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou fun-
ção na administração pública. (Incluído pela Emenda 
Constitucional n° 19, de 1998)

§ 4° Os atos de improbidade administrativa im-
portarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da 
função pública, a indisponibilidade dos bens e o res-
sarcimento ao Erário, na forma e gradação previstas 
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5° A lei estabelecerá os prazos de prescrição 
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor 
ou não, que causem prejuízos ao Erário, ressalvadas 
as respectivas ações de ressarcimento.

§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públicos respon-
derão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

§ 7° A lei disporá sobre os requisitos e as res-
trições ao ocupante de cargo ou emprego da admi-
nistração direta e indireta que possibilite o acesso 
a informações privilegiadas. (Incluído pela Emenda 
Constitucional n° 19, de 1998)

§ 8° A autonomia gerencial, orçamentária e finan-
ceira dos órgãos e entidades da administração direta e 
indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser 
firmado entre seus administradores e o poder público, 
que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho 
para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: 
(Incluído pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)

I – o prazo de duração do contrato;
II – os controles e critérios de avaliação de de-

sempenho, direitos, obrigações e responsabilidade 
dos dirigentes;

III – a remuneração do pessoal.
§ 9° O disposto no inciso XI aplica-se às empre-

sas públicas e às sociedades de economia mista, e 
suas subsidiárias, que receberem recursos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios 
para pagamento de despesas de pessoal ou de cus-
teio em geral. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 
19, de 1998)

§ 10. É vedada a percepção simultânea de pro-
ventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos 
arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego 
ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis 
na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os 
cargos em comissão declarados em lei de livre nome-
ação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitu-
cional n° 20, de 1998)

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos 
limites remuneratórios de que trata o inciso XI do ca-
put deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório 
previstas em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional 
n° 47, de 2005)

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do 
caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao 
Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emen-
da às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como 
limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores 
do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa 
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do sub-
sídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Fede-
ral, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos 
subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos 
Vereadores. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 
47, de 2005)
....................................................................................

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que:

I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 
Armadas;

II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públi-

cos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional n° 18, de 1998)
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d) organização do Ministério Público e da De-
fensoria Pública da União, bem como normas gerais 
para a organização do Ministério Público e da Defen-
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública, observado o disposto no art. 
84, VI (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 
32, de 2001)

f) militares das Forças Armadas, seu regime 
jurídico, provimento de cargos, promoções, estabili-
dade, remuneração, reforma e transferência para a 
reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional n° 18, 
de 1998)

§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de 
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleito-
rado nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta-
dos, com não menos de três décimos por cento dos 
eleitores de cada um deles.
....................................................................................

DOCUMENTO ANEXADO NOS TER-
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DO REGIMENTO INTERNO 

RELATÓRIO

Relator: Senador José Jorge

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei 
do Senado n° 509, de 2003, que determina a estaduali-
zação da realização das provas de concursos públicos 
para cargos federais.

A proposição é de autoria do Senador Mão Santa 
e, constituída por dois artigos, estabelece que as pro-
vas de concursos públicos para provimento de cargos 
federais se realizem no Distrito Federal e nas capitais 
dos Estados nos quais haja pelo menos cinqüenta 
inscritos, devendo ser objeto de regulamento a ins-
crição por procuração e a regionalização das provas, 
nos casos em que o número de cinqüenta inscritos 
não for atingido.

Na justificação, o autor observa que o projeto tem 
por finalidade garantir a isonomia entre os candidatos, 
evitando que a diferença de origem atue como fator 
inibidor da competição, o que ocorre quando determi-
nados concorrentes têm de se deslocar por grandes 
distâncias – o que não se dá sem ônus – para reali-
zarem as provas.

O projeto foi distribuído a esta Comissão, para 

decisão terminativa, não tendo sido apresentadas 
emendas.

II – Análise

Compete à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania opinar sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e regimentalidade da proposição, bem assim sobre 
o mérito, nos termos do art. 101, I e II, do Regimento 
Interno do Senado Federal.

Em que pesem os bons propósitos que movem o 
seu autor, entendemos deva ser rejeitado o projeto, por 
padecer de vício de inconstitucionalidade formal. Com 
efeito, nos termos do art. 61, § 1°, II, c, da Carta Política, 
são de iniciativa privativa do Presidente da República 
leis que disponham sobre os servidores públicos da 
União e territórios, seu regime jurídico, provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria.

Ora, não se pode negar que o concurso público 
seja questão afeta ao regime jurídico dos servidores 
ou constitua procedimento conducente ao provimento 
de cargos públicos. Dessarte, tal matéria se enquadra 
no rol daquelas em relação às quais o início do pro-
cesso legislativo está a depender da apresentação de 
projeto de lei ou da edição de medida provisória pelo 
Presidente da República. O desatendimento ao pre-
ceito constitucional que assegura essa prerrogativa ao 
Chefe do Poder Executivo tem como conseqüência a 
inconstitucionalidade formal da norma eventualmente 
editada.

Outra não é a jurisprudência do Supremo Tribu-
nal a esse respeito:

Concurso Público – Inscrição – Idade. 
Os requisitos para ingresso no serviço público 
– entre eles, o concernente à idade – hão de 
estar previstos em lei de iniciativa do Poder 
Executivo – artigos 37, inciso I, e 61, inciso 
II, c, da Constituição Federal, mostrando-se 
com esta conflitante texto da Carta do Esta-
do a excluir disciplina específica do tema. In-
constitucionalidade do inciso III do artigo 77 
da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 
segundo o qual “não haverá limite máximo de 
idade para a inscrição em concurso público, 
constituindo-se, entretanto, em requisito de 
acessibilidade ao cargo ou emprego a pos-
sibilidade de permanência por cinco anos no 
seu efetivo exercício” (ADI n° 243, DJ de 29-
11-2002).
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMI-
NISTRATIVO. ARTIGO 77, VII, DA CONSTI-
TUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO 
EM CONCURSO PÚBLICO. PRAZO MÁXIMO 
CONTADO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESUL-
TADO DO CONCURSO PÚBLICO. INCONS-
TITUCIONALIDADE. 1. Aprovação em con-
curso público. Direito subjetivo do candidato à 
nomeação, de acordo com a respectiva ordem 
de classificação e no prazo de sua validade. 
2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 
artigo 77, VII. Provimento de cargo público. Ini-
ciativa reservada ao Chefe do Executivo para 
edição de leis que disponham sobre o regime 
jurídico dos servidores públicos. Ofensa ao 
princípio da separação dos poderes: Incons-
titucionalidade formal. Recurso extraordinário 
conhecido e provido para cassar a seguran-
ça, declarando-se, incidenter tanturn, a in-
constitucionalidade do inciso VII do artigo 77 
da Constituição do Estado do Rio de Janeiro 
(RE n° 229.450, DJ de 30-8-2001).

Ante as considerações supra e a jurisprudência 
do Excelso Pretório, não vemos como possa prospe-
rar a proposição, revelando-se impossível mesmo o 
emendamento que vise escoimá-la da inconstitucio-
nalidade, por ser insanável o vício concernente à re-
serva de iniciativa.

III – Voto

Em face do exposto, somos pela rejeição do Pro-
jeto de Lei do Senado n° 509, de 2003, por padecer 
de inconstitucionalidade formal.

Sala da Comissão,

Ofício n° 93/07–PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 19 de setembro de 2007

Assunto: Decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2°, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em reunião ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, com a Emenda n° 1-CCJ, do Projeto 
de Lei do Senado n° 509, de 2003, que “Determina a 

estadualização da realização das provas de concursos 
públicos para cargos federais”, de autoria do Senador 
Mão Santa.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Marco Maciel, Presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

PARECER N° 860, DE 2007

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 
272, de 2006, de autoria do Senador Valdir 
Raupp que dispõe sobre a quitação ante-
cipada de empréstimos, financiamentos e 
operações de arrendamento mercantil com 
desconto em folha de pagamento e sobre a 
cobrança de tarifas nessas operações.

Relator: Senador Garibaldi Alves Filho

I – Relatório

Vem à apreciação da Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), em caráter terminativo, o Projeto 
de Lei do Senado n° 272, de 2006, de autoria do Se-
nador Valdir Raupp.

A proposição visa permitir a quitação antecipada 
de contratos de empréstimos, financiamentos e ope-
rações de arrendamento mercantil com desconto em 
folha de pagamento, realizadas por instituições finan-
ceiras e sociedade de arrendamento mercantil com 
empregados regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), servidores públicos, aposentados ou 
pensionistas da União, mediante o recebimento de re-
cursos transferidos por outra instituição financeira.

Não foram apresentadas emendas.

II – Análise

Trata-se de proposição sobre matéria financeira, 
tendo sido distribuída a esta Comissão nos termos do 
art. 91, I, do Regimento Interno do Senado Federal. 
Assim, a manifestação aqui proferida tem caráter ter-
minativo.

Inicialmente, cabe ressaltar que a proposição 
não tem vícios de constitucionalidade, estando fun-
damentada no art. 48, XIII, da Constituição Federal, 
que determina caber ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, dispor sobre ma-
téria financeira. Também está vazada na boa técnica 
legislativa e atende ao disposto na Lei Complementar 
n° 95, de 1998.
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Quanto ao mérito, entendo que o PLS n° 272, de 
2006, é uma medida complementar ao esforço de re-
dução do spread bancário, ou seja, a diferença entre 
a taxa de juros paga às instituições financeiras pelos 
tomadores de empréstimos e a taxa de juros paga pelas 
instituições financeiras na captação de recursos.

Em setembro de 2006, o Conselho Monetário Na-
cional (CMN), por intermédio da Resolução n° 3.401, 
facilitou a “portabilidade do crédito”, isto é, a possi-
bilidade de o mutuário quitar antecipadamente uma 
operação de crédito com recursos de empréstimo 
obtido, em condições mais vantajosas, de outra insti-
tuição financeira. Trata-se de instrumento de estímulo 
à competição bancária e, portanto, tendente a reduzir 
os custos da intermediação financeira.

Ocorre que os empréstimos com desconto em fo-
lha de pagamento, os chamados créditos consignados, 
foram criados pela Lei n° 10.820, de 17 de dezembro 
de 2003, com as alterações feitas pela Lei n° 10.953, 
de 27 de setembro de 2004, e, segundo entendimento 
do próprio governo, não foram alcançados pela porta-
bilidade de crédito instituída pela Resolução CMN n° 
3.401, de 2006. Para que as medidas introduzidas pela 
citada Resolução possam ser aplicadas à modalidade 
de crédito consignado, faz-se necessária a edição de 
instrumento legal de mesma hierarquia.

A presente proposição vem suprir essa necessi-
dade, na medida em que adapta as regras gerais do 
CMN sobre a portabilidade de crédito às especificida-
des do crédito consignado.

Como contribuição ao trabalho do autor da pro-
posição, apresento as seguintes emendas:

a) Emenda n° 1 – suprimindo as expres-
sões “e as sociedades de arrendamento mer-
cantil” e “e operações de arrendamento mer-
cantil”; e substituindo a expressão “instituição 
da espécie” por “instituição financeira”, todas 
no caput do art. 1º, de modo a evitar impro-
priedades em relação às operações de arren-
damento mercantil, assim como uma interpre-
tação mais restritiva do dispositivo;

b) Emenda nº 2 – retirando, do § 3º do art. 
1º, a menção ao Banco Central do Brasil;

c) Emenda nº 3 – suprimindo o § 4º do 
art. 1º, de modo a evitar alegação de incons-
titucionalidade;

d) Emenda nº 4 – alterando a redação 
do § 2º do art. 1º, de forma a melhor explici-
tar a vedação do repasse de custos para os 
mutuários;

e) Emenda nº 5 – retirando a expressão 
“e operações de arrendamento mercantil” do 
caput do art. 2º e suprimindo o § 2º do art. 
2º, alterando a nomeação do § 1º para pará-
grafo único.

III – Voto

Pelo exposto, voto favoravelmente ao Projeto de 
Lei do Senado nº 272, de 2006, com as alterações in-
troduzidas pelas seguintes emendas:

EMENDA N º 1– CAE

Suprima-se as expressões “e as sociedades de 
arrendamento mercantil” e “e operações de arrenda-
mento mercantil” e substitua-se, a expressão “institui-
ção da espécie” por “instituição financeira”, no caput 
do art. 1º

EMENDA Nº 2 – CAE

Suprima-se o § 4º do art. 1º e dê-se a seguinte 
redação ao § 3º do art. 1º

Art. 1º ....................................................
§ 3º Os procedimentos necessários à 

transferência de que trata o caput serão defi-
nidos em regulamento.

EMENDA Nº 3 – CAE

Dê-se a seguinte redação à Ementa do PLS nº 
272, de 2006:

Dispõe sobre a quitação antecipada de 
contratos de empréstimos e financiamentos 
com desconto em folha de pagamento e sobre 
a cobrança de tarifas nessas operações.

EMENDA Nº 4 – CAE

Dê-se a seguinte redação ao § 2º do art. 1º:

Art. 1º  ...................................................
§ 2º Os custos relacionados à transferên-

cia de recursos para a quitação da operação 
não podem ser repassados pela instituição 
ao mutuário.

EMENDA Nº 5 – CAE

Retire-se a expressão “e operações de arrenda-
mento mercantil” do caput do art. 2º e suprima-se o 
§ 2º do art. 2º, renomeando-se o § 1º como parágrafo 
único.

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2007.
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TEXTO FINAL AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 272, DE 2006

Dispõe sobre a quitação antecipada de 
contratos de empréstimos e financiamentos 
com desconto em folha de pagamento e sobre 
a cobrança de tarifas nessas operações.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As instituições financeiras devem garantir 

a quitação antecipada de contratos de empréstimos e 
financiamentos com desconto em folha de pagamento 
realizados por empregados regidos pela Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT), servidores públicos, 
aposentados ou pensionistas da União, mediante o 
recebimento de recursos transferidos por outra insti-
tuição financeira.

§ 1º As condições da nova operação devem ser 
negociadas entre a instituição que efetivará a trans-
ferência referida no caput e o mutuário da operação 
original.

§ 2º Os custos relacionados à transferência de 
recursos para a quitação da operação não podem ser 
repassados pela instituição ao mutuário.

§ 3º Os procedimentos necessários à transfe-
rência de que trata o caput serão definidos em regu-
lamento. (NR)

Art. 2º O valor máximo, em reais, da tarifa even-
tualmente cobrada em decorrência de liquidação an-
tecipada de contratos de empréstimos, financiamen-
tos com desconto em folha de pagamento deve ser 
estabelecido no ato da contratação da operação, bem 
como constar de cláusula contratual específica, junta-
mente com as demais informações necessárias para 
possibilitar o cálculo do valor a ser cobrado ao longo 
do prazo de amortização contratual.

Parágrafo único. O valor da tarifa de que trata 
este artigo deve guardar relação direta e linear com o 
prazo de amortização remanescente e com a parcela 
não amortizada do principal, no caso de liquidação 
antecipada total, ou com o prazo de amortização re-
manescente e com o montante liquidado antecipada-
mente, no caso de liquidação antecipada parcial, em 
ambos os casos apurados na data em que ocorrer a 
liquidação antecipada. (NR)

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

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007. 
– Senador Garibaldi Alves Filho, Relator – Senador 
Aloizio Mercadante, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA  PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 

sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:

I – sistema tributário, arrecadação e distribuição 
de rendas;

II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, or-
çamento anual, operações de crédito, dívida pública e 
emissões de curso forçado;

III – fixação e modificação do efetivo das Forças 
Armadas;

IV – planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento;

V – limites do território nacional, espaço aéreo e 
marítimo e bens do domínio da União;

VI – incorporação, subdivisão ou desmembra-
mento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as 
respectivas Assembléias Legislativas;

VII – transferência temporária da sede do Go-
verno Federal;

VIII – concessão de anistia;
IX – organização administrativa, judiciária, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública da União 
e dos Territórios e organização judiciária, do Minis-
tério Público e da Defensoria Pública do Distrito 
Federal;

X – criação, transformação e extinção de cargos, 
empregos e funções públicas, observado o que esta-
belece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001)

XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos 
da administração pública; (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 32, de 2001)

XII – telecomunicações e radiodifusão;
XIII – matéria financeira, cambial e monetária, 

instituições financeiras e suas operações;
XIV – moeda, seus limites de emissão, e mon-

tante da dívida mobiliária federal.
XV – fixação do subsídio dos Ministros do Supre-

mo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta dos 
presidentes da república, da câmara dos deputados, 
do Senado federal e do supremo tribunal federal, ob-
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servado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, 
III; e 153, § 2º I. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)

XV – fixação do subsídio dos Ministros do Su-
premo Tribunal Federal, observado o que dispõem os 
arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º I. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19-12-2003)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

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

LEI Nº 10.820, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2003

Dispõe sobre a autorização para des-
conto de prestações em folha de pagamen-
to, e dá outras providências.

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

LEI Nº 10.953, DE 27 DE SETEMBRO DE 2004

Altera o art. 6º da Lei nº 10.820, de 17 
de dezembro de 2003, que dispõe sobre a 
autorização para desconto de prestações 
em folha de pagamento. 

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

 
OF. 187/2007/CAE

Brasília, 18 de setembro de 2007

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

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada 
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 272, de 2006, 
que “dispõe sobre a quitação antecipada de emprés-
timos, financiamentos e operações de arrendamento 
mercantil com desconto em folha de pagamento e so-
bre a cobrança de tarifas nessas operações”, com as 
Emendas nºs 1, 2, 3, 4 e 5-CAE.

Respeitosamente, – Senador Aloizio Merca-
dante, Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos.

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 250 DO 
REGIMENTO INTERNO.

RELATÓRIO

Relator: Senador Garibaldi Alves

I – Relatório

Vem à apreciação da Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), em caráter terminativo, o Projeto 
de Lei do Senado nº 272, de 2006, de autoria do Se-
nador Valdir Raupp.

A proposição visa permitir a quitação antecipada 
de contratos de empréstimos, financiamentos e ope-
rações de arrendamento mercantil com desconto em 
folha de pagamento, realizadas por instituições finan-
ceiras e sociedade de arrendamento mercantil com 
empregados regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), servidores públicos, aposentados ou 
pensionistas da União, mediante o recebimento de re-
cursos transferidos por outra instituição financeira.

Não foram apresentadas emendas.

II – Análise

Trata-se de proposição sobre matéria financeira, 
tendo sido distribuída a esta Comissão nos termos do art. 
91, I, do Regimento Interno do Senado Federal. Assim, 
a manifestação aqui proferida tem caráter terminativo.

Inicialmente, cabe ressaltar que a proposição 
não tem vícios de constitucionalidade, estando fun-
damentada no art. 48, XIII, da Constituição Federal, 
que determina caber ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, dispor sobre ma-
téria financeira. Também está vazada na boa técnica 
legislativa e atende ao disposto na Lei Complementar 
nº 95, de 1998.

Quanto ao mérito, entendo que o PLS nº 272, de 
2006, é uma medida complementar ao esforço de re-
dução do spread bancário, ou seja, a diferença entre 
a taxa de juros paga às instituições financeiras pelos 
tomadores de empréstimos e a taxa de juros paga pelas 
instituições financeiras na captação de recursos.

Em setembro de 2006, o Conselho Monetário Na-
cional (CMN), por intermédio da Resolução nº 3.401, 
facilitou a “portabilidade do crédito”, isto é, a possi-
bilidade de o mutuário quitar antecipadamente uma 
operação de crédito com recursos de empréstimo 
obtido, em condições mais vantajosas, de outra insti-
tuição financeira. Trata-se de instrumento de estímulo 
à competição bancária e, portanto, tendente a reduzir 
os custos da intermediação financeira.
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Ocorre que os empréstimos com desconto em fo-
lha de pagamento, os chamados créditos consignados, 
foram criados pela Lei nº 10.820, de 17 de dezembro 
de 2003, com as alterações feitas pela Lei nº 10.953, 
de 27 de setembro de 2004, e, segundo entendimento 
do próprio governo, não foram alcançados pela porta-
bilidade de crédito instituída pela Resolução CMN nº 
3.401, de 2006. Para que as medidas introduzidas pela 
citada resolução possam ser aplicadas à modalidade 
de crédito consignado, faz-se necessária a edição de 
instrumento legal de mesma hierarquia.

A presente proposição vem suprir essa necessida-
de, na medida em que adapta, de modo preciso e per-
tinente, as regras gerais do CMN sobre a portabilidade 
de crédito às especificidades do crédito consignado.

Como contribuição ao trabalho do autor da pro-
posição, apresento as seguintes emendas:

a) Emenda nº 1 – substituindo, no ca-
put do art. 1º, a expressão “instituição da es-
pécie” por “instituição financeira”, de modo 
a evitar uma interpretação mais restritiva do 
dispositivo;

b) Emenda nº 2 – retirando, do § 3º do art. 
1º, a menção ao Banco Central do Brasil;

c) Emenda nº 3 – suprimindo o § 4º do 
art. 1º, de modo a evitar alegação de incons-
titucionalidade;

d) Emenda nº 4 – alterando a redação 
do § 2º do art. 1º, de forma a melhor explici-
tar a vedação do repasse de custos para os 
mutuários;

e) Emenda nº 5 – suprimindo o § 2º do art. 
2º e renomeando o § 1º como parágrafo único.

III – Voto

Pelo exposto, voto favoravelmente ao Projeto de 
Lei do Senado nº 272, de 2006, com as alterações in-
troduzidas pelas seguintes emendas:

EMENDA Nº – CAE

Substitua-se na parte final do caput do art. 1º, 
a expressão “instituição da espécie” por “instituição 
financeira”.

EMENDA Nº – CAE

Dê-se a seguinte redação ao § 3º do art. 1º

Art. 1º ....................................................
§ 3º Os procedimentos necessários à 

transferência de que trata o caput serão defi-
nidos em regulamento.

EMENDA N º 3 – CAE

Suprima-se o § 4º do art. 1º

EMENDA Nº 4 – CAE

Dê-se a seguinte redação ao § 2º do art. 1º

Art. 1º  ...................................................
§ 2º Os custos relacionados à transferên-

cia de recursos para a quitação da operação 
não podem ser repassados pela instituição 
ao mutuário.

EMENDA Nº 5 – CAE

Suprima-se o § 2º do art. 2º, renomeando-se o § 
1º como parágrafo único.

Sala da Comissão, 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) – 
Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 93/2007-Presidência/CCJ

Brasília, 19 de setembro de 2007

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

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce-
lência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, 
esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela 
aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto de Lei do 
Senado nº 509, de 2003, que “Determina a estadualiza-
ção da realização das provas de concursos públicos para 
cargos federais”, de autoria do Senador Mão Santa.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Marco Maciel, Presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Of. nº 187/2007/CAE

Brasília, 18 de setembro de 2007

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

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada 
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 272, de 2006, 
que “dispõe sobre a quitação antecipada de emprés-
timos, financiamentos e operações de arrendamento 
mercantil com desconto em folha de pagamento e so-
bre a cobrança de tarifas nessas operações”, com as 
Emendas nos 1, 2, 3, 4 e 5-CAE.

Respeitosamente, – Senador Aloizio Mercadante, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

    17ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2007 



34944 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2007

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com referência aos expedientes que acabam de ser 
lidos, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para inter-
posição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, 
do Regimento Interno, por um décimo da composição 
da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado 
nºs 509, de 2003 e 272, de 2006, sejam apreciados 
pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. nº 1.639/07/SGM-P

Brasília, 3 de setembro de 2007

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência devolução dos au-

tógrafos referentes ao Projeto de Lei nº 2.668, de 
2000, do Senado Federal (PLS nº 339/99 na Casa de 
origem), que “Denomina Avenida Mário Gurgel o tre-
cho da BR-262 entre o Bairro de Jardim América e o 
trevo da Ceasa, no Município de Cariacica, Estado do 
Espírito Santo”, encaminhados indevidamente a essa 
Casa em 12 de setembro de 2007, por meio do OF. nº 
411/07/PS-GSE.

2. A referida proposição deveria ter sido encami-
nhada à sanção presidencial e não ao Senado Federal, 
em face de não ter sido emendada nesta Casa com 
relação ao mérito.

3.Esclareço, ainda, que as emendas oferecidas 
na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
sendo emendas de redação, conforme o voto do relator 
constante da página 7 do avulso em anexo, prescindem 
da apreciação dessa Casa iniciadora.

Atenciosamente, – Arlindo Chinaglia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Esta Presidência, após exame dos documentos rece-
bidos, verificou que as emendas aprovadas na Câmara 
dos Deputados são redacionais e, portanto, devolve 
àquela Casa os autógrafos do Projeto de Lei do Se-
nado nº 339, de 1999, cujo ofício acaba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O Senhor Presidente da República adotou, em 9 de 
outubro de 2007, e publicou no mesmo dia, mês e ano, 
a Medida Provisória nº 397, de 2007, que “Revoga a 
Medida Provisória nº 385, de 22 de agosto de 2007, 
que acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 
11.368, de 9 de novembro de 2006, para estender ao 
trabalhador rural enquadrado como contribuinte indi-
vidual o prazo previsto no art. 143 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991”.

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos da Resolução nº 1, de 2002–CN, art. 2º 
e seus parágrafos, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

Maioria (PMDB)

Valdir Raupp Gilvam Borges
Wellington Salgado de Oliveira Leomar Quintanilha
Valter Pereira Neuto de Conto

DEM

José Agripino Raimundo Colombo
Kátia Abreu Romeu Tuma
Jayme Campos Maria do Carmo Alves

PSDB

Arthur Virgílio Alvaro Dias
Sérgio Guerra Marisa Serrano

PT

Ideli Salvatti Fátima Cleide
Eduardo Suplicy Flávio Arns

PTB

Epitácio Cafeteira Sérgio Zambiasi

PDT

Jefferson Péres Osmar Dias

PSB*

Renato Casagrande Antonio Carlos Valadares

*Rodízio nos termos da Resolução nº 2, de 2000–CN.

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)

Henrique Eduardo Alves
Luiz Sérgio
Mário Negromonte
Luciano Castro
Jovair Arantes
Hugo Leal

Bloco (PSDB/DEM/PPS)

Humberto Souto Arnaldo Jardim
Antonio Carlos Pannunzio Arnaldo Madeira
Leonardo Vilela Carlos Brandão
Onyx Lorenzoni Antonio Carlos Magalhães Neto
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Bloco (PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN)

Paulo Pereira da Silva Miro Teixeira
Márcio França Rodrigo Rollemberg

PRB*

Léo Vivas

*Rodízio nos termos da Resolução nº 2, de 2000–CN.

De acordo com a Resolução nº 1, de 2002 – CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

– Publicação no DO: 9-10-2007 (Ed. Extra)
– Designação da Comissão: 11-10-2007 (SF)
– Instalação da Comissão: 15-10-2007
– Emendas: até 15-10-2007 (7º dia da publicação)
– Prazo na Comissão: 9-10-2007 a 22-10-2007(14º 

dia)
– Remessa do processo à CD: 22-10-2007 
– Prazo na CD: de 23-10-2007 a 5-11-2007 (15º ao 

28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 5-11-2007 

– Prazo no SF: de 6-11-2007 a 19-11-2007 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 19-11-2007
– Prazo para apreciação das modificações do SF, 

pela CD: de 20-11-2007 a 22-11-2007 (43º ao 
45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
23-11-2007 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 7-12-2007 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 
2007 (nº 2.272/2003, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que dispõe sobre a 
Mobilização Nacional e cria o Sistema Nacional de 
Mobilização – SINAMOB.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

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

– Sobre a mesa, projeto de lei do Congresso Nacional 
que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O projeto que acaba de ser lido vai à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 
2006–CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação do projeto:

Leitura: 11-10-2007
até 16-10 publicação e distribuição de avulsos;
até 24-10 prazo final para apresentação de emen-

das;
até 29-10 publicação e distribuição de avulsos das 

emendas; e
até 13-11 encaminhamento do parecer final à Mesa 

do Congresso Nacional.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, ofícios do Primeiro-Secretário da Câ-
mara dos Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Of. nº 477/07/PS-GSE

Brasília, 25 de setembro de 2007

Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado 

nesta Casa o Projeto de Lei nº 5.299, de 2005, do Se-
nado Federal (PLS nº 306/04), o qual “Inscreve o nome 
de Frei Caneca no Livro dos Heróis da Pátria.”

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que a 
referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, – Deputado Osmar Serraglio, 
Primeiro Secretário.

OF. nº 479/07/PS-GSE

Brasília, 27 de setembro de 2007

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que foi aprovado o Projeto de Lei nº 7.089, de 2006 
(nº 187/05 no Senado Federal), o qual “Institui o ano 
de 2008 como Ano Nacional Machado de Assis.”

2. Comunico, outrossim, que o citado projeto foi 
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, tendo se convertido na Lei nº 11.522, 
de 18 de setembro de 2007.

3. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
mensagem e do texto da lei em que se converteu a 
proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Osmar Serraglio, 
Primeiro-Secretário.

OF. nº 480/07/PS-GSE

Brasília, 27 de setembro de 2007

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que foi aprovado o Projeto de Lei nº 5.993, de 
2005 (nº 126/02, no Senado Federal), o qual “Altera a 
Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, para permitir 
a retirada pelo Sistema Único de Saúde de órgãos e 
tecidos de doadores que se encontrem em instituições 
hospitalares não autorizadas a realizar transplantes.”

2. Comunico, outrossim, que o citado projeto foi 
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, tendo se convertido na Lei nº 11.521, 
de 18 de setembro de 2007.

3. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
mensagem e do texto da lei em que se converteu a 
proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Osmar Serraglio, 
Primeiro-Secretário.

OF. nº 481/07/PS-GSE

Brasília, 27 de setembro de 2007

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins, 

que foi aprovado o Projeto de Lei nº 5.847, de 2005 (nº 
153/05, no Senado Federal), o qual “Denomina Aeroporto 
de Uberaba – MG – Mário de Almeida Franco o aeroporto 
da cidade de Uberaba, no Estado de Minas Gerais.”

2. Comunico, outrossim, que o citado projeto foi 
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, tendo se convertido na Lei nº 11.519, 
de 14 de setembro de 2007.

3. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
mensagem e do texto da lei em que se converteu a 
proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Osmar Serraglio, 
Primeiro-Secretário.

OF. nº 482/07/PS-GSE

Brasília, 27 de setembro de 2007

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que foi aprovado o Projeto de Lei nº 7.330, de 
2006 (nº 340/05 no Senado Federal), o qual “Institui a 
Semana Nacional de Prevenção da Violência na Pri-
meira Infância.”
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2. Comunico, outrossim, que o citado projeto foi 
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, tendo se convertido na Lei nº 11.523, 
de 18 de setembro de 2007.

3. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
mensagem e do texto da lei em que se converteu a 
proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Osmar Serraglio, 
Primeiro-Secretário.

OF. nº 499/07/PS-GSE

Brasília, 2 de outubro de 2007

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins, 

que o Projeto de Lei nº 5.705, de 2005 (nº 315/04, no Se-
nado Federal), o qual “Acrescenta § 5º ao art. 32 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir conteúdo 
que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes no 
currículo do ensino fundamental”, foi sancionado pelo Ex-
celentíssimo Senhor Presidente da República e convertido 
na Lei nº 11.525, de 25 de setembro de 2007.

2. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia 
da mensagem e do texto da lei em que se converteu 
a proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Osmar Serraglio, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os expedientes que acabam de serem lidos serão 
juntados aos processados dos referidos Projetos de 
Lei e vai à publicação.

Sobre a mesa, projeto que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI SENADO Nº 593,  
DE 2007 – COMPLEMENTAR

Altera o inciso I do art. 7º da Lei Com-
plementar nº 121, de 9 de fevereiro de 2006 
para tornar facultativa a instalação de dis-
positivos antifurto em veículos novos na-
cionais e importados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 7º da Lei Complementar 

nº 121, de 9 de fevereiro de 2006, passa a vigorar com 
seguinte redação:

“Art. 7º  ..................................................
I – as especificações dos dispositivos 

antifurto veiculares, que terão utilização fa-
cultativa;

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

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

Justificação

A exigência de um dispositivo antifurto obrigató-
rio nos veículos nacionais nos parece inadequada. De 
fato, apesar de a Lei Complementar nº 121, de 2006, 
determinar a exigência de que todos os veículos novos 
sejam comercializados com tais dispositivos, sua utili-
zação ainda dependerá da contratação do serviço de 
terceiros, que farão o rastreamento do automóvel, além 
de seu eventual bloqueio, em caso de roubo ou furto.

Assim, no caso em que o proprietário do veículo 
não deseje contratar o serviço de rastreamento – cujo 
valor mensal, segundo informa o sítio da internet “Fo-
lha Veículos”, encontra-se na faixa de R$200,00 até 
R$2.000,00 –, dispositivo antifurto, previamente ins-
talado, restará completamente inútil. Apesar disso, o 
proprietário ainda será obrigado a adquirir o equipa-
mento, que, ainda segundo estimativas do referido 
sítio, custa hoje em torno de R$1.000,00.

Complementarmente, há dúvidas sobre a funciona-
lidade de tais equipamentos no caso de uma utilização 
maciça. Isso porque a moderna indústria automobilística 
exige um maior grau de padronização das peças e equi-
pamentos, para facilitar a manutenção e reduzir custos. 
Essa padronização (de localização e funcionamento), 
contudo, facilitaria enormemente a atividade dos crimi-
nosos, o que reduziria sua eficácia contra o crime.

Dessa forma, estamos propondo que os equipa-
mentos passem a ser apenas facultativos, segundo a 
escolha dos proprietários, atendidas as especificações 
fixadas pelo Contran.

São estes os motivos pelos quais esperamos 
colher o apoio dos nobres Pares para a aprovação 
desta proposição.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2007. – Sena-
dor João Vicente Claudino, Vice-Líder do Governo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 121,  
DE 9 DE FEVEREIRO DE 2006

Cria o Sistema Nacional de Preven-
ção, Fiscalização e Repressão ao Furto e 
Roubo de Veículos e Cargas e dá outras 
providências.

Art. 7º  ...................................................
I – os dispositivos antifurto obrigatórios 

nos veículos novos, saídos de fábrica, produ-
zidos no País ou no exterior;

II –  ........................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania e de Assuntos Econômicos.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 334, DE 2007

Susta a aplicação do artigo 2º do De-
creto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que 
dispõe sobre as normas relativas às trans-
ferências de recursos da União mediante 
convênios e contratos de repasse, e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica sustada a aplicação do art. 2º do De-

creto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe so-
bre as normas relativas às transferências de recursos 
da União mediante convênios e contratos de repasse, 
e dá outras providências.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação

O Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, foi 
editado sob o alegado amparo do inciso IV do art. 84, 
e dispõe sobre as normas relativas às transferências 
de recursos da União mediante convênios e contratos 
de repasse, e dá outras providências.

A toda evidência, o inciso IV do art. 84 da Carta 
da República identifica o poder regulamentar do Pre-
sidente da República, habilitando essa autoridade a 
editar decretos para a fiel execução da lei a que se 
refira. Esses decretos, doutrinariamente tidos como 
regulamentos executivos, ou regulamentos de execu-
ção, são os que se preordenam ao desenvolvimen-
to de determinada lei, prestando-se a efetivar a sua 
exeqüibilidade através do desenvolvimento de normas 
secundárias que, adicionadas às legais, tornem os co-
mandos da lei perfeitamente exeqüíveis.

A incursão executiva, por decreto, em áreas re-
servadas à lei formal contamina o ato executivo de 
inconstitucionalidade formal, já que não havendo lei 
anterior que possa ser regulamentada, qualquer dis-
posição sobre o assunto tende a ser adotada por lei 
formal. Decreto nessa área seria nulo, não por ilega-
lidade, mas por inconstitucionalidade, já que supriu a 
lei onde a Constituição a exige. (STF, ADI nº 1.435, 
Informativo STF nº 156). Em síntese, o regulamento 
não pode inovar a ordem jurídica, pelo que não tem le-
gitimidade constitucional o regulamento praeter legem 
(STF, Recurso Extraordinário nº 343.446).

Em lição doutrinária recuperada pelo Ministro 
Carlos Velloso, do Supremo Tribunal Federal:

Os regulamentos, na precisa definição de 
Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, são regras 
jurídicas gerais, abstratas, impessoais, em de-
senvolvimento de lei, referentes à organização 
e ação do Estado, enquanto Poder Público. Edi-
tados pelo Poder Executivo, visam tomar efetivo 

o cumprimento da lei, propiciando facilidades 
para que a lei seja fielmente cumprida. É que 
as leis, segundo a melhor técnica legislativa, 
devem ser redigidas em termos gerais, não só 
para abranger a totalidade das relações que 
nelas incidem, senão também para poderem 
ser aplicadas, com a flexibilidade correspon-
dente, às mutações de fato das quais essas 
relações resultam. Por isso, as leis não devem 
descer a detalhes, mas conter apenas regras 
gerais. Os regulamentos, esses sim é que se-
rão detalhistas (Temas de Direito Público: Belo 
Horizonte, Del Rey, 1994, p. 421)

Ora, o Decreto nº 6.170, de 2007, indiscutivel-
mente, desborda desses limites, incursionando por 
matéria reservada à legislação ordinária e contami-
nando-se, assim, de nulidade jurídica por inconstitu-
cionalidade formal.

Como exemplos dessas inconstitucionalidades 
citamos:

a) o art. 1º, por veicular norma cogente 
relativa a programas, projetos e atividade de 
interesse recíproco dos órgãos e entidades da 
administração pública federal e de outros entes 
ou entidades públicas ou privadas (grifamos). 
Há, aqui, lesão incontroversa ao princípio da 
legalidade estrita (CF, art. 5º, II);

b) o art. 2º, por conter vedações à ce-
lebração de convênios e contratos relativas 
a valor mínimo e à condição dos dirigentes, 
novamente invadindo matéria reservada à lei 
formal;

c) o art. 3º, por impor, via decreto regula-
mentar, providência às entidades privadas;

d) o art. 4º e seguintes, por veicularem 
regras relativas a chamamento público e por 
imporem cláusulas obrigatórias;

e) o art. 10, por obrigar o repasse de re-
cursos através das instituições que identifica 
e por impor procedimento e providências sem 
base em lei.

Acontece porém que o artigo segundo atinge o 
aspecto social da distribuição de recursos da União, 
tirando a oportunidade de um número maior de muni-
cípios receberem esses recursos, inclusive os oriundos 
de indicação de emendas dos parlamentares.

Trata-se, aqui, não apenas de o Congresso Na-
cional buscar zelar pelas suas prerrogativas, mas de 
evitar que a aplicação de um ato irregular gere preju-
ízos a um enorme número de municípios e de entida-
des da sociedade civil.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2007. – Se-
nador Paulo Paim.
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LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO Nº 6.170, DE 25 DE JULHO DE 2007 

Dispõe sobre as normas relativas às 
transferências de recursos da União me-
diante convênios e contratos de repasse, 
e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 10 do Decreto-Lei nº 
200, de 25 de fevereiro de 1967, art. 116 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e no art. 25 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000, decreta:
....................................................................................

Art. 2º É vedada a celebração de convênios e 
contratos de repasse:

I – com órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios cujo valor seja inferior a R$100.000,00 
(cem mil reais); e

II – com entidades privadas sem fins lucrativos 
que tenham como dirigentes:

a) membros dos Poderes Executivo, Legislativo, 
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Con-
tas da União, bem como seus respectivos cônjuges, 
companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou 
por afinidade até o 2º grau;

b) servidor público vinculado ao órgão ou entida-
de concedente, bem como seus respectivos cônjuges, 
companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou 
por afinidade até o 2º grau; e

III – entre órgãos e entidades da administração 
pública federal, caso em que deverá ser observado o 
art. 1º, § 1º, inciso III.

Parágrafo único. Para fins de alcance do limite 
estabelecido no inciso I, é permitido:

I – consorciamento entre os órgãos e entidades 
da administração pública direta e indireta dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios; e

II – celebração de convênios ou contratos de 
repasse com objeto que englobe vários programas e 
ações federais a serem executados de forma descen-
tralizada, devendo o objeto conter a descrição porme-
norizada e objetiva de todas as atividades a serem 
realizadas com os recursos federais.

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Emendas Constitucionais

Emendas Constitucionais de Revisão

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

ÍNDICE TEMÁTICO 

Vide texto compilado 

Preâmbulo

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
rança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 
a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvér-
sias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
Constituição da República Federativa do Brasil.

(...)
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 

da República:
(...)
IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, 

bem como expedir decretos e regulamentos para sua 
fiel execução;

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os projetos que acabam de serem lidos serão publi-
cados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Em homenagem ao Senador Zambiasi, passamos 
de imediato a palavra a S. Exª.

Com a palavra o Senador Zambiasi, como primeiro 
orador inscrito, sem prejuízo dos demais Senadores.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Bloco/PTB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srª Senadora, 
Srs. Senadores, ocupo hoje a tribuna para fazer uma 
reflexão. Não sem antes registrar aqui a importância de 
uma audiência pública que o Presidente da Comissão 
de Direitos Humanos, meu conterrâneo gaúcho Senador 
Paulo Paim, promoveu esta manhã, oportunizando que 
crianças do Entorno de Brasília – Samambaia, Gama, 
Ceilândia e também aqui da Capital – pudessem expor 
de viva voz as preocupações desses jovens, desses 
adolescentes e dessas crianças em sala de aula. E 
o que mais me impressionou, Senador Paulo Paim, 
na audiência pública desta manhã, foi a preocupação 
desses jovens com relação à violência nas escolas, 
muitas vezes dentro da própria sala de aula. 

Chamou-me a atenção quando uma menina ci-
tou o caso do garoto assaltado próximo da escola, 
em que os assaltantes o deixaram nu e ele teve que 
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proteger-se dentro da escola para não sofrer uma vio-
lência ainda maior. 

Em outro caso, traficantes tiveram a audácia de 
ir de sala em sala de uma das escolas oferecer a dro-
ga, constrangendo professores e alunos. Não é um 
fenômeno só de Brasília. A violência é um fenômeno 
nacional, um fenômeno mundial. Porém, realmente, eu 
fiquei muito impressionado com a realidade que essas 
crianças trouxeram hoje para dentro desta Casa. Eu 
acho que esta é uma das grandes funções do Parla-
mento: oferecer à sociedade esse direito ao exercício 
da cidadania para que aqui tragam a realidade mui-
tas vezes dura do seu cotidiano, desmascarando um 
processo que muitas vezes fica oculto no corre-corre 
do dia-a-dia, trazendo essa realidade com a qual as 
periferias convivem e que o centro do poder muitas 
vezes ignora, protegido por vidros à prova de bala e 
por seguranças bem pagos.

Quero, portanto, cumprimentá-lo por essa inicia-
tiva, Senador Paulo Paim. Espero que outras audiên-
cias desse nível sejam feitas, quem sabe até também 
em outros Estados, para oportunizar que o exercício 
da cidadania se faça por meio dessas manifestações, 
porque a partir delas seguramente ações positivas 
passam a serem feitas.

O que eu ouvi de maior clamor por parte daque-
les jovens, crianças e adolescentes, esta manhã, foi 
a importância de a escola estar integrada a sua co-
munidade.

O projeto Escola Aberta existe em alguns Estados, 
inclusive no Rio Grande do Sul, com muito sucesso. 
O então Secretário Fortunati o implantou, e funcionou 
perfeitamente bem porque nos feriados, feriadões, fins 
de semana, os jovens, suas famílias e a comunidade 
podem freqüentar aqueles espaços.

Da mesma forma, a atual Ministra do Turismo, 
Marta Suplicy, à época Prefeita de São Paulo, implan-
tou também com muito sucesso os CEUs e permitiu 
essa integração da escola com a comunidade.

Eu vi esse clamor, eu percebi esse clamor. Em 
cada manifestação de cada criança, representando 
cada escola do Entorno de Brasília, pedia-se a opor-
tunidade de a escola não encerrar o seu expediente na 
sexta-feira, à tarde; que aos sábados e domingos elas 
permanecessem como referências, com suas quadras 
de esporte, enfim, com suas salas, com seus ambien-
tes, para que os jovens pudessem freqüentar aquele 
local de inserção social.

Então, quero cumprimentá-lo, como Presidente 
da Comissão de Direitos Humanos, e dizer que a ati-
vidade parlamentar vale a pena quando ela oportuniza 
que a sociedade venha ao encontro dos Poderes e nos 

provoque essas reflexões, esses desafios, na busca 
de soluções coletivas e permanentes.

O tema da minha reflexão, na tribuna, Senador 
Paulo Paim, não deixa de ser também bastante polê-
mico, diante de acontecimentos recentes e trágicos 
que provocaram dor, desilusão e até revolta em muitos 
brasileiros, e, por isso, está entre as principais preo-
cupações da sociedade.

Refiro-me às agências reguladoras. Essas institui-
ções originadas nos Estados Unidos, ainda no século 
XIX, foram também transplantadas há não muito para 
o Brasil. Portanto, entre nós, o fenômeno das agências 
reguladoras é recente, é muito recente. Por isso, ele 
enfrenta um período de afirmação e de adaptação às 
realidades e às necessidades brasileiras.

Logo, é natural que o processo nessa fase seja 
marcado pela polêmica. A exigência da implantação de 
tais entes administrativos surgiu a partir da tendência, 
cujo mérito não está aqui em discussão, de um Estado 
com mais vigor delegar ou conceder à iniciativa priva-
da a execução de serviços públicos essenciais antes 
por ele prestados. Veja, ontem mesmo, a questão das 
rodovias federais que foram entregues à iniciativa pri-
vada por meio de leilão e que terão pedágio. Portan-
to, serão reguladas pela ANTT – Agência Nacional de 
Transportes Terrestre. Este é um exemplo claro em que 
o Estado abre mão de alguns desses serviços, per-
mitindo que a iniciativa privada faça tal parceria. Quer 
dizer, só pode acontecer por meio da fiscalização das 
agências reguladoras.

O Estado – o brasileiro, inclusive – procurou 
abandonar a vertente intervencionista para abraçar 
um novo modelo, com características reguladoras e 
fiscalizadoras.

Ora, é evidente que esses serviços, uma vez 
destinados às empresas privadas, devem ser fiscaliza-
dos e regulados, a fim de que sua prestação alcance 
a eficiência, a universalização e a qualidade exigidas 
pelo público ao qual se destina.

E mais. A evolução do capitalismo desembocou 
na globalização da economia, processo no qual – bem 
ou mal – o Brasil está inserido.

Nesse contexto, como país em desenvolvimento, 
precisamos atrair investimentos privados. E o capital 
privado, Presidente Paulo Paim, ilustres Colegas, só 
vai para os lugares onde vigora em regras estáveis, 
que não mudam ao sabor das conveniências políticas 
momentâneas e que lhe garantam um cenário de se-
gurança jurídica.

Também nesse aspecto atuam as agências re-
guladoras, que garantem, por sua estrutura, uma ra-
zoável imunidade às mudanças jurídicas ditadas por 
interesses políticos efêmeros.
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As agências têm, portanto, dupla função. Além 
de fiscalizar e regular a prestação dos serviços públi-
cos, cabe a elas garantir aos investidores a necessária 
estabilidade jurídica.

Foi neste contexto que foram implantadas a Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Agência Na-
cional do Petróleo (ANP), a Agência Nacional de Águas 
(ANA), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e 
as demais congêneres, inclusive estaduais.

Sr. Presidente, reafirmamos aqui a necessidade 
de fortalecermos as Agências Reguladoras, de pro-
porcionar-lhes os meios adequados e os recursos su-
ficientes para que desempenhem plenamente as suas 
funções em benefício da cidadania.

Aproveito a oportunidade, inclusive, para desta-
car, em particular, a atuação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). Essa Agência, criada em 
1999, integra o Sistema Nacional de Vigilância Sanitá-
ria, junto com outros órgãos públicos, dentre os quais 
o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secre-
tários Estaduais de Saúde e o Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde.

A missão institucional da Anvisa é “promover a 
proteção da saúde da população, por intermédio do 
controle sanitário da produção e da comercialização de 
produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, 
inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos 
e das tecnologias a eles relacionados, bem como o 
controle de portos, aeroportos e de fronteiras”.

As funções institucionais atribuídas à Anvisa são 
desmembradas em diversas competências, entre as 
quais saliento somente uma: o dever de fiscalizar a 
qualidade dos medicamentos produzidos ou importados 
pelo País, a fim de proteger a saúde dos consumido-
res de fármacos. Esse é apenas um dos pontos cuja 
fiscalização é responsabilidade da Anvisa.

A Anvisa tem o dever de proteger a vida! Tem o 
dever de garantir a todos aqueles acometidos por do-
enças ou que procuram manter a saúde a qualidade 
e a eficácia dos medicamentos consumidos. 

Diante disso, dentre todas as Agências Regulado-
ras, reputo a Anvisa como uma das mais necessárias, 
essencial à vida, à cidadania.

Relembro, aliás, a esta Casa o contexto no qual a 
Anvisa foi implantada. Naquela época, em 1998, atua-
va no País a chamada “Máfia dos Medicamentos”, que 
fraudava, falsificava, adulterava e “pirateava” remédios, 
colocando em risco a vida e a saúde dos consumido-
res, levando muitos à morte. 

Pois bem. A Anvisa foi criada nesse ambiente dra-
mático, com a função imediata e emergencial de coibir 
a prática do crime de falsificação de medicamentos. E 
nessa atividade teve sucesso.

A Agência cumpriu e continua cumprindo a sua 
atividade repressora, restabelecendo a confiança dos 
consumidores nos produtos da indústria farmacêutica. 
Graças à atuação da Anvisa, a qualidade do remédio 
passou a ser certificada. Portanto, ela contribuiu de 
forma decisiva para retirar a indústria farmacêutica 
do âmbito do Ministério da Justiça e das páginas po-
liciais, devolvendo-a para a área da competência do 
Ministério da Saúde.

Não digo, por óbvio, que o sistema integrado pela 
Anvisa seja perfeito. É claro que não. A Agência merece 
aperfeiçoamento e adequação. É certo que alguns de 
seus procedimentos, ao contrário de contribuir para o 
sucesso de suas finalidades, podem ser capazes de 
criar alguns entraves desnecessários ao desempenho 
das atividades fiscalizadas. Porém não é com base em 
percalços ou imperfeições acidentais que devemos 
postular a extinção do órgão. Definitivamente, não.

Sobre isso, relembro pronunciamento recente 
do ilustre Senador Francisco Dornelles, um dos mais 
estimados e destacados integrantes desta Casa, que 
merece todo o nosso respeito e sincera admiração. Ele 
realmente é uma pessoa muito especial, muito querida, 
muito amada por todos e muito respeitado aqui nesta 
Casa. Pois o Senador Dornelles, há poucos dias, no 
ambiente democrático deste plenário, proferiu severa 
crítica à Anvisa, defendendo inclusive a sua extinção.

A crítica foi motivada por uma resolução edita-
da pela Agência destinada a regulamentar o funcio-
namento das farmácias de manipulação. Segundo o 
pronunciamento, tal resolução é tão detalhada, tão 
pormenorizada e tão extensa, que seu cumprimento 
pelas farmácias de manipulação seria impraticável. A 
norma – advertiu o Senador Dornelles – inviabilizaria o 
funcionamento desses estabelecimentos, todos cons-
tituídos por pequenas e microempresas. 

Confesso que não conheço a fundo os pormeno-
res de tal resolução. Todavia acredito no Senador. Po-
rém, tenho certeza de que a solução para o problema 
não é a extinção da Anvisa. Aliás, basta lembrar que, 
há poucos dias, a atuação da Anvisa conseguiu erradi-
car uma máfia que comercializava próteses e ortoses 
falsas em todo o Brasil. Foi pela atuação da Anvisa 
junto com a Polícia Federal que, mais uma vez, uma 
quadrilha que atuava em âmbito nacional foi sufocada 
e retirada de circulação.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Zam-
biasi.
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O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Bloco/PTB – RS) 
– Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – O Senador 
Zambiasi e o nosso Dornelles são experimentados. 
Quero juntar a minha preocupação à de V. Exª e mos-
trar que o Brasil se aperfeiçoa sob o ponto de vista 
administrativo. A Ciência da Administração nasceu de 
uma inspiração do engenheiro Henri Fayol, que dizia 
ser necessário haver unidade de comando e unidade 
de direção e, na seqüência, planejar, designar, orien-
tar, executar e controlar. O controle é a última fase da 
excelência administrativa. Essa fase final para fazer o 
nosso País chegar à excelência administrativa foi uma 
feliz idéia do Governo do estadista Fernando Henri-
que Cardoso. Tudo foi iniciado no Rio Grande do Sul, 
quando o estadista Getúlio Vargas fez nascer o Dasp, 
Departamento Administrativo do Serviço Público, e 
Wagner Estelita publicou livro com idéias sobre chefia 
e administração.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Bloco/PTB – RS) 
– Obrigado, Senador Mão Santa, por sua contribui-
ção, que seguramente acrescenta importância a este 
pronunciamento, porque traz um pouco da memória e 
da história da regulação do Estado e da parceria com 
a iniciativa privada. E é exatamente aqui que entra a 
importância das agências reguladoras que estamos 
defendendo nesta tarde. 

Aliás, no meu Estado do Rio Grande do Sul, a 
discussão sobre o papel das agências reguladoras 
também é intensa, mas lá, a exemplo do que prego 
aqui, não se propõe a extinção da agência estadual 
responsável pela regulação dos serviços públicos de-
legados. Ao contrário: busca-se, isso sim, corrigi-la, 
aperfeiçoá-la para que possa servir satisfatoriamente 
ao povo gaúcho. 

Ao concluir, permitam-me reproduzir um trecho 
do editorial do jornal Zero Hora do último dia 26 de 
setembro a esse respeito e que corrobora com essa 
minha posição: “Criadas nos últimos dez anos, as 
agências reguladoras têm histórias curtas demais e 
experiências ainda pouco significativas para serem 
julgadas de maneira definitiva.”

Ilustramos a importância da Anvisa aqui com dois 
ou três exemplos apenas. O último caso foi referido 
agora, nas manchetes dos jornais, nas notícias das 
rádios e das televisões: uma quadrilha que falsificava 
próteses, ortoses, foi desmascarada, foi presa e está 
sendo processada pela ação conjunta exatamente da 
Anvisa e da Polícia Federal.

São essas ações que nos motivam a acreditar 
que as agências reguladoras têm uma longa história 
pela frente e muito trabalho a fazer para contribuir para 
que os serviços públicos regulados possam realmente 

se traduzir nos serviços de qualidade que a popula-
ção tanto exige.

Agradeço, Presidente Paulo Paim, a oportunida-
de que me ofereceu para poder transmitir o meu posi-
cionamento com relação à importância das agências 
reguladoras como parceiras da nossa cidadania. 

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

– Passo a palavra ao nobre Senador Valter Pereira 
como orador inscrito.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de abordar 
o assunto que me traz a esta tribuna, eu gostaria de 
fazer um registro de grande significação para o PMDB 
e para esta Casa. 

A verdade e a justiça têm de ser o apanágio de 
quem tem uma representação população. E procuran-
do me aproximar ao máximo desses dois atributos, 
entendo que, da mesma forma que dias atrás ocupei 
esta tribuna para tecer uma crítica ao Líder da minha 
Bancada, o Senador Valdir Raupp, preciso hoje regis-
trar uma atitude que muito dignifica a personalidade 
do Líder do PMDB nesta Casa.

Numa atitude de desprendimento e de humildade, 
S. Exª, acatando todas as ponderações que lhes foram 
feitas por seus companheiros de Bancada e por outros 
parlamentares que integram inclusive as Bancadas de 
oposição, decidiu rever o afastamento de duas figuras 
emblemáticas do PMDB da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania: o Senador Pedro Simon e o 
Senador Jarbas Vasconcelos, nosso grande amigo e 
figura de grande respeito nesta Casa.

Com essa nova posição adotada pelo ilustre Lí-
der do PMDB, esse episódio fica superado e acredito 
que as relações entre os companheiros da Bancada 
do meu Partido, Sr. Presidente, passam a ser mais 
cordiais e, sem dúvida alguma, assinalam o caminho 
para um entendimento e uma unidade que todos nós 
buscamos – talvez não uma unidade absoluta, mas a 
unidade possível.

Sr. Presidente, há exatamente trinta anos, o Pa-
vilhão Nacional ganhava uma nova estrela. Era 11 de 
outubro de 1977. Naquele dia nascia o Estado de Mato 
Grosso do Sul. O atestado de nascimento da nova 
Unidade federativa veio com a Lei Complementar nº 
31, sancionada naquela mesma data. A divisão do gi-
gantesco Estado de Mato Grosso era uma aspiração 
antiga da população localizada no sul daquele Esta-
do, mas era também um fator de inquietação daqueles 
que moravam no seu lado norte, onde remanesceu o 
vetusto e grandioso Estado de Mato Grosso.
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Tive a oportunidade de viver aquele momento 
ímpar da história política que culminou com a eman-
cipação do meu Estado. Fui testemunha e, de certa 
forma, um de seus atores. Acontece, Sr. Presidente, 
que, naquela ocasião, eu exercia o mandato de Depu-
tado Estadual pelo velho Estado de Mato Grosso. Na 
Assembléia Legislativa, eu representava a atual ca-
pital Campo Grande, minha cidade, e toda a região 
que veio transformar-se na recém-criada Unidade da 
federação.

Passadas essas três décadas, é possível afirmar, 
com toda segurança, que a divisão de Mato Grosso foi 
benéfica para as duas regiões. O norte inaugurou uma 
prosperidade inédita, tornando-se fantástico celeiro do 
agronegócio e da pecuária. O destino de Mato Grosso 
do Sul não foi diferente. A partir da grande expansão 
agrícola e pecuária, iniciada na década de 70, no rumo 
do Centro-Oeste, desabrochou o seu extraordinário 
potencial econômico, impulsionado, sobretudo, pela 
autonomia recém-conquistada.

As raízes das diferenças entre o norte e o sul do 
antigo Mato Grosso podem ser encontradas em épo-
ca bastante remota. Enquanto a colonização da região 
norte resultou da mineração em torno da cidade de 
Cuiabá, o sul foi ocupado para assegurar as frontei-
ras do oeste da América portuguesa. Essa era e con-
tinua sendo uma região muito rica e estratégica para 
os interesses nacionais. Daí as disputas históricas e 
memoráveis entre portugueses e espanhóis.

Por ocasião da Guerra do Paraguai, o sul de 
Mato Grosso foi invadido por tropas de Solano Lopes 
e sofreu terríveis conseqüências por isso. Aliás, cabe 
uma menção aqui, Sr. Presidente, ao velho guia Lo-
pes da Laguna, que teve a coragem e a sabedoria de 
comandar as nossas tropas na melancólica marcha 
militar conhecida como Retirada da Laguna.

Já no século XIX, mostrava-se nítida a diferença 
entre as duas regiões. Três projetos de lei propunham 
a redivisão territorial da então Província de Mato Gros-
so. O mais antigo deles, de 1849, era de autoria de 
Francisco Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro, 
respeitado historiador daquela época.

Com o desenvolvimento das estradas de ferro no 
início do século XX, a diferença entre o sul e o norte 
acentuou-se mais ainda. A estrada de ferro Noroeste 
do Brasil, que liga a cidade paulista de Bauru até Co-
rumbá, passando por Campo Grande e Três Lagoas, 
estreitou ainda mais os laços com os paulistas.

Depois, já na década de 40, a colonização do 
norte do Paraná passou a repercutir também na ocu-
pação da região sul do velho Mato Grosso. 

O imigrante tcheco Jan Antonín Bata, por exemplo, 
foi um dos egressos de São Paulo. Depois de estabe-

lecer-se naquele Estado com uma empresa calçadista, 
assumiu o controle acionário da Companhia de Viação 
São Paulo-Mato Grosso. 

Por fim, acabou transferindo-se para o meu Es-
tado, onde fundou os Municípios de Bataiporã e Bata-
guassu. A esse é preciso acrescentar os nordestinos 
que se fixaram na colônia agrícola de Dourados, nos 
anos 40; os alemães e japoneses que ocuparam o 
Município de Terenos, vizinho de Campo Grande; os 
italianos, espanhóis, armênios, gregos, árabes, polone-
ses, entre outros povos, que se fixaram principalmente 
em Campo Grande e Corumbá.

Mais recentemente, na década de 60, o Estado 
recebeu imigrantes de São Paulo, Rio Grande do Sul 
e Paraná. Foram homens e mulheres que vieram par-
ticipar do processo de modernização agrícola e da 
pecuária que o Mato Grosso do Sul passou a conhe-
cer e a vivenciar.

A economia do sul de Mato Grosso, portanto, 
estava ligada muito mais ao Estado de São Paulo e 
ao Paraná do que à região norte do velho Estado de 
Mato Grosso.

Essas diferenças entre as duas regiões ficaram 
muito claras em 1932, quando o sul do Mato Grosso 
juntou-se ao Estado de São Paulo, na chamada Revo-
lução Constitucionalista. Sinal da vontade autonomista 
foi o fato de os revolucionários terem fundado o Estado 
de Maracaju, já em 1932, cujo nome derivava da serra 
que corta o sul de Mato Grosso do Sul.

Na liderança, no comando daquele movimen-
to, a histórica figura de Vespasiano Barbosa Martins, 
que mais tarde seria eleito Senador ainda pelo velho 
Mato Grosso.

Com o fim da revolução e a vitória do Governo 
Vargas, o novo ente foi dissolvido, mas a aspiração 
da autonomia da população sul-mato-grossense so-
breviveu. Tanto é verdade que, já naquela época, a 
sociedade sulista mobilizara-se em torno de uma or-
ganização civil denominada Liga Sul-Matogrossense, 
na tentativa de reconquistar a autonomia que lhe fora 
confiscada.

Essa tentativa deu-se na Assembléia Constituinte 
de 1934. Ao Poder Constituinte, essa Liga apresentou 
um projeto com quase vinte mil assinaturas, que previa 
a divisão do Estado de Mato Grosso em dois.

No entanto, a iniciativa popular não encontrou 
respaldo nos constituintes, e o sonho teve de ser adia-
do.

Pouco depois, em 1943, Vargas criou o Território 
Federal de Ponta Porã. Tratava-se de uma solução pro-
visória que não atendia aos reclamos da população do 
sul de Mato Grosso nem aos interesses da União. Por 
isso, foi extinto pela Constituinte de 1946.
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Na década de 70, em plena ditadura militar, a 
grande imprensa nacional surpreendia todos com infor-
mações sobre estudos da Escola Superior de Guerra 
que sugeriam a redivisão territorial do Brasil. Era um 
plano estratégico de integração, desenvolvimento e 
defesa nacional. E Mato Grosso seria o primeiro Es-
tado a ser desmembrado. 

A justificativa apresentada pelo Poder Executivo 
reconhecia que “o novo Estado, ao Sul, nasce pujan-
te, em face de suas condições naturais, de sua eleva-
da potencialidade econômica, de sua concentração 
demográfica; ligado aos grandes centros agrícolas e 
industriais do País, voltados para o mercado interno 
e a exportação.”

Justiça seja feita, Sr. Presidente. O sisudo Presi-
dente Ernesto Geisel, ao propor a criação do Estado 
de Mato Grosso do Sul e, conseqüentemente, abrir o 
precedente para a redivisão territorial do Brasil, como 
preconizara a Escola Superior de Guerra, enxergou 
longe e agiu com ousadia. E, na esteira, materializou 
aquele sonho há muito acalentado por uma progres-
sista população que morava na área sul do Estado de 
Mato Grosso. 

Se houve uma iniciativa do regime militar que 
despertou sonhos represados da população que ha-
bitava na região sul do velho Estado de Mato Grosso, 
foi a criação do Estado de Mato Grosso do Sul.

Vencido o desafio, iniciava-se outro: a consolida-
ção da nova unidade. Hoje, passados 30 anos, é pos-
sível afirmar, com absoluta segurança, que a criação 
do meu Estado foi bem-sucedida. 

Honra-me conceder um aparte a V. Exª, nobre 
Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Valter 
Pereira, V. Exª traz hoje a satisfação do povo do Estado 
de Mato Grosso, que comemora 30 anos. Essa satis-
fação não é só do Estado de Mato Grosso, é do Bra-
sil. Sr. Presidente Paulo Paim, aí está o Valter Pereira. 
O Padre Antônio Vieira disse que um bem nunca vem 
só, é acompanhado de outro bem. Já que nós esta-
mos num imbróglio, a República do Brasil – ruim vai o 
Executivo; ruim vamos nós; ruim vai o Judiciário, e pior 
é a esperança –, então, eu queria dizer o seguinte: o 
Valter Pereira traz uma agenda que nós podíamos ana-
lisar. Este País cresceu. O Mato Grosso é hoje pujante: 
sua capital, seus representantes, suas riquezas, sua 
bovinocultura, sua soja, seu turismo, sua grandeza. E 
como eles, os recentes Estados, ex-territórios, como 
Tocantins. Então, isso seria uma agenda positiva. Ele 
traz, para aqueles que são como São Tomé, a grandeza 
que se comemora hoje, jubilosamente: 30 anos do Mato 
Grosso do Sul. Para o Governo que nós representa-
mos, esta nova agenda, a criação de novos Estados, 

está parada. Os Estados Unidos possuem uma área 
geográfica mais ou menos semelhante à nossa. São 
50 Estados, Sr. Presidente Paim; nós só temos 27. O 
México, territorialmente menor do que a metade do 
Brasil, possui 35 Estados. Então, para que este País 
sonhe e tenha esperança o seu povo de crescimen-
to e para aqueles que são como São Tomé está aí o 
Mato Grosso, o filho que representa, o filho agradeci-
do, cantando as riquezas e a esperança do progresso 
naquela região. Então, receba de nós, do Piauí... E nós 
sabemos o que é isso. O Piauí, de vez em quando, é 
levado ao deboche. Por quê? Porque nós fomos du-
rante 200 anos colônia de Pernambuco. Quando nos 
livramos de ser colônia de Pernambuco, ficamos mais 
de 100 anos colônia do Maranhão. Teresina, a nossa 
capital, tem 158 anos e irradia progresso. Então, quan-
do só existiam 21 Estados, nós éramos o último. En-
tão, estigmatizou. V. Exª traz a realidade, aliás em um 
momento difícil em que vivemos. É como diz Thomas 
Mann, que, quando as dificuldades são tão grandes, 
são tão grandes, aí a esperança aumenta, porque não 
pode piorar. Então, nós estamos com uma dificuldade, 
esta República do Brasil, extraordinária. E V. Exª traz, 
com a festa de 30 anos do Mato Grosso do Sul, um 
rumo para o Presidente Luiz Inácio. Mande medidas 
provisórias. Há várias regiões querendo dar o grito de 
liberdade e riqueza com que hoje comemoramos os 
30 anos do novo Estado Mato Grosso do Sul.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Eu 
agradeço o aparte de V. Exª que, sem dúvida alguma, 
vem enriquecer a nossa fala neste dia festivo para 
toda a população de Mato Grosso do Sul. Reconheço 
que V. Exª tem razão ao preconizar que nós tenhamos 
aqui uma agenda positiva, pois o Brasil precisa ter um 
planejamento estratégico. 

E aqui eu falei com a humildade de quem se opôs 
duramente ao regime militar. No período autoritário, Se-
nador Mão Santa, a verdade é que o País, do ponto de 
vista econômico e do ponto de vista estratégico, tinha 
um balizamento, tinha um planejamento estratégico 
alicerçado em um grande laboratório que se chamava 
Escola Superior de Guerra, na qual se preconizava a 
redivisão territorial do Brasil.

Pois bem, em todas as ocasiões em que tive a 
oportunidade de me manifestar, de dar o meu parecer 
em favor dessa mesma tendência, já que alguns pro-
jetos têm preconizado a criação de novas Unidades 
da Federação, tenho dado o meu testemunho por en-
tender que o Brasil, por ser um País continental, pre-
cisa efetivamente ter um plano de ocupação de toda 
a sua fronteira e precisa ter unidades em tamanhos 
compatíveis com as necessidades do desenvolvimen-
to econômico.
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Mas, Sr. Presidente, dando prosseguimento à 
nossa fala, eu gostaria de lembrar que, entre 1999 e 
2004, o PIB de Mato Grosso do Sul saltou de R$10 
bilhões para R$19,9 bilhões. Quase dobrou. 

No mesmo período, a renda per capita, apesar 
da intensa migração ocorrida em direção ao Estado, 
passou de R$5,2 mil para R$8,9 mil. Hoje, depara-
mo-nos com o terceiro desafio. Vencidas as questões 
ligadas à autonomia e à consolidação, é chegada a 
hora da integração ao cenário mundial, integração 
com profundo respeito à nossa cultura e ao nosso 
meio ambiente. 

Situado na área central da América do Sul, Mato 
Grosso do Sul possui um gigantesco potencial econô-
mico. No topo desse potencial, emergem a agricultura 
e a pecuária, que exibem exuberância incomum. 

Sr. Presidente, atualmente Mato Grosso do Sul 
produz 8 milhões de toneladas de grãos e deverá atingir 
rapidamente 1 milhão de hectares de cana plantada. 
Porém, apenas 40%, quando muito 50% da soja pro-
duzida internamente é esmagada no Estado. 

Apenas uma indústria de óleo realiza o refino 
do produto no Estado. Não há produção de margari-
na, gordura vegetal ou bebida à base de soja, dentre 
outros.

Por seu turno, o Estado comercializa cerca de 1 
milhão de toneladas/ano de milho, incluindo o que se 
destina à exportação. No entanto, apenas uma indústria 
processa esse produto no Município de Maracaju. 

Analisando a cadeia da carne, do couro e calça-
dos, a agregação de valor não é menos ruim. O Mato 
Grosso do Sul produz 1,1 milhão de toneladas de car-
ne bovina por ano. Apesar de possuir a maior rede de 
frigoríficos do País, o grosso da comercialização se dá 
na carcaça resfriada e na carne desossada.

Como se vê, tais números indicam excelentes 
oportunidades no que se refere à implantação de in-
dústrias de alimentos e de ração animal.

Já o etanol aparece como o mais importante pro-
grama de investimentos privados do Mato Grosso do 
Sul. Cerca de 31 novas usinas poderão ser implanta-
das e 11 unidades que já estão funcionando deverão 
ser ampliadas. Por aí se pode avaliar a demanda que 
se está criando para máquinas, equipamentos, e ve-
ículos especiais. 

A indústria de papel e celulose, VCP – Internacio-
nal Paper, em fase de implantação, as quatro siderúr-
gicas em funcionamento no Estado e outras duas em 
fase de adiantadas negociações completam a diversi-
ficação da matriz econômica do Estado, notadamente 
no eixo compreendido entre Campo Grande, Corumbá 
e Três Lagoas. São projetos que exigirão o plantio de 
mais de 200 mil hectares de florestas.

Não é menos promissor o potencial turístico de 
meu Estado. Basta atentar para o fato de que Mato 
Grosso do Sul está classificado entre os dez melhores 
destinos turísticos do Brasil. No entanto, o desenvol-
vimento do agronegócio, da industrialização, da tec-
nologia e do turismo depende da modernização da 
logística, da eliminação de gargalos e da superação 
de fatores que limitam essa produção.

O Governador André Puccinelli, apesar de estar 
no seu primeiro ano de governo, está muito conscien-
te das necessidades estratégicas do Estado e elegeu 
a logística como prioridade para tornar reais tais po-
tencialidades. Nessa ótica, é de realçar sua luta para 
viabilizar a construção de um poliduto da refinaria 
do Paraná, mais conhecida como Repar, até Campo 
Grande numa primeira etapa e, depois, numa segunda 
etapa, até Cuiabá.

A construção de alcooldutos dos principais ei-
xos intermodais para o transporte do produto até essa 
mesma refinaria do Paraná – Repar. 

A construção de uma linha de transmissão de 
500KV até Campo Grande e outra, de 230KV, de Cam-
po Grande a Corumbá.

Obviamente, são metas ousadas que dependem 
muito do apoio tanto do Governo como da Bancada 
Federal. Uma atitude inédita na política do meu Esta-
do foi a iniciativa do Governador de chamar para uma 
mesma mesa todos os Parlamentares que compõem a 
Bancada Federal, formada de oito Deputados Federais 
e os três Senadores, em que se encontrava até aque-
le que foi vencido nas eleições disputadas pelo atual 
Governante. Foi uma prova eloqüente de que, neste 
momento em que o desenvolvimento é retomado com 
grandes perspectivas, esse ato de unidade em torno 
do desenvolvimento é capaz de superar todas as di-
vergências para que o bem comum prevaleça.

Ao fazer o registro do aniversário de Mato Grosso 
do Sul, Sr. Presidente, quero aqui dizer do empenho 
de todos os que compomos a Bancada Federal aqui 
no Congresso Nacional, para que esse grande projeto 
possa ser concretizado.Quero, também, nesta tarde, 
enviar à população de Mato Grosso do Sul as minhas 
congratulações, principalmente àqueles que estão 
construindo esse Estado pujante que, hoje, produz 
um orgulho incontido em cada um daqueles cidadãos, 
especialmente nos seus representantes no Congresso 
Nacional, como é o meu caso. 

Posso dizer aqui com toda a franqueza, com toda 
a humildade, que comungo desse orgulho do povo de 
Mato Grosso do Sul pelo nível de desenvolvimento al-
cançado pelo nosso Estado e pela pujança do porvir.

Ao cumprimentar a população de Mato Grosso 
do Sul, não posso deixar também de estender o meu 
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abraço aos meus irmãos, aos amigos do velho Mato 
Grosso, tão bem representado aqui por uma Bancada 
diligente que tem a figura feminina da Senadora Serys 
Slhessarenko, aqui presente, o Senador Jonas Pinhei-
ro, o Senador Jayme Campos, e que hoje, em vez de 
terem uma lembrança ruim daquele momento que tan-
ta inquietação lhes trouxe, tenho certeza têm muito a 
comemorar, como nós, no sul, também temos.

Sr. Presidente, registro este júbilo pela efeméride 
que hoje é comemorada em todo o Estado. E, antes 
de finalizar, esta minha fala, concedo um aparte ao 
eminente Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Caro 
Senador Valter Pereira, quero congratular-me também 
com Mato Grosso do Sul pelos trinta anos da sua cria-
ção e cumprimentar V. Exª, o Senador Delcídio Amaral 
e a Senadora Marisa Serrano, representantes do Mato 
Grosso do Sul por essa efeméride. Eu gostaria também, 
prezado Senador Valter Pereira, de referir-me – em meu 
pronunciamento o farei mais prolongadamente – ao 
cumprimento que V. Exª fez no início do seu discurso 
ao gesto do Líder do PMDB, Valdir Raupp, que levou 
em consideração o apelo de V. Exª, de muitos Senado-
res do PMDB e de muitos colegas dos mais diversos 
partidos, entre os quais me incluo. Vemos o Senador 
Pedro Simon e o Senador Jarbas Vasconcelos como 
esteios da luta pela democratização do Brasil, da luta 
por realização de justiça; são exemplos de seriedade 
no Senado Federal, pessoas imprescindíveis na Co-
missão de Constituição e Justiça por seu conhecimen-
to e experiência. Portanto, quero também me aliar ao 
cumprimento que V. Exª fez ao Líder de sua Bancada, 
Senador Valdir Raupp.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Obri-
gado pelo aparte de V. Exª Senador Suplicy.

Eu me lembro que V. Exª realmente veio publica-
mente cobrar essa medida. Todos nós que conhecemos 
a biografia, a história desses dois grandes brasileiros, 
sabemos perfeitamente que, embora trilhem uma linha 
mais independente em relação à bancada, são figuras 
que dada a história de lutas em favor especialmente 
da democracia, da redemocratização do País não po-
deriam deixar de dar sua contribuição substancial num 
órgão técnico de transcendental importância como a 
Comissão de Justiça desta Casa. De sorte que a ati-
tude do Senador Valdir Raupp, Líder do meu Partido, 
foi digna de nota, digna de aplausos, e eu não poderia 
deixar de fazer este registro neste momento em que 
ocupo a Tribuna. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Valter Pereira eu queria também me somar 
a sua manifestação. Ontem, do plenário, tanto eu como 
o Senador Zambiasi em nome da Bancada gaúcha, fi-

zemos esse mesmo apelo ao seu Partido, pela história 
do Senador Simon e também pelo Senador Jarbas. Eu 
fiquei feliz com a decisão da sua Bancada, do seu lí-
der, o nosso colega por quem tenho o maior respeito 
que é o Senador Valdir Raupp, que reconduziu os dois 
Senadores a seus cargos na CCJ. Isso vai ajudar muito 
aqui o diálogo e o entendimento na Casa.

Parabéns a V. Exª e parabéns ao Líder do seu 
Partido. É uma alegria nossa que os dois Senadores 
tenham voltado à Comissão.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Mui-
to obrigado. Eu não esperava outra atitude de V. Exª, 
do Senador Suplicy e de tantos outros Senadores 
do PT, já que PT e PMDB têm um passado de lutas 
umbilicalmente ligado. Uma ligação histórica que não 
podemos perder de vista. O Partido dos Trabalhado-
res é um daqueles que nasceram do ventre da grande 
resistência democrática que se concentrava, que se 
travava dentro dos quadros do antigo Movimento De-
mocrático Brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Meu primeiro voto foi no MDB de guerra. 

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Pois 
é...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O velho MDB de guerra.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – É 
verdade.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância 
do tempo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Passamos a palavra ao nobre Senador Eduardo Su-
plicy, como orador inscrito. 

Já convido o Senador Mão Santa à Presidência 
dos trabalhos, pois sou o próximo orador inscrito. Peço 
a V. Exª, gentilmente, que assuma a Presidência para 
que o Senador Suplicy faça o seu pronunciamento. Eu 
serei o próximo. 

Em seguida, falará a nobre Senadora de Mato 
Grosso Serys Slhessarenko.

Neste momento, atenderei à nação indígena que 
está aqui à porta me esperando acerca de um conflito 
lá no Estado da Bahia.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Eduardo Suplicy, regimentalmente V. Exª 
dispõe de dez minutos, mas jamais ousarei cortar a 
palavra de V. Exª, que representa a grandeza do Es-
tado de São Paulo e é o melhor do Partido.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
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– Prezado Presidente Senador Mão Santa, querida 
Senadora Serys Slhessarenko, Senador Paulo Paim 
mais uma vez quero cumprimentá-lo pela audiência que 
protagonizou hoje na Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, em que crianças de oito a 
quatorze anos, de quatro escolas do Distrito Federal, 
do entorno de Brasília, estiveram hoje participando 
de um diálogo muito significativo. Elas falaram sobre 
como é importante que suas escolas sejam melhora-
das, a fim de que não haja a violência que, muitas ve-
zes, assusta as crianças: as meninas e os meninos. E 
fizeram propostas para que todas as escolas estejam 
mais bem providas de meios de informatização. Todos 
solicitaram que as escolas estejam abertas nos finais 
de semana e tenham os mais diversos tipos de quadras 
esportivas, campos de todos os esportes e piscinas, 
o que já existe nas melhores escolas privadas deste 
País e é importante que as escolas públicas também 
venham a ter.

Quero aqui lembrar a batalha do Senador Cristo-
vam Buarque para que todas as crianças deste País, 
não importa se ricas ou pobres, possam estudar em 
escolas do melhor nível e com as condições propostas 
pelas crianças que hoje estiveram prestando depoi-
mento na Comissão de Direitos Humanos.

V. Exª, hoje, fez um gol, e eu me senti bem de 
estar participando daquela audiência.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Suplicy...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Senador Paulo Paim, da Comissão de Direitos Hu-
manos.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Eduardo Suplicy, quero fazer este aparte para cumpri-
mentá-lo. V. Exª esteve lá durante um longo período, 
deu uma verdadeira aula para as crianças do que é 
o Senado, qual é a função de cada Senador. Eu acho 
que V. Exª, além de ouvi-los, também passou-lhes uma 
série de informações, pela sua experiência aqui no 
Congresso Nacional. Quero mais, neste aparte, cumpri-
mentá-lo pela forma como V. Exª, e também o Senador 
Mão Santa, que fez o discurso de encerramento para 
a meninada. Fez um belo pronunciamento histórico, 
falando da importância da integração das gerações. 
Por isso, meus cumprimentos, Senador Eduardo Su-
plicy. Meus cumprimentos, Senador Mão Santa, que 
preside os trabalhos neste momento.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Estamos sendo visitados aqui por inúmeros jovens 
de escolas de Mato Grosso, da cidade de Sorriso, e 
de outros lugares do Brasil. 

Então, quero aproveitar aqui a oportunidade de 
lhes dizer, afinal, o que faz um Senador – o Senador 

Mão Santa, o Senador Paulo Paim, o Senador Eduar-
do Suplicy, a Senadora Serys Slhessarenko. Somos 
representantes de cada uma das 27 Unidades da Fe-
deração – dos 26 Estados e o Distrito Federal. 

Vocês são do Mato Grosso e ali estão os Sena-
dores representantes desse Estado: Jonas Pinheiro, 
Serys Slhessarenko e Jayme Campos. Cada Estado 
ou Unidade da Federação elege três representantes 
para o Senado Federal. São os Senadores. Temos fun-
ções, de alguma forma, semelhantes às dos Deputados 
Federais, com mais algumas. Mas, em princípio, todo 
Senador representa o povo, em cada momento, seja 
da tribuna do Senado, seja da cadeira do Presidente, 
onde está agora o Senador Mão Santa. Mas, estando 
ele na sua cidade de Parnaíba, ou quando visita São 
Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer outro lugar do Brasil, 
ou até quando está no exterior – às vezes, ele gosta de 
falar de suas viagens ao Chile –, ou em qualquer outro 
lugar e conversa com quem quer que seja, pode ser 
com um motorista de táxi, com a Miss Chile ou com a 
Presidenta do Chile, então, em todo seu gesto, palavra, 
está representando o povo do Piauí e expressando o 
sentimento da população.

Nos momentos de angústia, indignação, alegria, 
felicidade é nossa função expressar o sentimento da-
queles que representamos.

Em segundo lugar, temos a função de legislar e 
de apreciar as leis que o Presidente da República nos 
envia, as que os nossos colegas deputados federais e 
os nossos colegas no Senado apresentam. Também 
temos a possibilidade de apresentar proposições – 
projetos de leis, projetos de emendas à Constituição, 
projetos de resolução. 

Temos ainda outra função, que é a terceira, princi-
pal. São três as funções principais: representar o povo, 
legislar e fiscalizar os atos do Executivo. Então, para 
cada eventual incorreção que porventura vejamos em 
qualquer Ministério ou em ações do Presidente, seja 
quando estamos na Oposição, seja quando estamos na 
Base de Apoio do Governo, é nossa responsabilidade 
utilizar os instrumentos que nos conferem a Constitui-
ção, tais como requerimentos de informação, requeri-
mentos de convocação dos Ministros, das autoridades, 
dos diretores das empresas como o Banco Central, a 
Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Petrobras e 
outras do Governo, e assim por diante.

Ademais, desde que haja um terço de assinatu-
ras dos representantes do povo nesta e na outra Casa, 
podemos solicitar que seja criada uma comissão par-
lamentar de inquérito para analisar um fato determi-
nado, com maior profundidade. Portanto, é o que nós 
Senadores fazemos.
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Quero, prezado Senador Mão Santa, que é do 
PMDB, reiterar aquilo que há pouco disse, ao cumpri-
mentar, no diálogo com o Senador Valter Pereira, a 
decisão importante tomada hoje pelo Senador Valdir 
Raupp, que restituiu, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, a presença dos Senadores Pedro 
Simon e Jarbas Vasconcelos, dois dos esteios maiores 
da história do PMDB, que certamente têm uma contri-
buição muito significativa a dar ao povo brasileiro, ao 
Senado. O Senador Valdir Raupp atendeu, assim, a 
um apelo muito forte feito principalmente pelos seus 
próprios colegas de Bancada, mas que motivou muitos 
dos Senadores, de todos os partidos, a lhe transmitir 
que nós consideramos imprescindível a presença de 
Jarbas Vasconcelos e Pedro Simon na Comissão de 
Constituição e Justiça.

Ainda ontem, observei que o Senador Jarbas 
Vasconcelos, em pronunciamento aqui feito no mês 
passado, formulou uma crítica incisiva sobre a CPMF. 
Então, estarei ajudando o Líder Valdir Raupp, na medida 
das minhas forças e meu poder de argumentação, de 
coleta de dados, de estudos, a recolher os argumentos 
necessários para tentar persuadir o Senador Jarbas 
Vasconcelos a que, para mim, a CPMF, hoje, precisa 
ter a sua continuidade. 

No seu pronunciamento, o Senador Jarbas Vas-
concelos disse que era um imposto que acabava geran-
do distorções, que tinha certa perversidade, em função 
de ser um imposto cumulativo que taxava também os 
mais pobres. Mas precisamos levar em consideração 
que 0,38% para alguém que gasta, digamos, R$1.000 
por mês, significa R$38,00. Já para quem gasta R$1 
milhão por mês, significa R$38 mil. Então, obviamente 
aquela pessoa que gasta mais recursos acaba pagando 
muito mais de CPMF. Por outro lado, o que é feito com 
a arrecadação da CPMF? 0,20% dos 0,38% vão para a 
saúde, menos o recolhimento daquilo que se denomina 
DRU – Desvinculação de Recursos da União –, pois 
esses vão para uma espécie de poupança, recursos 
livres para que o Governo tenha suficientemente caixa 
para administrar a sua situação financeira; 0,10% vão 
para o Ministério da Previdência Social, que hoje tem 
obrigações muito significativas com a Previdência, e 
0,08%, uma proporção bastante pequena, mas ainda 
significativa, vai para o Fundo de Combate à Pobre-
za, que este ano vai arrecadar algo como oito a nove 
bilhões, quase dez bilhões de reais.

Esse Fundo de Combate à Pobreza constitui a 
principal fonte de financiamento do Programa Bolsa-
Família. E este Programa beneficia a quem? Nada 
mais, nada menos do que 1/4 da população mais po-
bre, onze milhões e cem mil famílias, no Brasil, que 
recebem um complemento de renda. De que manei-
ra? Toda família brasileira, se a sua renda não atingir 
pelo menos 120 reais per capita, passa a ter direito a 
um complemento de renda que varia de 18 a 54 re-
ais, dependendo se a família tiver uma, duas, três ou 

mais crianças até 16 anos – agora serão incluídos os 
jovens de 16 e 17 anos, portanto, até 18 anos –, des-
de que as crianças de zero a 6 anos sejam vacinadas 
de acordo com o calendário do Ministério da Saúde e 
as crianças de 7 a 17 anos freqüentem a escola, pelo 
menos 85% das aulas.

Isso foi formulado a partir da constatação de que 
aquelas famílias que não tem recursos suficientes para 
a sua sobrevivência muitas vezes são levadas a dizer 
as suas crianças para trabalharem muito precocemen-
te desde os 7 até 10 anos de idade, deixando de fre-
qüentar a escola e criando-se assim um círculo vicioso 
de pobreza. Na medida em que essas famílias tiverem 
um complemento de renda que lhes possibilite alimen-
tar-se melhor, tendo recursos suficientes pelo menos 
para algumas necessidades vitais, isso significará um 
investimento em capital humano e em possibilidades 
de se cortar o círculo vicioso da pobreza.

Onze milhões e cem mil famílias multiplicadas por 
quatro pessoas por família, em média, significam que 
aproximadamente 45 milhões de pessoas, portanto, ¼ 
dos 189 milhões de brasileiros e brasileiras que somos 
hoje, são beneficiadas por esse programa.

E em que medida houve uma melhoria da dis-
tribuição da renda, em função do Programa Bolsa-
Família e de outras medidas que têm sido adotadas 
pelo Governo? Nós sabemos que, segundo o IBGE, 
o Índice de Desigualdade Social no Brasil, o chamado 
Coeficiente de Gini – que varia de zero até um, sendo 
que, quanto mais próximo de um, maior a desigualda-
de e, quanto mais próximo de zero, maior a igualdade 
–, no final dos anos noventa, estava acima de 0,60, 
e progressivamente foi diminuindo desde 2002. Por 
exemplo: em 2004, já havia se reduzido para 0,547, 
0,543 em 2005 e 0,540 em 2006.

Portanto, os recursos da CPMF voltados para fi-
nanciar o programa Bolsa-Família têm tido resultados 
concretos e importantes.

Nas próximas três semanas, teremos aqui um 
importante diálogo, uma vez que os Ministros da Fa-
zenda, da Saúde, da Previdência Social e do De-
senvolvimento Social, Guido Mantega, José Gomes 
Temporão, Luiz Marinho e Patrus Ananias, deverão 
comparecer às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania, Assuntos Econômicos e Assuntos Sociais, 
em sessão conjunta, para dialogar conosco e mostrar 
as vantagens e desvantagens da CPMF.

Tenho convicção de que inclusive Senadores 
como o que preside a sessão, Senador Mão Santa, 
terão disposição de pelo menos ouvir os argumentos. 
V. Exª tem sido um crítico da CPMF, mas, obviamente, 
está sempre disposto a ouvir argumentos, mesmo que 
sejam diferentes dos seus. Aqui, na verdade, nós apre-
endemos uns com os outros e, desse diálogo, quem 
acaba aproveitando são os brasileiros e brasileiras que 
nos assistem e nos visitam.
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Quero também assinalar que houve outra deci-
são muito importante para a melhora do ambiente aqui 
no Senado, qual seja, o fato de o Senador Leomar 
Quintanilha, Presidente do Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar, ter designado o Senador Jefferson 
Péres, do PDT, para ser o relator de uma das repre-
sentações do P-SOL, relativa ao caso das transações 
com meios de comunicação que precisam ser melhor 
esclarecidas em Alagoas. 

Tenho certeza de que o Senador Renan Calheiros 
se sentirá bem por ter sido escolhido um relator como 
o Senador Jefferson Péres, que, ao longo da sua vida, 
sempre procurou se mostrar como um Senador extre-
mamente sério, que cumpre com a sua responsabili-
dade da maneira mais profunda. E ele vai assegurar 
a todos nós e ao próprio Senador Renan Calheiros a 
oportunidade de dirimirmos toda e qualquer dúvida 
sobre os episódios que agora estão sob a sua respon-
sabilidade. Importante é que S. Exª disse que até o dia 
2 de novembro pretende concluir o seu parecer. 

Assim, estamos vivendo momentos importantes 
para melhoria do nosso ambiente aqui, no Senado. 

Acredito que, diante das informações que nos 
chegam de que diversas pessoas estão dialogando 
com o Senador Renan Calheiros sobre a possibilida-
de de S. Exª atender ao apelo de muitos para que, até 
o Dia de Finados, se licencie da Presidência, poderá 
haver em breve a conclusão dessa situação, com a 
sua cooperação. Se S. Exª fizer isso, poderá dedi-
car-se inteiramente a prestar os esclarecimentos, de 
tal forma que o julgamento que ocorrerá na primeira 
semana de novembro seja o mais completo e bem in-
formado possível.

Concedo um aparte ao Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Eduardo Suplicy, com a tolerância de um minuto do 
Presidente Mão Santa, V. Exª, em outro dia, tocou neste 
assunto e faço questão de dizer que quero acompa-
nhar a sua posição. Eu, particularmente, fiquei muito 
incomodado com a propaganda do DEM, em que eles 
tentam, por analogia, adivinhação ou suposição, criar 
uma situação junto à população que não é verdadei-
ra. Não é possível ir à televisão e faltar com a verda-
de. Sabemos que não pode ser feita a ligação com a 
discussão da CPMF, o que faremos de forma tranqüi-
la. Todos os jornais do Sul sabem da minha posição: 
como e por que votarei. Se depender de mim, é claro 
que gostaria de que a verba ficasse mais na Saúde 
e houvesse uma redução progressiva. Mas já abri o 
meu voto, como faço sempre. E fiquei muito chatea-
do vendo o Líder dos Democratas dizendo que R$50 
bilhões, a médio prazo, o Governo não poderia per-
der, porque o investimento desse dinheiro, em grande 
parte – e não entraram no mérito – vai para o social 
e fazendo uma analogia com a situação do Senado 
em relação à questão do Presidente da Casa. Quero 
me somar à declaração de V. Exª de que ali se faltou 

com a verdade. Lamento que fatos como esse estejam 
acontecendo aqui no Senado. V. Exª, de forma muito 
equilibrada, e o Senador Pedro Simon, ontem, apon-
tam na linha de um grande entendimento. Parabéns a 
V. Exª mais uma vez.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado, Senador Paulo Paim. Eu já conversei 
com o Líder José Agripino Maia, do DEM, ressaltando 
que não é próprio que seu Partido faça um programa 
na televisão, dizendo que aqueles que votaram pela 
absolvição do Senador Renan Calheiros seriam os 
mesmo que vão votar pela CPMF. Houve diversos 
Senadores, como nós dois – acho que posso falar, 
porque V. Exª assim me relatou –, que votamos “sim” 
a que ele havia quebrado o decoro parlamentar, e que 
somos favoráveis à CPMF.

Ainda ontem o Senador Flávio Arns mencionou 
que a CPMF correspondia a 20% da arrecadação fe-
deral, mas quero assinalar que, na verdade, o número 
é cerca de 5,6%, bem menos. Quero também trazer 
esse argumento.

Senador Magno Malta, na minha conclusão, porque 
a Senadora Serys está inscrita e pronta para falar.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Ela vai 
ter todo o tempo do mundo, porque o Senador Mão 
Santa vai permitir. Senador Suplicy, outra coisa que 
não pode valer é o fato de que a CPMF era muito boa 
para o Governo anterior a que servíamos. Mas nós 
não fazemos parte deste Governo; então, a CPMF não 
serve e tem de ser extinta. Ela valia para nós, servia 
para nós. Foi criada no nosso Governo, serviu bem 
ao nosso Governo e, agora, no Governo do Lula, de 
quem não gostamos, acaba a CPMF. Esse tipo de ar-
gumento não serve.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– V. Exª pondera corretamente que o que avaliavam 
como positivo para o País deve ser considerado posi-
tivo também agora. Esse argumento também deverá 
estar presente. 

Quero ceder o tempo todo para a Senadora Serys, 
que me sucederá. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª disse, em seu pronunciamento, que eu apren-
do com V. Exª e que V. Exª aprende conosco, mas o 
problema é fazer o Luiz Inácio aprender a governar 
este País.

Com a palavra a Senadora Serys Shlessarenko, 
professora e mestre, já em uma homenagem ao Dia 
do Professor, que será no dia 15, que representa com 
grandeza a classe das professoras, o Estado de Mato 
Grosso e enriquece este Plenário.

Antes, porém, quero pedir permissão para ler 
um documento que chega a Casa e atinge a Repú-
blica do Brasil.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O 
expediente que acaba de ser lido vai à publicação.

Com a palavra à Senadora Serys Slhessa-
renko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
da oradora.) – Senador Mão Santa, que preside esta 
sessão, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de endos-
sar as palavras que o Senador Magno Malta falou no 
aparte ao Senador Suplicy – para não alongar o meu 
discurso – sobre a CPMF. Quer dizer, eles a criaram, 
serviu e, agora, porque é o Governo de que não gos-
tam, são contra. 

Eu diria mais, muito sinteticamente – quero antes 
agradecer ao Senador Paim pela permuta na ordem 
de inscrição –, que a CPMF, como todos os impostos, 
é ruim, mas tem de ser pago, porque existem políticas 
públicas sustentadas por ele. Como eu dizia, a CPMF, 
dentre os que estão aí, é o imposto mais democrático, 
porque paga quem tem muito e quem não tem nada 
não paga, quem tem pouco paga pouco. E é também 
um imposto que ninguém pode sonegar. Talvez seja 
por isso que os grandes não estão gostando e estão 
nessa campanha terrível contra a CPMF.

Quarenta milhões, ou mais do que isso – eu não 
estou com os dados aqui agora, eu os tenho, mas 
não me recordo deles de cabeça – não pagam CPMF 
neste País. Milhões e milhões pagam pouquíssimo. Eu 
pago um tanto. Não digo que seja exagerado, não. É 
a minha contribuição para uma forma democrática de 
distribuir renda, democrática porque obriga aqueles 
que costumeiramente sonegam impostos a pagar. É o 
imposto que faz circular recursos, dinheiro no sistema 
bancário. São esses que pagam. Quem não tem conta 
em banco, não paga; quem tem pouco dinheiro para 
receber paga bem pouquinho. 

Temos de ficar alerta para esse tipo de coisa. É 
uma distribuição que não permite, é uma arrecadação 
que não permite sonegação. E é, eu diria, por aí que 
passa o grande combate contra a CPMF. E eu diria que 
essa discussão é maior. A CPMF tem de ser aprova-
da agora, sim, porque nós não podemos perder essa 
arrecadação, uma vez que R$20 bilhões irão para o 
Bolsa-Família. É importantíssimo! Tem de ir para a 
saúde? Eu concordo que tem de ir mais para a Saúde. 
Mas também tem de ir para o Bolsa-Família, que serve 
de alimentos para aqueles mais carentes e, portanto, 
é saúde também, Senador que preside esta sessão. 
Bolsa-Família é saúde, sim, porque são recursos que 
realmente vão levar o pão nosso de cada dia para as 
mesas daqueles mais necessitados neste País. 

Então, temos de discutir esse assunto com tran-
qüilidade, com profundidade, sem achar que é “vamos 

que vamos”, “sou contra porque sou contra”. Não é 
bem assim, não.

Eu queria também saudar, na pessoa do Senador 
Valter Pereira, que há pouco falou, o aniversário de Mato 
Grosso do Sul, nosso co-irmão nessa divisão que faz 
32 anos. Quero levar nossa saudação a esse Estado 
absolutamente irmão do nosso Mato Grosso.

Mas quero falar um pouquinho, de forma rápida, 
Sr. Presidente, sobre o meu Estado de Mato Grosso, 
cujos Municípios percorro semanalmente. Em cada 
Município visitado, encontro sempre agrupamento de 
pessoas que estão a lutar e a buscar a consecução de 
projetos, os mais diversos, que garantam a melhoria 
das condições de vida do povo de cada municipalidade. 
As dificuldades são muitas, nós sabemos; as distâncias 
são enormes. Longos trechos temos percorrido. Longos 
trechos de estrada de chão. A gente fica imaginando 
como as pessoas podem levar o desenvolvimento a 
distâncias significativas, muitas vezes sem a menor con-
dição de escoamento de seus produtos. Por exemplo, 
há falta de asfalto em muitas estradas, especialmente 
nas estradas estaduais do nosso Mato Grosso. 

Trato ainda das minhas viagens no interior do 
meu Estado. Estive, há poucos dias, nos Municípios de 
Denise, de Barra do Bugres, de Jangada – estive lá no 
Vaquejador, na nossa Jangada. Conversei com muitas 
lideranças, conversei com Valdecir Kener, conhecido 
por Gauchinho, vice-Prefeito da cidade de Jangada, 
hoje filiado ao PT; Babalu e outras lideranças. 

Estive também em Nova Olímpia, onde o Dr. Fran-
cisco e sua esposa, grandes lideranças, se filiaram ao 
PT. Estive em Porto Estrela, Cáceres, Quatro Marcos, 
Indiavaí, Figueirópolis, Jauru. 

Em todos esses lugares, Sr. Presidente, encon-
tramos pessoas decididas em busca da conquista da 
construção de um Mato Grosso cada vez melhor, cada 
vez mais rico.

Temos visto, nessas nossas andanças, a impor-
tância de um dos programas do Presidente Lula, que 
é da maior relevância e envergadura, chamado “Luz 
para Todos”. Além de ser da maior envergadura, esse 
programa diferencia-se muito daquele do Governo an-
terior, o “Luz no Campo”. Quem dele participou passa 
por dificuldades, porque tem de pagar por 120 meses, 
ou seja, por dez anos, uma mensalidade que é muito 
pesada para quem vive de parcos recursos tirados da 
agricultura familiar. O “Luz para Todos” chega direto e 
de graça na casa de cada um e de cada uma na área 
rural. É um programa da maior importância.

No nosso Mato Grosso, o cronograma está prati-
camente dentro dos prazos. Acreditamos que, até de-
zembro de 2008, todas as casas do meio rural terão 
energia elétrica no nosso Estado, porque o cronogra-
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ma está pontual. Existem alguns problemas que estão 
sendo superados, mas há possibilidade de conclusão 
no prazo, de forma que todos terão luz em suas casas 
na área rural.

Em Barra do Bugres, por exemplo, nos reunimos 
com militantes, vereadores, inclusive do PMDB, com o 
Prefeito Aniceto e a Executiva do nosso Partido, o PT 
local. Aniceto, esse grande companheiro, Prefeito de 
Barra do Bugres, que inclusive é candidato a reeleição 
pelo nosso Partido naquele Município, está fazendo um 
aprendizado muito importante com relação à convivên-
cia entre os diversos agrupamentos que o compõe.

A experiência democrática de construção do 
PT...

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

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Pois não, Senador Edison Lobão, ouço-o 
com prazer.

O Sr. Edison Lobão (DEM – MA) – Muito obri-
gado a V. Exª, desde logo. Fala V. Exª dos programas 
sociais do Governo. Eu, por muito tempo, da tribuna 
do Senado, emiti o meu pensamento, que era no sen-
tido de se trabalhar para a geração de empregos. E 
até dava uma sugestão: de que o Governo aplicasse 
recursos maciçamente na política enérgica pela cana, 
produzindo etanol. Tenho uma certa experiência nesse 
setor. E dizia eu que é o setor empresarial que mais 
intensivamente emprega mão-de-obra. Então, tinha 
convicção de que se fossem aplicados maciçamente 
ali, como se fez com o Proálcool, anos e anos atrás, 
estaríamos não apenas gerando riqueza para o Bra-
sil, mas gerando mão-de-obra no campo. O Governo 
preferiu criar o Bolsa– Família; partiu, em seguida, 
para o “Luz para Todos”. São dois programas muito 
bons, devo reconhecer. Eu próprio fui ao interior do 
meu Estado para a instalação de algumas etapas do 
programa e vi a alegria do povo, o benefício que isso 
causa. Agora, o Governo adere ao problema do etanol 
e o Presidente da República se transforma, reconhe-
cidamente, até por parte de estadistas do exterior, no 
grande promotor do etanol como fonte energética no 
mundo. Com isso, casa uma coisa e outra. Sem dúvi-
da nenhuma, agora se completou uma ação social de 
grande envergadura. Cumprimento V. Exª por trazer 
ao Senado, na tarde de hoje, uma palavra sobre esse 
problema que é tão importante para a vida dos nossos 
irmãos, sobretudo aqueles que ficam no interior, nos 
socavões, nas distâncias de cada Estado.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Senador Edison Lobão, assino e reassino 
embaixo da sua fala, que é realmente perfeita a par-
tir do momento em que V. Exª trata da importância 

da questão da energia e faz essa amarração com a 
questão do etanol.

Tenho falado seguidamente desta tribuna sobre 
a importância do etanol, porque vamos ser os grandes 
produtores do mundo; se não formos o maior, seremos 
um dos maiores. Não tenho dúvida disso. Vamos ter de 
enfrentar uma série de barreiras e dificuldades. São 
muitas, não são poucas, mas estamos firmes e vamos 
ao embate de forma absolutamente determinada.

O Sr. Edison Lobão (DEM – MA) – Ainda não 
somos o maior produtor de etanol do mundo, mas so-
mos o segundo, muito próximo do primeiro, que são 
os Estados Unidos. Estamos a caminho de ultrapas-
sá-los; não queremos que eles recuem; queremos ir 
além deles.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Com certeza, Senador.

Temos essa certeza de que seremos os grandes 
produtores de etanol sem prejudicar o meio ambiente 
e sem prejudicar a questão da alimentação neste País. 
Não tenho dúvida de que vamos continuar produzindo 
muito alimento para suprir o mercado interno para va-
ler, para que não exista mais fome neste País, e para 
a exportação também.

Alguns países tem certas preocupações – e tenho 
discutido muito isso em nível internacional, na Alema-
nha, nos Estados Unidos, em outros países – de que 
a produção do etanol poderá prejudicar a produção de 
alimentos e também o meio ambiente. Eu digo que não. 
No Brasil, isso não vai acontecer. Não vamos destruir 
o meio ambiente. Não precisamos derrubar nem mais 
uma árvore para sermos os maiores produtores de eta-
nol. E vamos produzir muito mais alimentos. Quanto à 
carne, por exemplo, no meu Estado de Mato Grosso, 
podemos reduzir pela metade as terras que são usa-
das hoje, para produzir três vezes mais carne do que 
produzimos para exportação.

Então, basta que realmente tenhamos tecnologia 
e que essa tecnologia seja cada vez mais avançada, 
para que troquemos com aqueles que já destruíram 
o meio ambiente lá fora, e hoje eles nos cedam tec-
nologia avançada para que possamos produzir mais 
preservando o meio ambiente para valer, e não fazer 
como muitos fizeram, destruindo o meio ambiente para 
conseguir o desenvolvimento do seu povo.

Vamos conseguir o desenvolvimento, a melhoria 
da qualidade de vida do nosso povo, dos brasileiros e 
das brasileiras, sem destruir o meio ambiente e sem 
prejuízo à alimentação.

Vou pular um pedaço do meu pronunciamento, 
mas queria registrar ainda que, em Barra do Bugres 
– já que eu falava aqui do nosso Prefeito Aniceto – há 
exemplos de atividades industriais de produção de 
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biocombustíveis, dentro do que estamos falando, que 
se constituem um exemplo para as demais regiões do 
País e até do mundo.

Nós temos, por exemplo, a Barralcool, que produz 
álcool, açúcar e outros derivados. Mas temos também 
empresas de pequeno porte que se mobilizam para, 
daqui a algum tempo, produzir etanol por intermédio 
do pequeno produtor. A agricultura familiar precisa se 
mobilizar e se organizar por meio do corporativismo, 
para que proporcione esse salto de qualidade na vida 
da maioria do povo mais despossuído.

Não posso deixar de destacar a cortesia com que 
fui recebida, dias atrás, no nosso Município de Porto 
Estrela, quando participei, na Câmara de Vereadores 
de Porto Estrela, juntamente com o Prefeito do Muni-
cípio, Mauro Businaro, do PMDB, e vários vereadores, 
de um debate muito interessante. Durante a visita de 
um Senador a um município de pequeno porte como 
Porto Estrela, a rádio de lá transmitiu toda nossa reu-
nião, todo nosso debate, a participação das pessoas 
que ali estavam.

Conversamos também com um agrupamento de 
pessoas de Tangará da Serra, ambientalistas, represen-
tantes dos órgãos ambientais, pessoas da sociedade, 
dos Clubes Lyons e Rotary, a imprensa, por intermédio 
da nossa Centro América do Estado de Mato Grosso. 
Estão percorrendo os municípios da redondeza para 
buscar, conversando com a população, num processo 
educativo, evitar que se continue a poluir os rios da 
região e, principalmente, que se resgate a qualidade 
daqueles que já estão com algum comprometimento.

Queria ainda dizer que estive no Município de 
Cáceres, onde nos reunimos, na Escola Adventista de 
Cáceres, com membros da comunidade, com membros 
do Ministério Público, da OAB e de outras entidades 
organizadas. Estivemos com o Prefeito Ricardo Henry, 
estivemos com militantes do nosso Partido dos Traba-
lhadores, com o Elias, que é uma grande liderança dos 
moradores da região, com empresários e com profes-
sores. Estivemos também com moradores dos bairros 
Empa e Imperial, lá do nosso Município de Cáceres. 

Em reunião com o PT cacerense, recebemos 
o pedido de criação de uma casa de atendimento a 
mulheres vítimas de violência, nos moldes da Lei Ma-
ria da Penha. Devo informar aos companheiros lá de 
Cáceres que fizeram essa reivindicação que a nossa 
Assessoria está trabalhando no sentido de viabilizá-
la, pois essa é uma das nossas principais lutas e um 
dos nossos melhores desafios. 

Estive também em Indiavaí. Encontrei-me com o 
Prefeito Valteir Quirino; com a Presidente da Câmara 
de Vereadores, Eva Maria; com o nosso companheiro 
Benedito Marques, pai do jornalista João Pedro Mar-

ques, da renomada revista RDM, de grande conceito 
em Mato Grosso; estivemos com o ex-Vereador Fran-
cisco Félix, que promoveu essa importante reunião 
que contou com grande participação de empresários, 
políticos, trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. 
Fizemos também uma visita a um viveiro de pupunha 
e a uma indústria de beneficiamento desse produto. 
Esse viveiro no Município de Indiavaí já conta com 
quase quinhentas mil mudas de pupunha.

Em Figueirópolis d’Oeste, onde também estive-
mos, encontramos muitas pessoas, organizações da 
sociedade de Figueirópolis. Lá fomos recebidos pelo 
Prefeito Lair Mota da Silva, que disse, inclusive, que é 
uma coisa extremamente rara, praticamente inexistente, 
a visita de um Senador ao Município de Figueirópolis. 
Lá estivemos discutindo os problemas do município 
com a administração local, com a companheira Sole-
ne Maria, com o companheiro Marcos Leite, Vereador 
recém-filiado ao nosso partido. Além disso, estavam lá 
a Vera Lúcia, o médico Dr. Gildo Dimas Farias, o Davi-
no, enfim, a população de Figueirópolis se mobilizou 
para a nossa estada lá, e pudemos discutir com eles 
os problemas do município, os problemas da região e 
fazer uma avaliação também do nosso mandato, que 
é do povo de Mato Grosso e que, portanto, tem de ser 
avaliado e julgado permanentemente pela população 
desse Estado.

Encerrando, gostaria de dizer que, neste final 
de semana, devo percorrer os municípios de Mirassol 
d´Oeste, São José dos Quatro Marcos, Vale de São 
Domingos, Pontes e Lacerda, Conquista d’Oeste, Nova 
Lacerda e Comodoro – este município já na divisa da 
nossa querida Rondônia.

Eu agradeço mais uma vez o tempo que me 
foi concedido e agradeço também ao Senador Paulo 
Paim e ao Senador Edison Lobão, que nos cederam 
o seu espaço. 

Voltarei novamente a falar dessa temática da 
maior relevância, que é a questão do etanol.

O Senador Valter Pereira, há pouco, fazendo re-
ferência ao aniversário de Mato Grosso do Sul, falava 
que esse Estado será um grande produtor de etanol. 
Estão buscando, Mato Grosso do Sul e o nosso Mato 
Grosso, o poliduto, que, com certeza, será a forma 
de escoar a grande quantidade de biocombustível 
de que nós vamos ser produtores em um futuro bem 
próximo.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – V. 

Exª usou precisamente vinte minutos. O nosso Magno 
Malta diz que foi uma bela oratória, que arrasou. En-
tão, receba as nossas homenagens como Senadora 
e, sobretudo, como professora.
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Convidamos para usar da palavra o Senador Pau-
lo Paim. Em seguida, o extraordinário Senador que vai 
enriquecer o PMDB, o Senador Edison Lobão. Depois, 
o Senador Magno Malta, o filho da santa Dadá.

Senador Paulo Paim, regimentalmente V. Exª 
poderia falar por vinte minutos, mas jamais ousarei 
cortar a palavra do Rio Grande do Sul, Estado que V. 
Exª representa com grandeza igual à de Alberto Pas-
qualini, Osvaldo Aranha, João Goulart, Getúlio Vargas 
e Pedro Simon. 

Paulo Paim na tribuna.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agradeço 
a tolerância de V. Exª, que esperou que eu terminasse 
a ligação. Eu estava ao telefone, Senador Mão Santa, 
falando com a Rádio Nacional, comentando o evento 
de hoje pela manhã, do qual, inclusive, V. Exª partici-
pou de forma muito ativa. 

Realizamos a primeira reunião, eu diria oficial, 
não somente da Comissão de Direitos Humanos, mas 
também da Legislação Participativa. 

Estiveram lá cerca de quarenta crianças, que 
apresentaram duas propostas de projeto de lei. Foi 
uma homenagem ao dia 12 de outubro, o Dia das 
Crianças no Brasil. Lembramos que, em outros países 
do mundo, o Dia das Crianças cai em datas diferen-
tes. Na Índia, por exemplo, é dia 15 de novembro; em 
Portugal e Moçambique, é 1º de junho; em 5 de maio 
é a vez das crianças na China e no Japão; nos Esta-
dos Unidos, é 20 de novembro, que também é o Dia 
Universal das Crianças.

Sr. Presidente, quero dizer que a audiência públi-
ca de hoje de manhã mexeu com as nossas emoções, 
porque lá estavam crianças das escolas públicas que, 
durante todo o tempo, pediram, pelo amor de Deus, 
que nós Senadores fizéssemos leis para combater a 
violência dentro e fora da escola, inclusive a questão 
do narcotráfico. 

A forma como os traficantes estão chegando às 
escolas assusta a todos. Os depoimentos de crianças 
de nove anos a catorze anos mexeram, com absoluta 
certeza, com todos os Senadores. 

Depois de receber as propostas, todos nos com-
prometemos a encaminhá-las ao relator corresponden-
te. No caso, o relator que indiquei, já hoje pela manhã, 
foi o Senador Cristovam Buarque, que vai dar o parecer 
sobre as propostas que as crianças apresentaram. 

Quero aqui, de público, Sr. Presidente, agradecer 
principalmente ao programa Mãos que Ajudam, que 
me relatou que, num único dia, o dia 7 de setembro, 
de forma espontânea, com voluntários, recuperou 287 
escolas: entregaram as escolas pintadas e remodela-
das para a comunidade. 

Lembro-me que uma senhora falava que o seu 
filho, com doze anos, que ajudou na pintura da esco-
la, disse-lhe: “Como vai ser bom ver esses meninos 
e meninas pobres chegarem na escola segunda-feira 
e verem os prédios todos remodelados, pintados, no-
vos”. Disse ela que a alegria do filho foi maior, talvez, 
do que a do próprio aluno que ia chegar na segunda. 
Isso foi muito marcante para mim.

Esse trabalho voluntário, que avança em todo 
mundo, é muito bonito. Eu fiquei muito feliz de poder 
presidir essa sessão, que contou com a presença do 
Centro de Ensino Fundamental nº 2 do Paranoá, do 
Centro de Ensino Fundamental nº 16 da Ceilândia, 
do Centro de Ensino Fundamental nº 5 do Gama e 
da Escola Classe nº 245 de Samambaia. Foi um mo-
mento de muita felicidade para todos nós, foi um mo-
mento rico. 

Senador Mão Santa, V. Exª encerrou a audiên-
cia pública declamando uma poesia que sua mãe fez 
para V. Exª quando era menino. Foi uma bela poesia, 
que emocionou – repito novamente a palavra emoção, 
pois foi essa a tônica da audiência pública – todos os 
que estavam presentes.

Peço, Sr. Presidente, que V. Exª considere na ínte-
gra o comentário que eu faço aqui sobre essa audiência 
pública, que encerro com uma poesia do grande Mário 
Quintana. É uma bela poesia, Sr. Presidente. Mário 
Quintana, com certeza, entra para a história daqueles 
poetas que jamais haveremos de esquecer. 

Mas, Sr. Presidente, além dessa questão, quero 
também fazer uma homenagem a uma entidade cha-
mada IBDD. Veja bem a minha posição, Sr. Presiden-
te. Sou autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
Essa entidade não é a favor do Estatuto, dizendo que 
ele tem alguns problemas. Eu dialoguei muito com eles 
ontem e espero convencê-los para que o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência seja aprovado na Câmara e 
com as alterações necessárias. Mas reconheço o tra-
balho deles.

A entidade me apresentou um livro muito bonito 
chamado Heróis sem limite. Ao dizer isso, muitas ima-
gens podem vir à nossa lembrança: heróis sem limite, 
super-heróis. Mas, na verdade, eles estão se referindo, 
Sr. Presidente, nesse livro, uma publicação editada pelo 
Instituto, a todos os brasileiros com deficiência, a quem 
dedicam a obra. Está escrito na capa do livro que a 
idéia é traduzir em arte a história de algumas de suas 
vitórias, as vitórias das pessoas com deficiência. Nas 
páginas do livro, podemos conhecer um pouco mais 
sobre a história de pessoas como nós. Afinal, todos 
nós temos limitações; umas maiores, outras menores, 
mas todos as temos. Como costumo dizer, a deficiência 
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está no coração daqueles que discriminam. São eles 
que sofrem de deficiência.

O livro nos mostra como, por meio do esporte, 
essas pessoas conseguem, a cada dia, ultrapassar 
as barreiras, como conseguem ser heróis das suas 
próprias vidas.

Cumprimento aqui a diretoria do IBDD pela ini-
ciativa do livro. Temos discordâncias quanto à questão 
do Estatuto.

Tenho aqui outra poesia do Quintana. Vou ler 
alguns trechos.

“Louco é quem não procura ser feliz com o que 
possui”. Ou seja, louco é quem não sabe ser feliz, não 
aprendeu a ser feliz.

“Cego é aquele que não vê seu próximo morrer 
de frio, de fome e de miséria”. Acho essa frase belís-
sima. Cego é aquele que não vê o seu semelhante, 
não consegue abrir a porta da solidariedade e não 
percebe que milhares de pessoas morrem de frio, de 
fome e de miséria.

Diz também a poesia: “Surdo é aquele que não 
tem tempo de ouvir o desabafo de um amigo ou o apelo 
de um irmão. Mudo é aquele que não consegue falar 
o que sente e que se esconde por trás da máscara 
da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar 
na direção daqueles que precisam de ajuda. Diabéti-
co é quem não consegue ser doce, é aquele que não 
sabe amar”.

Poesia de Mário Quintana, que termina dizendo: 
“Miseráveis são todos que não conseguem enxergar 
a grandeza de Deus.”

Sr. Presidente, quero ser breve no meu pronun-
ciamento, embora já tenha tocado em dois assuntos, 
para dizer a V. Exª que, além de estar preocupado com 
as escolas de 1º e 2º graus, também estou muito pre-
ocupado com as universidades.

Quero dizer que temos, no Brasil, cerca de cem 
instituições federais e que existem pouco menos de 
oitenta estabelecimentos mantidos pelos governos 
estaduais. Cem federais e em torno de oitenta univer-
sidades estaduais. Quero me somar a outros Sena-
dores que fizeram pronunciamentos a esse respeito. 
A gente fala tanto em universidade federal para todos 
– eu defendo isso com unhas e dentes –, mas acho 
que poderíamos também pensar em investir nas uni-
versidades estaduais com o aporte de recursos do 
Governo Federal para fortalecê-las. 

Lembro que temos, no Rio Grande do Sul, a UER-
GS, que hoje conta com, mais ou menos, quatro mil 
alunos e está presente em trinta Municípios. São 25 
cursos, além de duzentos professores. Não há razão 
para a UERGS fechar. É mais fácil investir na estrutu-
ra, no prédio, nos professores, nos alunos da UERGS 

do que criarmos outra universidade. Não que eu seja 
contra – eu mesmo defendi, recentemente, a Univer-
sidade das Missões –, mas, ao mesmo tempo em que 
temos que apontar caminhos para avançar com novas 
universidades, devemos também, dentro do possível, 
fortalecer as universidades estaduais.

Por isso, Sr. Presidente, fiz um apelo à Bancada 
gaúcha para que a gente destine uma emenda, pelo 
menos dos três Senadores, de alguns milhões de re-
ais – se depender de mim, seria em torno de R$10 
milhões – para a UERGS como forma de fortalecer a 
nossa universidade estadual.

E quero me somar aqui ao Senador Osmar Dias, 
do Paraná, que apresentou um Projeto de Lei nº 2/2007, 
que estabelece diretriz e bases da educação nacional, 
para determinar que a União participe do financiamento 
das universidades estaduais.

O Governo Federal, o Governo Lula está correto 
em avançar em dois caminhos: escolas técnicas... Aí 
eu tenho o Fundep, que vai gerar R$6 bilhões para in-
vestimento nessa área. Sou daqueles que dizem que 
sonham poder ver, um dia, pelo menos uma escola 
técnica em cada cidade deste País, por menor que 
ela seja, e nos grandes centros, naturalmente, mais 
escolas técnicas.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/ PT – RS) – Por outro 
lado, também acho que estamos avançando em matéria 
de universidades em todo o território nacional. Nunca 
avançamos tanto quanto no Governo Lula. O apelo que 
faço é para que a gente tenha um olhar também para 
as universidades estaduais. O Ministro Haddad, sem 
sombra de dúvida, está fazendo um brilhante trabalho 
nessa área. O que eu quero aqui, neste momento, é 
fazer um apelo para que a gente fortaleça, dentro do 
possível, também as universidades estaduais.

Senador Magno Malta, ouço, com satisfação, o 
aparte de V. Exª.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador 
Paim, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento. Vim 
aparteá-lo pela riqueza e pela necessidade de pronun-
ciamentos e debates dessa natureza aqui. Eu queria 
tocar na questão dos Cefets, das escolas técnicas.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Um pouco 
en passant. V. Exª vai aprofundar agora e eu vou ficar 
muito feliz, porque eu sou fã da proposta.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – V. Exª dá 
o dado de R$6 bilhões... E se o Presidente Lula não 
tivesse feito nada, do muito que já fez... Tem muita 
gente com muito má vontade com ele. Do muito que 
já fez... Há muita coisa andando neste País.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com 
certeza.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Os pobres 
deste País nunca tiveram tanto. O Governo Fernando 
Henrique deixou 11 milhões de desempregados. Quan-
do vejo as pessoas fazendo discursos aqui, fazendo 
alusão a isso, como se Lula nada tivesse feito, é como 
se esquecessem muito rápido as coisas. Quando o 
Presidente Lula resolve investir nas escolas técnicas, 
isso palpita em meu coração e me dá muita felicidade, 
Senador Paim, porque eu creio nisso. Como cresceram 
no Brasil as faculdades que oferecem cursos que ain-
da não foram sequer liberados pelo MEC. Há pessoas 
fazendo Pedagogia, pessoas fazendo Direito, cursos 
que não foram liberados. O cara vai se formar e o curso 
ainda não foi legalizado. Pagam R$500,00, R$600,00 
ou R$700,00 por mês, aos trancos e barrancos... Um 
pai trabalhador paga o curso para o filho, durante cinco 
anos, e ao fim ele não arruma nem emprego. Quan-
do arruma, ganha R$400,00 ou R$500,00, o que está 
muito abaixo do investimento de cinco ou seis anos 
de faculdade. Por que não se fazer a escola técnica? 
Senador Paim, na área de petróleo e gás... Nós esta-
mos trabalhando duramente, correndo, a Petrobras, 
por causa do incidente da Bolívia... E muita gente não 
sabe que o Presidente Lula muitas vezes trata com o 
Evo Morales –nós queríamos que ele desse outro tra-
tamento – para esse maluco não fechar as comportas 
lá e São Paulo parar. As indústrias de São Paulo de-
pendem do gás da Bolívia. Então, o investimento que 
se está fazendo em Santos, no Rio de Janeiro e no 
Espírito Santo, meu Estado... E falo ao povo do meu 
Estado: incentivem seus filhos a estudarem em um 
Cefet. O Espírito Santo foi agraciado, principalmente a 
região do Caparaó. Agora estamos lutando para que a 
extensão da escola agrícola da UFES em Alegre – vá-
rios professores estão indo para lá – transforme-se em 
um Cefet rapidamente, a fim de que haja um outro em 
Mimoso do Sul, aliás no Estado inteiro. Por quê? Para 
que matriculem os meninos em uma escola técnica de 
petróleo e gás, que, nos próximos cinco anos, será o 
grande mote. Falta engenheiro na praça. A constru-
ção civil tomou corpo, sumiram os engenheiros civis. 
Acabaram. Isso ocorre quando o País entra em plena 
rota de desenvolvimento. A criação de escolas técni-
cas, Senador Paulo Paim, é tremenda para o Brasil. V. 
Exª disse que o seu sonho é ver uma escola técnica 
em cada cidade. Quem dera! O pedido do Presidente 
Lula foi o de que o País fosse mapeado e que os cen-
tros tivessem escola técnica, ou seja, os Municípios 
centrais: Colatina, no norte do Estado; Cachoeiro de 
Itapemirim, no sul do Estado; Ibatiba, na região de 
montanhas do meu Estado; Vila Velha. Agora estamos 

pleiteando para Mimoso do Sul. Que seja assim no 
País inteiro! Se houver, em cada cidade, uma esco-
la que ofereça cursos técnicos, permitindo-se assim 
que o menino saia dali para o mercado de trabalho, 
será muito mais viável do que permitir o crescimento, 
muitas vezes exacerbado, de tantas faculdades, que 
oferecem cursos medíocres. Em muitos casos, o indi-
víduo nem sabe que o curso ainda não foi legalizado 
pelo MEC. Ele paga a taxa, faz o vestibular e, quando 
está no segundo ou no sexto período, descobre que o 
curso ainda precisa ser legalizado. Para depois tentar 
o mercado de trabalho com o currículo, disputar um 
emprego, um subemprego que não tem nada a ver com 
aquilo que ele estudou. Investir na faculdade estadual, 
buscando a contrapartida, o Governo Federal com a 
contrapartida do Governo Estadual, a proposta de V. 
Exª é extremamente significativa. Peço-lhe perdão por 
tomar tanto tempo neste aparte.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – V. Exª 
enriqueceu o meu pronunciamento.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Mas é 
porque os Cefets me empolgam. O Dr. Jadir, que é o 
Diretor-Geral dos Cefets no meu Estado, tem feito um 
trabalho brilhante. A bancada federal tem ficado cen-
trada na questão do orçamento dos Cefets, porque 
entendemos isso para o Estado do Espírito Santo, que 
é benéfico para o Brasil. Parabéns ao Presidente Lula! 
Se não tivesse feito nada ainda, um grande golaço do 
Governo Lula, seria o grande incentivo à criação dos 
Cefets no Brasil.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Magno Malta, cumprimento V. Exª. Quando eu falava 
aqui do Fundep, que é um projeto de emenda cons-
titucional que apresentei há dois ou três anos aqui 
na Casa, está pronto para ser votado na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, tem o apoio do 
Presidente Lula, do Ministro Fernando Haddad, do 
Secretário Executivo para os assuntos referentes a 
escola técnica, Elieser Pacheco, e vai gerar, uma vez 
aprovado, R$6 bilhões para investimento só no ensi-
no técnico. Por isso, o aparte de V. Exª permite que eu 
avance nesse tema tão importante.

Eu mesmo sou, como sempre digo, filho de esco-
la técnica. A formação do Presidente Lula foi também 
em escola técnica. Perguntem ao Presidente Lula e 
perguntem a mim: se não fosse a escola técnica, se 
eu estaria aqui hoje ou o Presidente Lula estaria lá. 
Com certeza absoluta, iríamos enfrentar muita dificul-
dade ao longo de nossas vidas, porque foi a escola 
técnica que permitiu que enfrentássemos a disputa no 
mercado de trabalho e tivéssemos um salário decente 
que nos permitiu pagar o estudo para que tivéssemos 
a oportunidade, num segundo momento, de ser diri-
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gentes sindicais e fazer a opção pela vida política, em 
outro momento.

Senador Mão Santa, quero fazer um apelo ao 
Governo. Existe uma portaria que limitou as emendas 
individuais dos Parlamentares em R$100 mil.

Sr. Presidente, confesso que tenho muito cui-
dado com essa história do Orçamento. Por exemplo, 
uso, para efeito de emenda individual do Parlamen-
tar, o IDH. Mandei, primeiro, para o Rio Grande, para 
as chamadas prefeituras mais pobres. Eu não queria 
saber qual partido estava comandando o Município. 
Fiz isso. No segundo momento, mandei para aquelas 
que nunca tinham recebido nada. Agora, no terceiro 
momento, estou numa outra faixa, mas sempre aten-
dendo os que mais precisam.

Sr. Presidente, uma emenda de R$80 mil – tive 
a oportunidade de verificar em algumas cidades do 
interior do Rio Grande que os agricultores compraram 
seis, sete máquinas, uma repercussão enorme na vida 
deles para uma cidade pequena. Uma emenda de R$80 
mil, de R$70 mil tem uma repercussão enorme na vida 
daquela população.

Por isso, faço um apelo para que revoguemos o 
art. 2º do Decreto nº 6.170, para permitir que Municípios 
pequenos – esse é um pedido dos prefeitos – possam 
ter o direito de receber R$90 mil, R$80 mil, R$70 mil, 
para investir na sua cidade e na sua região.

Faço esse pedido em nome dos prefeitos, Sr. Pre-
sidente, porque, sem sombra de dúvida, para uma gran-
de capital, R$200 mil, R$300 mil, R$100 mil não resol-
vem quase nada, mas, para uma cidade pequena, algo 
em torno de R$90 mil ou R$80 mil ajuda muito aqueles 
que mais precisam. Por isso faço esse apelo.

Encaminhei um decreto legislativo para que se 
revogue o art. 2º a fim de que esse limite seja diminuído 
e então possamos conseguir, por meio de emendas par-
lamentares, atender também os pequenos Municípios, 
que, com certeza, serão aqueles que menos receberão 
se as emendas ficarem em um patamar muito alto.

Para concluir, Senador Mão Santa, lembro, mais 
uma vez, que amanhã, dia 12 de outubro, é o Dia das 
Crianças. Fiquei muito emocionado agora, na porta 
do plenário, porque, quando saí da Presidência, re-
cebi crianças indígenas que não estavam aqui pela 
manhã e vieram agora à tarde me dar um abraço e 
demonstrar a preocupação delas com uma possível 
desapropriação de suas terras na Bahia para que seja 
feita uma represa.

Sei que o próprio Governador Jacques Wagner 
tem posição favorável a esses líderes indígenas que 
habitam aquela região, mas foi aquele menino ali, com 
a emoção do dia de amanhã, quando me disse que 
me viu pela televisão defendendo as crianças e queria 

que eu me lembrasse também das crianças indígenas. 
Foi com muita emoção que eu disse para ele que na 
segunda-feira eu faria aqui um pronunciamento sobre 
a situação dos povos indígenas, principalmente das 
crianças indígenas.

Quero também, Sr. Presidente, fazer um outro 
registro. Não quero fazer uma denúncia, porque estou 
controlando as palavras. Digo que senti muito, hoje 
pela manhã, a TV Senado, pela qual tenho o maior 
carinho e respeito, não ter transmitido, com a lingua-
gem de sinais, a audiência que foi uma homenagem 
às crianças.

Como não havia linguagem de sinais, as crian-
ças surdas – e ligaram para o meu gabinete – ficaram 
olhando, mas não entendiam nada. E era uma homena-
gem às crianças. Então, faço um apelo muito carinho-
so e respeitoso à nossa querida TV Senado, dizendo 
que é fundamental que a linguagem de sinais esteja 
sempre acompanhando cada momento do Congresso 
Nacional, mostrando a nossa sensibilidade e o nosso 
respeito a 27 milhões de pessoas que têm algum tipo 
de deficiência.

Encaminharei um requerimento respeitoso, mas 
fazendo um apelo para que reuniões como a de hoje 
pela manhã sejam transmitidas pelas nossas intérpre-
tes de Libras, porque as crianças queriam participar da 
reunião, mas não podiam, pois não havia a linguagem 
adequada naquele momento.

Então, eu faço esse apelo simplesmente. Repito, 
de forma muito respeitosa, que eu tenho o maior cari-
nho por toda a equipe do Senado: pelos profissionais 
da Casa em todas as áreas, pelos Consultores do Se-
nado, que, mesmo antes de terminar a audiência pela 
manhã, entregaram o projeto tecnicamente pronto para 
as crianças apresentarem a mim, que o encaminhei à 
relatoria do Senador Cristovam. Então eu faço só um 
apelo: que a gente dê mais espaço para que todas as 
transmissões sejam acompanhadas pelas senhoras e 
senhores que aqui fazem a tradução pela linguagem 
de sinais.

Era isso, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Receberemos o documento de V. Exª e o encami-
nharemos a TV Senado, para que sejam tomadas as 
providências.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu só 
peço a V. Exª que considere na íntegra todos os pro-
nunciamentos que eu aqui comentei.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, Heroísmo sem limites. Ao dizer isso, 
muitas imagens vêm à nossa cabeça. Pode mesmo 
haver quem diga: o senhor está se referindo aos su-
per-heróis?

Ao que eu responderia: por que não? Sim, afi-
nal, ao vencermos nossos limites podemos nos dizer 
assim. 

E é sobre essa superação de limites que quero 
falar aqui.

Recebi recentemente do Instituto Brasileiro dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência (IBDD) o livro in-
titulado Heroísmo sem Limites.

Publicação editada pelo Instituto e dedicado a 
todos os brasileiros com deficiência. Como podemos 
ler já na capa do livro, a idéia é “traduzir em arte a his-
tória de algumas de suas vitórias”.

Nas páginas do livro podemos conhecer um pou-
co mais sobre a história de pessoas como nós. Afinal, 
todos temos limitações, umas maiores, outras meno-
res, mas todos as temos.

Como costumo dizer, a deficiência está no cora-
ção daqueles que discriminam.

O livro nos mostra como, por meio do esporte, 
essas pessoas conseguem, a cada dia, ultrapassar 
as barreiras. Como conseguem ser heróis de suas 
próprias vidas.

Cumprimento aqui a IBDD pela iniciativa e, prin-
cipalmente, cada um dos deficientes brasileiros. 

Pessoas que, tenho certeza, no seu dia-a-dia 
sempre têm de vencer e ultrapassar um limite.

Finalizo com o poema “Deficiências”, de Mário 
Quintana:

“Deficiente é aquele que não consegue 
modificar sua vida, ...

... aceitando as imposições de outras 
pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter 
consciência de que é dono do seu destino.

Louco é quem não procura ser feliz com 
o que possui.

Cego é aquele que não vê seu próximo 
morrer de frio, de fome, de miséria,...

... e só tem olhos para seus míseros pro-
blemas e pequenas dores.

Surdo é aquele que não tem tempo de 
ouvir um desabafo de um amigo, ou o apelo 
de um irmão...

... Pois está sempre apressado para o 
trabalho e quer garantir seus tostões no fim 
do mês.

Mudo é aquele que não consegue falar o 
que sente e se esconde por trás da máscara 
da hipocrisia.

Paralítico é quem não consegue andar 
na direção daqueles que precisam de sua 
ajuda.

Diabético é quem não consegue ser 
doce.

Anão é quem não sabe deixar o amor 
crescer.

Miseráveis são todos que não conseguem 
enxergar a grandeza de Deus”.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Se-
nadores, alertado sobre a edição do Decreto nº 6.170, 
de 25 de julho de 2007, inicialmente preocupei-me com 
os pequenos municípios do meu Estado.

O referido Decreto, que “dispõe sobre as normas 
relativas às transferências de recursos da União me-
diante convênios e contratos de repasse, e dá outras 
providências” determina, em seu artigo 2º, o limite de 
R$100.000,00 (cem mil reais) para convênios firma-
dos com a União.

Acontece que pela experiência vivenciada e por 
conversas que mantive com prefeitos gaúchos cheguei 
à conclusão de que com o valor de R$ 50.000, (cin-
qüenta mil reais) municípios pequenos fazem projetos 
e aquisições maravilhosas, que em muito contribuem 
para a qualidade de vida da população.

Portanto, estaríamos, com esta norma, tirando a 
oportunidade de um número maior de municípios rece-
ber recursos oriundos de emendas parlamentares.

E mais, a referida norma é inconstitucional em 
inúmeros artigos.

Um Decreto é um ato normativo administrativo, 
que não pode pretender regulamentar dispositivos 
de leis pré-existentes, como o da Lei Orçamentária 
Anual.

E não é apenas este artigo que está em des-
conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, 
posso citar outros:

a) O art. 1º, por veicular norma cogente 
relativa a programas, projetos e atividade de 
interesse recíproco dos órgãos e entidades 
da administração pública federal e de outros 
entes ou entidades públicas ou privadas. Lesa 
o princípio da legalidade estrita previsto na 
CF, art. 5º, II;

b) o art. 2º, como já comentado, por con-
ter vedações à celebração de convênios e 
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contratos relativos a valor mínimo e à condi-
ção dos dirigentes, novamente invade matéria 
reservada à lei formal;

c) o art. 3º, por impor, via decreto regu-
lamentar, providência às entidades privadas, 
também fere a legislação pátria;

d) o art. 4º e seguintes, por veicularem 
regras relativas a chamamento público e por 
imporem cláusulas obrigatórias; 

e) o art. 10, por obrigar o repasse de re-
cursos através das instituições que identifica 
e por impor procedimento e providências sem 
base em lei. 

Não pode um ato regulamentar infringir ou ex-
travasar leis. Como nos ensina o mestre Helly Lopes 
Meirelles:

“...como ato inferior à lei, o regulamento 
não pode contrariá-la ou ir além do que ela 
permite. No que o regulamento infringir ou ex-
travasar da lei, é írrito e nulo, por caracterizar 
situação de ilegalidade.”

Além do que temos a obrigação, como legislado-
res, de defender as instituições democráticas brasileiras 
e a legitimidade do Congresso Nacional.

O Poder Executivo pretendeu, com a edição desse 
Decreto, ampliar suas atribuições com relação à execu-
ção orçamentária. Isso nós não devemos permitir.

Visto que o ato cria o potencial de anular decisões 
legislativas, tais como a criação de ações de valores 
inferiores a R$100 mil, ao negar, na execução, que 
essas decisões sejam implementadas.

Por esse motivo, apresentei Projeto de Decreto 
Legislativo propondo a sustação do artigo 2º do Decre-
to nº. 6.170, de 25.07.2007, porque exorbita da com-
petência regulamentar do Executivo e fere o aspecto 
social da norma.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, a demanda por educação superior vem 
subindo a cada ano. Em dez anos, o número de alu-
nos praticamente triplicou. Passamos de 1,7 milhão 
de estudantes de graduação, em 1995, para cerca de 
4,5 milhões, em 2005.

E, considerando as exigências cada vez maiores 
do mercado de trabalho, o número de brasileiros que 
buscam uma qualificação em nível superior só tende 
a aumentar. 

O crescimento da demanda vem se deparando 
com um obstáculo por vezes intransponível: a limitada 
oferta de vagas nas instituições públicas.

Por tudo isso, não pairam dúvidas sobre a neces-
sidade de se ampliar a oferta de vagas gratuitas e de 
qualidade nas instituições de ensino superior mantidas 
pelo Poder Público. 

Além das cerca de 100 instituições federais, exis-
tem pouco menos de 80 estabelecimentos mantidos 
pelos governos estaduais, dentre universidades, fa-
culdades e centros de educação tecnológica, que res-
pondem por mais de 470 mil matrículas de graduação, 
11% do total, além de serem responsáveis por muitos 
cursos de pós-graduação e atividades de pesquisa e 
extensão. 

O Senador Osmar Dias apresentou um projeto 
de Lei (PLS 02/2007), que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para determinar que a 
União participe do financiamento das instituições de 
educação superior estaduais.

Sou testemunha, senhor presidente, de que as 
instituições estaduais de educação superior têm lu-
tado para se expandir e dar conta da demanda cres-
cente, enfrentando cenários de constantes restrições 
orçamentárias. 

Muitos estados enfrentam sérias dificuldades 
para custear suas redes de educação superior, tendo 
em conta a subvinculação de recursos para a educa-
ção básica, recentemente ampliada por meio do insti-
tuto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (FUNDEB). 

Nesse sentido falo sobre a Universidade Estadual 
do Rio Grande do Sul (UERGS) que com toda certeza 
é um patrimônio de todos os gaúchos. 

Atualmente esta universidade está presente em 
mais de 30 municípios gaúchos. São 25 cursos, além 
de pós-graduações e extensões. 

Ela conta com mais de 200 professores qualifi-
cados e cerca de 4 mil e quinhentos alunos. Números 
de dar inveja a muitas universidades.

Lamentavelmente esta instituição atravessa uma 
séria crise financeira. 

Sr. Presidente, acompanhando todo este drama 
e tendo recebido centenas de e-mails, cartas, e telefo-
nemas de alunos, pais de alunos, me senti, portanto, 
na obrigação e no dever de realizar alguns encami-
nhamentos, que tenho certeza contam com o apoio 
da bancada gaúcha aqui no Senado.

Este ano, senhoras e senhores senadores, hou-
ve o compromisso de deputados e senadores para 
apresentação de uma emenda de bancada para a re-
cuperação da Universidade Estadual do Rio Grande 
do Sul.

Queremos com isso pactuar um novo procedimen-
to dos três senadores do Rio Grande para os próximos 

OUTUBRO 2007ANAIS DO SENADO FEDERAL50     



Outubro de 2007 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 34977 

anos, que seguidamente abrem mão de suas emen-
das de Bancada, como representantes do Senado, 
para que sejam indicadas por decisão majoritária na 
Bancada Gaúcha.

A intenção é que para o próximo ano possamos 
destinar uma dessas emendas para a UERGS .

O momento é de suma importância para esta 
instituição. É crucial e de definição. 

Queremos que a UERGS receba o reconheci-
mento pela qualidade do trabalho que realiza. 

Os benefícios que ela traz para o Rio Grande 
são incalculáveis. 

A UERGS é um esteio para o crescimento eco-
nômico, social e cultural do nosso estado. 

Por tudo isso, proponho empenhar esforços para 
que a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul 
não acabe como tantas outras. 

Quero-a em pleno funcionamento, saudável, parin-
do desenvolvimento para o meu querido Rio Grande.

Neste contexto, senhoras e senhores senadores, 
lembramos os 40 anos da morte de Ernesto Gueva-
ra e de sua frase que entrou para a história: “um dos 
grandes deveres da universidade é levar suas práticas 
profissionais ao seio do povo”

Vida longa à UERGS! 
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, hoje foi um dia especial para a Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, pois 
tivemos a presença de crianças de várias escolas com 
propostas concretas.

Primeiramente gostaria de agradecer ao Progra-
ma Mãos que ajudam, da Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias, representado pela Diretora 
de Assuntos Públicos, Eva Ferraz Fontes; 

Centro de Ensino Fundamental Nº 2 do Para-
noá;

Centro de Ensino Fundamental nº16 da Ceilân-
dia;

Centro de Ensino Fundamental nº 05 do Gama;
Escola Classe 425 de Samambaia;
Agradeço também aos funcionários do Senado 

que não mediram esforços e dedicação para que esse 
evento acontecesse.

Meus Amigos e Minhas Amigas,
Amanhã (12 de outubro) é dia de Nossa Senhora 

Aparecida – a padroeira do Brasil. Também celebramos 
nesta data o dia da criança. 

Outros países comemoram o dia das Crianças 
em datas diferentes do Brasil. 

Na Índia, por exemplo, a data é comemorada em 
15 de novembro. Em Portugal e Moçambique, a come-
moração acontece no dia 1º de junho. Em 5 de maio, 
é a vez das crianças da China e do Japão.

Há muitos países que comemoram o dia das 
Crianças em 20 de novembro, já que a ONU (Organi-
zação das Nações Unidas) reconhece esse dia como 
o dia Universal das Crianças, pois nessa data também 
é comemorada a aprovação da Declaração dos Direi-
tos das Crianças. 

Entre outras coisas, esta Declaração estabelece 
que toda criança deve ter proteção e cuidados espe-
ciais antes e depois do nascimento.

Creio, meus amigos e amigas, que hoje (11 de 
outubro) é um dia histórico para a Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal 
e, também para as crianças que estiveram aqui.

Pela primeira vez esta Comissão realizou uma 
audiência pública com a participação das crianças 
com poder de apresentar projetos de lei. 

Esses pequeninos são pioneiros. 
Eu poderia ter escolhido os idosos para estarem 

lá e apresentarem projetos. Eu poderia ter chamado 
as pessoas com deficiência para apresentar suas pri-
meiras propostas... 

...Eu poderia ter convocado os negros, as mu-
lheres, os desempregados, os discriminados... Esco-
lhi as crianças. Por que elas são o princípio, o início 
da vida.

As crianças, com certeza vão dirigir esse país no 
futuro. As crianças é que vão elaborar políticas públicas 
para todos. Eles também terão oportunidade de estar 
lá, mas hoje o dia é das crianças. 

Que Deus permita que nós possamos concretizar 
as propostas que foram trazidas.

Vou tomar a liberdade de ler uma poesia que retra-
ta um pouco de nossas vidas, que escrevi em 2001.

Menino de Rua 

Já fui um menino que brincava, jogava 
bola, pescava no rio, ia cedo para casa.

Uma casa simples.
Meu pai trabalhador, um homem firme e 

forte. Minha mãe sensível e lutadora.
Ambos recebiam um salário mínimo.
Eu sempre tive um lar...Éramos 10 ir-

mãos, estudando e ajudando em casa.
Hoje quando atravesso as avenidas da 

Capital, paro no sinal e observo quantos me-
ninos deveriam estar em casa, jogando bola e 
indo para a escola, mas estão na rua, pedindo, 
às vezes roubando.

A maioria deles nunca teve um lar.
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A sociedade condena, discute,
leis são modificadas, instituições amplia-

das, muros levantados.
O que fazer?
De onde vem a violência?
Homem, a violência é fruto de ti mes-

mo.
É fruto da tua sociedade egoísta, que 

desagrega, que discrimina, sonega, não edu-
ca, não emprega.

A violência é fruto do berço que faltou, 
da inocência perdida em busca de um peda-
ço de pão.

Homem, abre os olhos enquanto é tem-
po.

Busca teus valores perdidos.
Governa para o povo para que amanhã 

as crianças possam voltar a brincar e sentir a 
segurança no olhar.

Quero que os adultos possam sonhar 
e que a nossa gente possa envelhecer com 
dignidade no conforto do lar.

Muito obrigado.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Vamos atender todas as solicitações de V. Exª de 
acordo com o Regimento Interno.

Convidamos para usar da palavra o Senador Edi-
son Lobão, a quem temos que pedir desculpas, porque 
realmente aqui ele estava antes de Paim. Mas, como 
havia uns sinais aqui... Mas está escrito no Livro de 
Deus: “Os últimos serão os primeiros”.

Brasileiras e brasileiros, olhem para este Sena-
dor. O Senado já teve momentos mais difíceis do que o 
que atravessamos hoje. Naquele exato momento, dois 
extraordinários líderes tiveram que pedir afastamento 
e renunciar ao mandato: o maior líder da história da 
Bahia, Antonio Carlos Magalhães, que presidiu esta 
Casa, e Jader Barbalho, que presidiu o meu Partido, 
líder do Pará.

Diante daquelas turbulências, este Senado da 
República foi buscar este homem, que, como Moisés, 
atravessou o Mar Vermelho das turbulências da de-
mocracia e entregou a este Senado as mãos limpas, 
honradas e acreditadas de Ramez Tebet. E, hoje, está 
aqui o Senador Edison Lobão, dando tranqüilidade ao 
País. A democracia vai ser cada vez mais fortalecida 
enquanto houver Senadores como Edison Lobão.

O SR. EDISON LOBÃO (DEM – MA. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, agradeço a V. Exª, comovidamente, essas 
palavras. Naquela época realmente ocorreu tudo quan-

to V Exª descreve, mas eu não fiz nada mais do que 
cumprir os desígnios de Deus. E é a Ele que eu dirijo 
também orações no sentido de que possa nos inspirar 
a todos, a fim de que encontremos uma solução para 
esse grave problema da vida pública brasileira. Deus 
há de nos iluminar para que possamos atravessar esse 
mar de dificuldade, esse oceano convulsivo e tempes-
tuoso da vida pública brasileira.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos 
próximos do dia 28 de outubro, que é consagrado ao 
servidor público. Natural, pois, que voltemos nossa 
atenção àqueles que se dedicam a tocar a máquina 
do Estado.

Natural que nos associemos às reflexões dessa 
imensa categoria sobre as conquistas do passado, as 
inquietações do presente, e os desafios do futuro.

Muitos historiadores registram o fato de que, na 
própria descoberta do Brasil, já se fez notar a figura 
do servidor público. Afinal, coube a um funcionário da 
Coroa, o escrivão Pero Vaz de Caminha, a missão de 
relatar ao Rei de Portugal as peripécias do descobri-
mento.

Os historiadores também dão grande destaque 
àquele que seria um marco na Administração Pública 
de nosso País: o desembarque da Família Real Por-
tuguesa em nosso território, em 1808, trazendo na 
comitiva o embrião de uma máquina administrativa 
estatal. Por esse ponto de vista, teríamos cerca de 
duzentos anos de serviço público organicamente ins-
talado no Brasil.

De qualquer maneira, foi somente com Getúlio 
Vargas, no século passado, que a Administração Pú-
blica atingiu um novo patamar. Ao introduzir a figura do 
mérito na seleção e promoção dos funcionários públi-
cos, ao instituir leis trabalhistas que impunham direitos 
e deveres a empregadores e empregados, inclusive os 
do Estado, o Governo dava um passo decisivo no sen-
tido da profissionalização dos seus quadros.

Depois, nas décadas que se seguiram, houve 
novos avanços. Nenhum, evidentemente, maior que o 
proporcionado pela Constituição de 1988, da qual tive 
a honra de ser signatário e que consagrou o concurso 
público de provas ou de provas e títulos como condição 
de investidura em cargo ou emprego público.

Destaque-se, por fim, a Lei nº 8.112, de 1990, 
que, ao instituir o Regime Jurídico dos Servidores Pú-
blicos Civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais, permitiu que as carreiras de Estado 
passassem a ser administradas com critérios mais 
uniformes e, seguramente, mais justos.

De modo, Sr. Presidente, que chegamos a 2007 
com o serviço público estabelecido em bases bastante 
sólidas. Nem poderia ser diferente! Afinal, o servidor 
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público é a mola propulsora do Estado. É o servidor 
público que coloca em prática os princípios, as políti-
cas, as estratégias, os planos, programas e projetos 
de todos os governos. E vejam que não importa aqui 
a convicção que se tenha sobre o papel do Estado: 
se deve ser o grande produtor de bens e serviços ou 
se, ao contrário, deve comportar-se como agente re-
gulador das atividades econômicas e, nessa condi-
ção, apenas promotor do desenvolvimento. Nas duas 
circunstâncias – maior ou menor a presença direta do 
Estado na economia –, o fato é que as ações de gover-
no acabarão sempre exercitadas por seus prepostos. 
E é do desempenho desses prepostos, por certo, que 
dependerão os resultados alcançados.

Isso, Sr. Presidente, nos leva a uma conclusão 
que parece óbvia: em qualquer nível de Governo – Fe-
deral, Estadual ou Municipal – e em qualquer instância 
de poder, o serviço público adquire, por sua própria 
natureza, um caráter instigante, desafiador.

Talvez tenha sido esse lado nobre e quase mis-
sionário da função pública que atraiu para as hostes 
do Estado tantos brasileiros notáveis. Alguns exemplos 
bastante representativos.

Machado de Assis – que V. Exª cita neste plenário 
com freqüência, estudioso que é de sua obra –, nosso 
maior escritor, foi funcionário público exemplar durante 
quarenta anos. E, em sua trajetória no serviço público, 
podemos vislumbrar um atributo típico das carreiras 
bem-sucedidas: a gradual ascensão de postos, motiva-
da pelo bom desempenho nas funções anteriores.

Tendo ingressado nos quadros do Ministério da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas como ama-
nuense, em 1873, três anos depois, Machado de Assis 
torna-se chefe de seção. Mais quatro anos, passa a 
servir como oficial de gabinete. Em 1889, é promovido a 
diretor da Diretoria de Comércio. Correm os anos, com 
as idas e vindas inerentes à função pública, em 1902, 
Machado é nomeado Diretor-Geral de Contabilidade, 
na Secretaria de Indústria do Ministério da Viação, In-
dústria e Obras Públicas. Nesse cargo permanece até 
bem pouco antes de sua morte.

Também exemplar como servidor público, Sr. 
Presidente, foi Graciliano Ramos, até porque podemos 
identificar, em sua atuação, outro atributo de fundamen-
tal importância no serviço público: a probidade.

Prefeito de Palmeira dos Índios, diretor da Impren-
sa Oficial e, posteriormente, diretor da Instrução Pública 
do Estado de Alagoas, Graciliano não enriqueceu na 
vida pública. Ao contrário, ficou mais pobre. Seu último 
cargo foi o de inspetor de estabelecimentos de ensino 
secundário do Distrito Federal, hoje Rio de Janeiro. Ou 
seja, depois de ocupar altos postos na administração 

pública, terminou seus dias percorrendo as ruas do Rio 
de Janeiro para fiscalizar escolas secundárias.

Quando diretor da Instrução Pública, elaborou 
um plano para a melhoria do ensino primário, no qual 
se exigia, entre outras coisas, que as professoras ti-
vessem diploma e que fossem feitos concursos para 
o preenchimento dos cargos – isso já àquela época. 
Exonerou a própria irmã, por não atender aos critérios 
fixados e nunca escondeu a decepção com aqueles 
que não compreendiam “que um ato administrativo 
seja isento de lucro pessoal”.

Juscelino Kubitscheck foi servidor público. Com 
17 anos de idade, prestou concurso para Telegrafista 
dos Correios, em Belo Horizonte. Aprovado, foi no-
meado dois anos mais tarde, e os rendimentos desse 
trabalho permitiram que o jovem idealista cursasse a 
Faculdade de Medicina.

Com 30 anos, Juscelino ingressa no corpo mé-
dico da Força Pública de Minas Gerais. Estoura a Re-
volução Constitucionalista de 1932, e o capitão-médi-
co Juscelino é convocado para atuar no front. Lá, faz 
sucessivas demonstrações de outro atributo caro ao 
servidor público: a determinação, a total dedicação 
ao trabalho.

O restante de sua caminhada é por demais co-
nhecido: Deputado Federal, Prefeito de Belo Horizonte, 
Governador de Minas Gerais, Presidente da República 
e Senador por Goiás. Em todos os cargos, esse que foi 
talvez o maior de todos os Presidentes que o Brasil já 
conheceu, a mesma determinação, o mesmo empenho 
do capitão-médico da Força Pública.

Nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, Sr. 
Presidente, também se dedicou ao serviço público. 
Em 1929, vai trabalhar no diário Minas Gerais, órgão 
oficial do Estado. E demonstra, nos dois cargos que 
ocupará a seguir, o que se poderia chamar de uma 
notável lealdade às funções desempenhadas.

Durante doze anos, de 1934 a 1945, Drummond 
foi chefe de gabinete do Ministro da Educação, Gustavo 
Capanema. E, durante os 17 anos seguintes, de 1945 
a 1962, foi chefe da Seção de História na Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cargo do qual 
só se afastou em função de sua aposentadoria.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadoras, os atributos 
que podemos destacar nesses poucos exemplos apre-
sentados – a competência de Machado, a probidade 
de Graciliano Ramos, a determinação de Juscelino, a 
lealdade à função exercida de Drummond – são, na 
verdade, os atributos que identificamos na esmagadora 
maioria de nossos servidores públicos.

Ao longo dos últimos anos, porém – e poderíamos 
falar de quase duas décadas –, eles vêm sendo subme-
tidos a toda sorte de achincalhes e acusações injustas.
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É como se, de repente, nossos principais pro-
blemas não fossem a pobreza, o desemprego, a falta 
de segurança, a violência, a corrupção, a degradação 
dos valores éticos, as carências na educação e tam-
bém na saúde.

Não, Sr. Presidente. Para as mazelas do Brasil, há 
muito tempo, algumas vozes parecem ter encontrado 
a explicação definitiva: os culpados são os servidores 
públicos. Numa campanha que aparenta sofisticado 
grau de articulação, são apresentados, muitas vezes, 
como incompetentes e desinteressados.

É evidente, é mais que evidente que não se pode 
tapar o sol com a peneira. Há, sim, servidores que não 
honram a função exercida. Há servidores que, ao estilo 
das administrações patrimonialistas, buscam tão-so-
mente sugar do Estado o que podem.

Mas esses maus servidores, sabemos todos, não 
são tantos como apregoam os detratores do funciona-
lismo. Não podemos utilizá-los como paradigmas do se-
tor público, até porque, volto a enfatizar, a esmagadora 
maioria de nossos servidores públicos é formada por 
pessoas de bem, com elevado grau de competência, 
dedicação e patriotismo, muitas delas compreensivel-
mente desmotivadas ou, pelo menos, perplexas com 
a campanha de que são vítimas.

Por tudo isso, Srªs e Srs. Senadores, penso que 
devemos aproveitar o próximo dia 28 de outubro, para 
deixar claro aos milhões de servidores públicos de nos-
so País – a todos os que trabalham na administração 
federal, estadual e municipal – que confiamos em sua 
atuação, que respeitamos sua atividade.

Se queremos, e é claro que todos queremos, ter 
um serviço público de primeira qualidade – ágil, efetivo, 
digno, enfim, dos justos anseios de nossa população 
–, devemos, antes de tudo, valorizar o servidor e re-
conhecer o quão importante é a sua participação no 
desenvolvimento social e econômico do Brasil.

Era essa a homenagem, Sr. Presidente, que de-
sejava fazer a todos os servidores públicos do meu 
País, sejam eles federais, estaduais ou municipais, 
pertençam eles ao Executivo, ao Legislativo ou ao Ju-
diciário. Eles merecem o respeito e as homenagens 
do povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– V. Exª, que merece o respeito dos que fazem a de-
mocracia no Brasil, saudou a classe dos servidores 
públicos.

Quero dizer que temos de buscar, na nossa me-
mória, a chegada aqui de Dom João VI, que veio de 
Portugal e trouxe maciçamente um corpo funcional 
português, para, vamos dizer, dar os primórdios da 
Administração Pública neste País. 

Eu lembraria ao Luiz Inácio que vivemos numa 
democracia e que este País é cheio de estadistas. Ge-
túlio Dornelles Vargas. Sei, como Graciliano Ramos, 
em Memórias do Cárcere – V. Exª citou o escritor –, 
que ditadura não é bom. Houve também a militar, que 
nos deixou livros, como Ditadura Escancarada, mas 
queremos dizer que o ditador era bom. Getúlio Vargas 
criou o Dasp, Departamento Administrativo do Serviço 
Público, contratando uma das maiores inteligências da 
época, o professor Wagner Estelita, fundador da Fun-
dação Getúlio Vargas, gaúcho, que fez o primeiro livro 
de chefia e administração, critérios de promoções.

Então, o servidor público foi bem estruturado em 
nosso País. A ele devemos o nosso progresso, que 
está na bandeira, a ele devemos o respeito que V. Exª 
traduz, citando extraordinários servidores públicos. A 
palavra de V. Exª, como sempre, engrandeceu este 
Senado.

Queria falar agora pela democracia e pelo meu 
Partido, o PMDB, que se enriquece. V. Exª é um dos 
melhores valores da política deste País, e servidor 
público V. Exª foi. Quero dar o testemunho que V. Exª, 
quando governou o Estado do Maranhão, foi o melhor 
servidor público que já vi, deu o exemplo do trabalho, 
o exemplo que arrasta.

V. Exª dá a este País a esperança. É como diz, ô 
Magno Malta, Thomas Mann: “Quando as dificuldades 
são tão grandes, os problemas são tão grandes, aí a 
esperança nasce mais forte, porque não pode piorar”. 
V. Exª é essa esperança para este Senado da Repú-
blica e para a democracia do Brasil.

Convidamos, para usar da palavra, o orador ins-
crito Magno Malta, baiano que representa o Estado do 
Espírito Santo, e do PR – Partido Republicano, um dos 
partidos mais antigos da história democrática.

V. Exª, regimentalmente, tem direito a usar a 
tribuna por vinte minutos, mas jamais cortarei a sua 
palavra, e apenas peço que se inspire na vida da sua 
santa mãe Dadá.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Mão Santa, Srs. Senadores, público que nos assiste em 
casa, as pessoas que nos visitam – vejo dois jovens 
na galeria, e um bem atento ao Senador Mão Santa; 
parece muito seu fã, porque ele abre um sorriso toda 
hora que V. Exª fala e faz um raciocínio; aliás, V. Exª 
tem muitos fãs por aí –, Senador Mão Santa, sexta-fei-
ra próxima, este País e nós temos que nos render às 
crianças e, abraçando a minha Jaisliny, de sete anos 
de idade, abraço todas as crianças deste País, desde 
as mais simples, as mais simplórias e, com muita dor, 
aquelas que vivem abaixo da linha da miséria.
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Jesus disse: “Aquele que como criança não se 
tornar não pode ver o reino de Deus”. E, quando Jesus 
se assentou para descansar e trouxeram a Ele algumas 
crianças, Senador Mão Santa, e os discípulos tenta-
ram impedir, Ele disse: “Deixai vir a mim as crianças, 
porque delas é o Reino do Céu”.

Senador Mão Santa, Salomão. A Bíblia diz que 
Deus apareceu para ele em sonho, em Gibeão, e lá, 
em Gibeão, em sonho, Deus diz a Salomão: “Pede o 
que queres”. E Salomão disse: “Eu não quero nada, 
porque, de misericórdia e com misericórdia, trataste o 
meu pai Davi” – ele sabia o Pai que ele tinha. E disse: 
“Mas dá-me justiça para tratar com tão grande povo, 
onde me colocastes”. E depois Salomão disse: “Cuida 
de mim, porque sou menino pequeno e não sei entrar 
e não sei sair”.

Por que Salomão disse isto, menino pequeno? 
Parece coisa de nordestino! Fulana está grávida, vai 
parir uma menina mulher. Se é menina já é mulher. 
Vai parir um menino homem. Menino homem é uma 
redundância. Parece-me que Salomão era nordestino 
como nós – “Cuida de mim, porque sou menino pe-
queno”. Supõe-se que menino seja pequeno. Mas por 
que menino pequeno? E quem falou isso? Quem falou 
isso foi Salomão, e Deus falou: “Antes de ti não houve, 
nem depois de ti haverá.

A linguagem jurídica do mundo hoje está carre-
gada da sabedoria de Salomão. A sabedoria afetiva, 
quando se escreve um poema – V. Exª é poeta, filho 
de uma poetisa –, todos carregam na tinta o que Sa-
lomão escreveu em Cantares de Salomão. Ele disse: 
“Cuida de mim, que sou menino pequeno.” Sabe por 
que disse isso? Porque menino pequeno não tem mal-
dade no coração. Menino pequeno perdoa, menino 
pequeno sabe dividir, menino pequeno gosta de colo, 
gosta de carinho, menino pequeno dá afeto, menino 
pequeno depende do pai. Ele disse então: “Cuida de 
mim, porque sou menino pequeno”.

Sexta-feira é o Dia da Criança. Senador Mão San-
ta, ainda é triste imaginar que um País como o nosso, 
que tem uma companhia feito a Vale do Rio Doce, que 
arranca ouro do chão, em um País feito o nosso, que 
tem tanta água, tem tanto peixe, tem tanta caça neste 
País, tanta riqueza mineral...!

Sou de um Estado, o Estado do Espírito Santo, 
que Deus agraciou com muito granito; o petróleo está 
brotando lá. Neste País, o que se planta dá. Único País 
que tira três colheitas do chão por ano, Senador Mão 
Santa, e ainda temos 35 milhões de miseráveis neste 
País. E quantos milhões de miseráveis são crianças? 
Em um País tão rico, Senador, tanta gente passando 
fome, tanta criança passando fome!

Não sei se temos alguma coisa para comemorar 
na sexta-feira. 

Jesus disse que “quem faz aos pobres empresta 
a Deus”. E disse mais: “Quem aos pequeninos faz a 
mim mesmo me faz”. 

Acerta o Presidente Lula quando volta todo seu 
olhar para as classes menos favorecidas deste País. 
Os críticos dele se levantam e falam: “Tem que gerar 
emprego!”. Tem. “É muito melhor ensinar a pescar do 
que dar o peixe na mão.” É, mas há milhões neste País 
que já sofreram tanto que não vão aprender a pescar 
mais, e têm de receber o peixe na mão, para que os 
filhos desses, em havendo inserção social, trabalho 
social, geração de emprego – geração de honra, aliás, 
porque quem gera emprego gera honra – geração de 
honra neste País... 

Há um crescente número de Cefets. Que haja 
investimentos nas faculdades, nas universidades 
públicas e nas escolas técnicas! Que haja inserção 
tecnológica, para que os filhos desses amanhã não 
precisem receber o peixe na mão, mas que tenham 
aprendido a pescar. Mas agora não! Agora este País 
tem 35 milhões que foram esfolados, literalmente, 
esfolados ao longo do tempo e que não aprenderão, 
Senador Mão Santa, a pescar. Eles têm de receber 
é na mão mesmo. 

E aí palmas ao Presidente Lula, que tem o seu 
olhar voltado aos pobres. Quando o vejo fazer seus 
pronunciamentos, e os críticos zombarem dele, na 
verdade, ele estava falando a essa classe de pessoas, 
a esses que podem trocar o fogão hoje, que a Caixa 
Econômica pode financiar a casa deles, que podem 
ter um freezer em casa. 

Será que temos alguma coisa para comemo-
rar?

Senador Mão Santa, minha filhinha Jaisliny, filha 
do coração, tem sete anos de idade. Aliás, a adoção é 
a única chance que o homem tem de dar à luz.

Daqui a vinte dias, será realizada uma audiên-
cia pública aqui para tratar de adoção, Senador Mão 
Santa. Estamos conclamando as pessoas que já se 
deram o privilégio de adotar. Não há privilégio maior 
na vida que o de adotar. Não há! Não sei o que seria 
da minha vida sem minha filha de sete anos de idade. 
Temos o objetivo de mudar uma legislação tão cruel 
com os brasileiros que querem adotar e mais cruel 
ainda com as crianças que querem ser adotadas. Há 
tanto casal que não pode ter filho e que está doidinho 
para enxugar o xixi e limpar o bumbum de uma crian-
ça. E a lei não lhe permite. Há tanta criança queren-
do fazer xixi no colchão de alguém, e alguém doido 
para levantar de madrugada, trocar o lençol e colocar 
a criança no colo. E a Justiça não deixa. Mas é fácil 
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levar para a adoção internacional. Isso é fácil! Muito 
fácil! E alguns deles são levados à morte, para vender 
o rim ou os olhos.

Ontem, tive a notícia de uma advogada, Senador 
Mão Santa, de que um casal adotou três crianças, le-
vou-as para fora do País e decidiu que elas não podem 
mais se relacionar com os irmãos que ficaram no Brasil. 
Mas como não!? Não podem nem ver? Não. A lei dá 
esse direito ao casal, porque as crianças agora são 
filhas dessa família, que decide seus destinos. Então, 
quer dizer que o sangue não vale mais nada? Temos 
de acabar com essas aberrações.

Dentro dessa audiência pública, discutiremos 
sobre os criminosos que criam abrigos, enchem de 
crianças para receber cesta básica e donativos, alguns 
até vendem para supermercados, usam as crianças 
para viver de esmola. As crianças não vão para ado-
ção, crescem, quinze anos, dezesseis anos trancadas 
dentro de um orfanato. Saltam o muro, vão para a rua 
usar drogas e viram marginais. Precisamos acabar 
com isso.

Vamos fazer uma audiência pública com algu-
mas pessoas. Vou convocar o Juiz da Infância do meu 
Estado, um homem digno, Dr. Paulo, para que esteja 
conosco aqui. Enviei-lhe o convite. Vem um grupo de 
mulheres de Divinópolis: Sandra, Denise, Neusinha, 
Sabina.

O juiz e o promotor já estão agindo. Em Minas 
Gerais, a lógica é outra. Lá, o juiz pergunta: “Você 
tem condição?” “Amo essa criança.” “É mesmo? Ama 
a criança.” Isso é definitivo, é maravilhoso! “Você o 
quer?” “Quero que seja meu filho”. Olha que coisa bo-
nita! “Tem comida para dar a ela?” “Tenho.” “Leva que 
o filho é teu.” É isso que temos de fazer. 

Será que temos alguma coisa para comemorar 
amanhã? Alguns dão descarga na consciência. Alguns 
compram um monte de bonequinhas, de docinhos, pas-
sam num orfanato, entregam para as crianças, depois 
vão embora e passam o ano inteiro sem se lembrar de-
las. Descarga na consciência, Senador Mão Santa.

Teremos essa audiência na Comissão do Se-
nador Paulo Paim, Comissão de Direitos Humanos e 
Participação Legislativa. Nessa mesma Comissão, vai 
ser votado o Projeto da Homofobia, sobre o qual quero 
falar na próxima semana. É uma ditadura o Projeto da 
Homofobia! Está sendo dado aos homossexuais, num 
texto de lei, o que não se deu aos negros, aos índios, 
aos idosos, aos discriminados.

A Constituição brasileira é muito clara: não se 
pode discriminar etnia, sexo, raça. Ninguém pode 
discriminar ninguém, em lugar nenhum. Todo mundo 
fala mal de político e não vai preso. Você pode criticar 
a Igreja Católica e não vai preso. No dia da audiên-

cia pública da homofobia, vi duas mulheres, de mãos 
dadas, vestindo camisetas nas quais se lia – olhem o 
desrespeito, vejam onde chegamos: “Se o Papa engra-
vidasse, aborto era sacramento”. Vejam aonde chega-
mos! Isso porque o Papa se posicionou contra o aborto 
– a Igreja Católica e nós evangélicos também. Eles 
queimaram a foto do Papa. Eles podem afrontar, mas 
não querem ser afrontados. Uma ditadura! Ninguém 
pode discriminar ninguém. Você segue a sua vida. O 
homem é aquilo que ele decide ser. Agora, o texto diz 
que você não pode discriminar a “opção” sexual, e há 
penas para isso.

Senador Mão Santa, se o senhor não admitir 
na sua empresa um homossexual, o senhor pode ser 
preso. A lei diz que, se o senhor demitir, o senhor vai 
preso. Se ele entrar na sua igreja e estiver beijando 
na boca, no primeiro banco, cheio de crianças, você 
não pode falar nada, porque você estará discriminan-
do um gesto afetivo.

Que mundo é esse? Que mundo é esse? Pode 
ser debaixo da sua janela: você não pode falar nada. 
Você não pode discriminar um gesto afetivo. Que mun-
do é esse?

Então, precisamos questionar a constituciona-
lidade disso e o mérito disso. Isso não é uma causa 
de evangélico nem de católico: é de todo mundo, é da 
Frente da Família. Com todo o respeito, o homem segue 
o caminho dele. Ora, se Deus deu livre arbítrio ao ho-
mem, quem somos nós? Ele segue o caminho dele. 

Mas fiquei refletindo sobre isso nesta semana, 
Senador Mão Santa. Você não pode discriminar a op-
ção sexual de ninguém, a lei diz que você não pode 
fazer discriminação de raça, de etnia, de sexo – isso 
a lei diz, e está certo; não se pode discriminar nada -, 
mas a opção sexual?! Senador Mão Santa, pedofilia 
é opção sexual. Se legalizarmos esse texto, automa-
ticamente estaremos legalizando a pedofilia. É opção 
sexual, e ninguém pode discriminar opção sexual! Se o 
texto for aprovado com “opção sexual”, ninguém poderá 
discriminar opções sexuais. O Ibama fala é de animais 
exóticos, e, então, ele pode lhe punir. No entanto, você 
pode levar uma jumenta para dentro de casa, num con-
domínio, e ninguém pode falar nada. É opção! 

Precisamos discutir isso muito fortemente e muito 
significativamente nessa Comissão.

O Pastor Silas Malafaia mostrou, com a Bíblia – a 
Bíblia é nossa regra de fé e prática – e com a Cons-
tituição Federal na mão, a ilegalidade do projeto. Ele 
mostrou o que cremos – não falando em seu próprio 
nome, mas em nome de todos nós, a Frente da Famí-
lia – e já sofreu duas representações no Ministério da 
Justiça e duas representações no Ministério Público 
Federal. 
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E se esse texto for aprovado? Um casal de ho-
mens pode chegar na sua igreja católica e dizer ao 
padre que eles querem que ele os case. O padre vai 
ter de dizer que “sim” para não ir preso! O pastor terá 
de concordar para não ir preso!

Precisamos discutir isso com muita profundidade. 
Sei que este é um tema do qual muita gente corre, mas 
eu não vou correr dele. Nós não podemos correr dele. 
Estou preparando emendas. Sei que há um voto em 
separado do Senador Marcelo Crivella. Sei que muitos 
Senadores, fortalecidos por suas próprias famílias, não 
se manifestam, mas eu espero que nós repudiemos, 
no plenário desta Casa, esse projeto.

Quero reafirmar aqui ao Pastor Silas Malafaia 
e a tantos outros que militam essa luta que nós esta-
mos juntos, que nós estamos juntos. É verdade que 
esta é uma luta de muita exposição, mas nós esta-
mos juntos.

Senador Mão Santa, segunda-feira é o Dia do 
Professor. Ai de nós se não houvesse os professores. 
Senador Mão Santa, por que uma professora primá-
ria ganha absolutamente menos do que um professor 
universitário? Se ele não tivesse aprendido a assinar 
seu nome, ele nunca seria universitário. Imagino que 
o valor daquele que ensina a fazer o nome e a ler as 
primeiras letras é tão grande quanto o valor de quem 
ensina Filosofia lá adiante. Essa deve ser uma luta 
desta Casa. E aqui eu abraço aquela que, lá em Ma-
carani, no interior da Bahia, ensinou a mim e aos meus 
irmãos a assinar o nosso nome.

Dia 16, Senador Mão Santa, nasceu o filho de 
Dadá. Dia 16 nasceu Magno Malta – é meu aniversá-
rio no dia 16: perto do Dia das Crianças, perto do Dia 
do Professor, perto do aniversário da minha esposa, 
que foi dia 6.

Dia 28 de outubro é dia do Funcionalismo Público. 
Abraço essa maioria absoluta de abnegados, servidores 
públicos deste País. No Governo Fernando Henrique, 
eles passaram sete anos e receberam 1% de aumen-
to. Quem vem a esta tribuna e bate no Lula não tem 
coragem de lembrar esse dado lá de trás.

Dia 18 é o Dia do Médico. Abraço essa figura im-
poluta, o Senador Mão Santa, que é médico, médico 
abnegado, um intelectual, um homem de muita leitura, 
poeta de cordel, sotaque aguçado, amante do Piauí, 
mente arguta, que já foi tudo no seu Estado e por isso 
tem o nome de Mão Santa. Abraço-o e, fazendo isso, 
abraço o Dr. Paulo Said, que há sete anos operou a 
minha medula, o Dr. Rogério Glória, meu amigo, e tan-
tos outros neste País que são jogados na vala comum, 
assim como a classe política, por conta de maus pro-
fissionais. Sinta-se abraçado, Senador Mão Santa, e 

os meu amigos médicos sintam-se abraçados nesta 
minha manifestação de carinho a V. Exª.

Abraço todas as crianças do Estado do Espírito 
Santo, do meu Estado, desde as crianças do Zumbi, 
do Corte Grande, em Cachoeiro do Itapemirim; as 
crianças de Feu Rosa, Nova Rosa da Penha, Vila Dom 
João, Terra Vermelha, em Vila Velha, a cidade onde 
moro; as crianças de Ponto Belo, um dos municípios 
lá do norte do Estado, tão pequenino; as crianças do 
norte, das mais sacrificadas às mais abonadas do 
nosso litoral; as crianças da capital, vitimadas por 
tanta violência.

Encerro este meu pronunciamento abraçando 
essas crianças e abraçando as minhas crianças. Sabe 
quem são as minhas crianças, Senador Mão Santa? 
São as crianças drogadas que tenho recolhido das 
ruas há 26 anos. E eu as abraço agora no Projeto 
Reviver, na nossa instituição. É possível que elas es-
tejam me vendo e me ouvindo. Esta é a hora em que 
estão indo para a academia praticar boxe. As minhas 
crianças, tiradas da rua, drogadas, com uma escopeta 
na mão, com 38 na cintura, com 13 anos, 12 anos, 9 
anos, alcoólatras. Há 26 anos, Deus me deu a graça 
de recolhê-las das ruas e o privilégio de ouvi-las me 
chamar de pai. Tenho tido o privilégio de enxugar a 
lágrima dessas crianças e de suas famílias para de-
volver-lhes a vida.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Mão Santa deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Malta, 
4º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR 
– ES) – Concedo a palavra ao eminente Senador Mão 
Santa, grande Governador do Piauí. O poeta e ex-Go-
vernador dispõe do tempo que desejar. 

V. Exª tem a palavra.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Magno Malta, que preside esta sessão de 11 de ou-
tubro, Parlamentares presentes na Casa, brasileiras 
e brasileiros aqui presentes e que nos assistem pelo 
sistema de comunicação do Senado: Televisão do Se-
nado, Rádio AM e FM e que lêem o Jornal do Sena-
do, há uma expectativa muito grande no País. Há uma 
credibilidade nesta Casa. 

Atentai bem, Magno Malta: crises, tivemos muitas. 
Este Senado tem 183 anos. Sete vezes foi fechado, 
e o País viu que ele é fundamental para sustentar a 
democracia, que começa pelo grito do povo nas ruas: 
liberdade, igualdade e fraternidade.

Sem esta Casa, eu cantaria como Ricardo Cha-
ves, Magno Malta, V. Exª que tem o dom do canto, que 
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é mais importante do que o das palavras. V. Exª falou 
ali em Davi. Davi ficava maior quando dedilhava a sua 
harpa e cantava os Salmos.

Ricardo Chaves, baiano, quando terminava o 
show, dizia: “Acabou. Acabou. Acabou”. Da mesma 
forma, sem esta Casa, acabou a democracia.

Magno Malta, estamos aqui porque somos – e 
temos de ser – os pais da Pátria. Isto foi criado quan-
do o maior líder, ungido por Deus, Moisés, recebeu a 
missão de libertar o seu povo. E houve momentos em 
que ele fraquejou e se desesperou, porque o povo não 
queria seguir as leis. Ele quebrou as tábuas das leis. O 
povo estava a adorar o bezerro de ouro. E ele ouviu a 
voz de Deus: “Busque os mais velhos, os mais sábios, 
os mais experientes. Eles saberão ajudá-lo a carregar 
o fardo do povo”.

Foi assim, e na Grécia buscaram, na Itália, na 
França, na Inglaterra, nos Estados Unidos e aqui, 
simbolizado por Rui Barbosa, que veio garantir esta 
República, simbolizada por esta bandeira que tem por 
lema “Ordem e Progresso”.

Magno Malta, estamos aqui porque cada um tem 
de contar a sua história. Eu estava ao lado num mo-
mento difícil deste País: a ditadura.

E Deus não abandona os seus! Assim, Magno, 
quando surgiu um gigante, um monstro, o Golias, Deus 
buscou um menino, Davi. Quando seu povo estava es-
cravo, Ele buscou outro Líder, Moisés, com seu irmão 
Aarão. No momento da ditadura, Ele foi buscar um ho-
mem lá do Piauí, Petrônio Portella.

E esta Casa não fechou na ditadura. Agora, fa-
lam, pedem, fazem campanha, porque fechando isso 
aqui acabou a democracia!

E quis, Deus, Magno Malta... Deus prepara os 
homens; prepara! Eu estava ao lado de Petrônio Por-
tella quando os canhões aqui estavam, e passou nesta 
Casa uma reforma do Judiciário.

“Bem aventurados os que têm fome e sede de 
justiça”. Petrônio Portella presidia o Congresso, quan-
do tramitava uma reforma judiciária. Ela foi aprovada, 
mas não agradava em cheio ao regime militar, à dita-
dura. Os canhões vieram aqui e fecharam. Eu estava 
ao lado de Petrônio – como naquele retrato, novinho 
– e a imprensa toda estava atrás de Petrônio, e os ca-
nhões estavam aí fora. E Petrônio Portella, lá do Piauí, 
com essa coragem com que estou agora, eu estava 
do lado dele... A imprensa pedia: “Diga alguma coisa!” 
E ele só disse uma frase, que eu ouvi: “Este é o dia 
mais triste de minha vida”. Só essa frase. A autoridade 
de um Presidente do Senado é moral. Ele, lá do Piauí 
– aprendam, homens da imprensa, busquem a verdade 
que nós sabemos: que a autoridade é moral –, Petrônio 
só disse isto: “Este é o dia mais triste de minha vida”, 

e os militares – Geisel e todos eles – foram refletir. Os 
militares são brasileiros, filhos do povo. É, foram as cir-
cunstâncias, mas eles não eram gente má, não; eram 
gente boa. São gente da gente, são brasileiros – eu 
convivi com eles –, e eles refletiram. A autoridade não 
pode ser suspeita. O Presidente lá, do Piauí, só disse 
isto – os canhões aí estavam –, com essa autoridade 
com que estamos aqui e representamos o povo: “Este é 
o dia mais triste de minha vida”. Os canhões pararam, 
os militares recuaram – a autoridade é moral daqui – e 
mandaram abrir o Congresso. E Petrônio fez a anistia, 
fez voltar os injustiçados. Os militares queriam que ele 
fosse o primeiro presidente civil.

Tancredo Neves aceitara ser seu vice; havia a 
Arena majoritária, Tancredo era o PP e ganharia o 
MDB no Colégio Eleitoral. Mas Deus não quis assim 
e levou Petrônio para o céu.

Ele reabriu este Congresso, e este Congresso 
fez a eleição de Tancredo, que se imolou pela demo-
cracia. Assumiu o Sarney, que fez a transição, e aí é 
história contemporânea.

E isso é tão importante que ontem vim a esta 
tribuna só para isso, Magno Malta, e fiz um pronun-
ciamento sobre educação. O País está atento, sem-
pre esteve.

Magno Malta, no dia 22 de agosto de 1954, Ge-
túlio Vargas, um homem bom – ditadura não é bom, 
mas ele era um homem bom... Ele enfrentou três guer-
ras: para entrar, depois os paulistas quiseram tirá-lo e 
houve a Segunda Guerra Mundial. Mas ele, Luiz Iná-
cio, fez todas essas estruturas que temos neste País. 
Ô homem trabalhador!

Luiz Inácio, sei que V. Exª disse que não gosta de 
ler nenhuma página de livro. Mas, Magno Malta, leve 
para ele dois volumes de O Diário, de Getúlio. Ele não 
precisa ler. São dois volumes grossos, Magno Malta. 
V. Exª já viu? Já leu? Gosto de ler.

Carnaval, Natal, dia de Ano, e Getúlio trabalhando. 
Todas essas instituições que existem foram de Getúlio. 
Ele preparou o País para a democracia. Mas ele voltou 
na democracia, nos braços do povo. E havia um mar 
de lama e de corrupção, e a mesma mídia dizia que 
não havia, e daqui, Magno Malta, deste Parlamento, 
um homem disse: “Será mentira a viúva? Será mentira 
o órfão? Será mentira o sangue e o mar de lama da 
corrupção?”. E Getúlio, um homem bom, puro, correto, 
viu que era mesmo verdade. Foi daqui: Afonso Arinos. 
Dois dias depois desse pronunciamento, ocorreu o 
suicídio de Getúlio.

Então, é isto: nós podemos dizer – eu estou di-
zendo, aqui, Magno Malta – o que o povo brasileiro 
tem vontade e não pode. Eu estou dizendo aqui o que 
o Boris Casoy dizia na televisão: “Isto é uma vergo-

OUTUBRO 2007ANAIS DO SENADO FEDERAL58     



Outubro de 2007 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 34985 

nha”. E nós não o vimos mais, porque tiraram o Boris 
Casoy. Tirar o Mão Santa daqui dá confusão. Acabou, 
aí, a democracia. Nós somos o povo. Ulysses Guima-
rães, anticandidato, aqui. E Juscelino Kubitscheck já 
foi, bem dali, daquela cadeira, cassado e humilhado, 
mas isso ficou.

E hoje, Magno Malta, V. Exª preside uma das ses-
sões mais importantes. É pelo documento, uma carta 
que recebi por um pronunciamento de ontem. E essa 
é a grandeza desta Casa. V. Exª recebe muitos e-mails. 
Este é de Maria Estela Kubitschek Lopes.

Fiz um pronunciamento sobre educação ontem 
e recebi este e-mail – recebemos milhares de e-mails, 
hoje o mundo mudou. Interessante que o mundo está 
muito dinâmico: ontem, dia 10 de outubro, quando che-
guei ao gabinete, já havia ali muitos e-mails, só à noi-
te fui para casa. Peguei somente dois e-mails, Magno 
Malta. O primeiro é de Maria Estela Kubitschek Lopes. 
É muita história; muita grandeza tem este Senado. 

Prezado Senador, ao ouvi-lo hoje [foi 
ontem que ela enviou] falando da tribuna do 
Senado sobre meu pai, Juscelino Kubitschek, 
fiquei emocionada e relembrei toda a história 
de sua vida e de seu esforço para vencer na 
vida.

Luiz Inácio, ouça. Vossa Excelência não gosta de 
ler, mas ouvir, acredito que possa:

Fiquei emocionada e relembrei toda a 
história de sua vida e de seu esforço para 
vencer na vida [Juscelino Kubitschek, o pai]. 
Como o senhor bem definiu, a cultura e edu-
cação são os bens maiores que alguém possa 
almejar e na verdade só depende realmente 
do esforço de cada um de nós e do exemplo 
que recebemos. 

Ontem, eu buscava Sócrates, o pai da civilização, 
que era buscado por todos os que queriam entender as 
coisas através dele. E ele morreu dizendo: “Só sei que 
nada sei”, ensinando-nos humildade. Então, Sócrates 
disse, Magno Malta, que só tem um grande bem, o 
saber; só tem um grande mal, a ignorância.

E ela vai: “Papai sempre nos repetia a frase que 
ouvia de sua mãe”. A mãe de Juscelino Kubitschek de 
Oliveira era professora, viúva.

Ele, órfão, Magno Malta. V. Exª perdeu o pai com 
quantos anos?

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR 
– ES) – Eu tinha 40 anos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Quarenta? É 
um privilégio. Juscelino perdeu o pai dele com quatro. 
Ele o viu passar num caixão de defunto, porque o pai 
estava tuberculoso e não podia morar na mesma casa. 

Ele e a irmã vendo o sepultamento, o enterro. Filho de 
professora viúva, Luiz Inácio. Ele foi pobre. Abraham 
Lincoln também foi pobre.

Papai sempre nos repetia a frase que 
ouvia de sua mãe: “Meu filho, nunca tenha 
vergonha de ser pobre, mas sim de ser ig-
norante”.

A poesia que leu, escrita por sua mãe 
para o filho querido, me fez lembrar também 
de minha mãe biológica, professora pobre do 
interior de Minas Gerais e possuidora de uma 
grande cultura também. 

V. Exª falou em adotar, Magno Malta. Que 
conselho bonito!

Assim como a sua, a minha mãe escreveu 
várias poesias dedicadas aos filhos, mesmo 
para aqueles que, como eu, foram adotados. 
Infelizmente, amanhã completará um mês que 
a perdi, e talvez por isso suas palavras tanto 
me emocionaram. 

Mas a grandeza de meus quatro pais foi 
exatamente esse exemplo que sempre tive a 
oportunidade de conviver com meus irmãos 
biológicos e a minha querida Márcia.

Porque Juscelino a adotou, Magno Malta. Ô Mag-
no Malta, o exemplo de V. Exª de adotar uma filha, 
Juscelino o fez.

Senador, obrigada por suas palavras 
sobre meu pai. Continue lutando pelo nosso 
país. Embora nem todos se lembrem, mas foi 
como Senador que JK terminou sua carreira 
política.

Receba meu abraço,
Maria Estela Kubitschek Lopes.

Há outro e-mail, o do Professor João Carlos Oli-
veira, do Município do Brejo da Madre de Deus, em 
Pernambuco:

Gostaria de dizer-lhe – talvez o senhor 
não saiba, porque não convive – do tamanho 
da deseducação que está existindo hoje nes-
te País. Nós, professores, não podemos mais 
reprovar um aluno, pois a pressão é tremenda 
em cima dos professores, porque cada aluno 
reprovado representa uma perda de verba para 
a Secretaria de Educação e para o Município. 
Somos obrigados a lidar com alunos que sa-
bem muito bem dos seus “direitos”, mas que 
desconhecem completamente seus deveres. 
Mas os números estão aí, todos os anos; o 
percentual de aprovação é cada dia maior, 
porque não podemos reprovar.
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Esse famigerado conceito, que veio subs-
tituir a classificação por nota, foi o princípio do 
fim da nossa educação. Homens como o se-
nhor, o Senador Cristovam e alguns poucos são 
a única esperança que temos para que possa-
mos, num futuro ainda que longínquo, ter uma 
melhoria verdadeira em nossa educação.

Com um Presidente [atentai bem, Luiz 
Inácio, para o que diz o Professor João Oli-
veira!] que afirma publicamente que não lê, 
não podemos esperar grande coisa; aliás, 
não podemos esperar grandes coisas dele 
faz tempo.

Um forte abraço.
João Carlos Oliveira

Ele é um professor de Brejo da Madre de Deus, 
em Pernambuco.

Aproveitamos este instante para prestar home-
nagem às nossas crianças, como Magno Malta. Faço 
minhas as palavras de Deus, a ação de Deus, que, 
depois de várias tentativas de melhorar o mundo, re-
solveu ter um Filho predileto e mandá-Lo ao mundo. 
Senador Magno, Ele não O deixou desgarrado, mas, 
sim, colocou-O em uma família, para entendermos 
esse valor. A criança predileta foi colocada em uma 
família sagrada: Maria, Jesus e José. O lar é o templo 
da criança, de todas as crianças.

Magno Malta, o estadista Napoleão Bonaparte 
foi a uma solenidade escolar. Estava ao lado de sua 
professora, e ela, que o conhecia e que o viu tristo-
nho, preocupado, perguntou-lhe: “O que está havendo, 
Napoleão?”. Ele respondeu: “Minha professora, não 
sei o que faço. Tenho investido muito em Educação 
na França, mas, a cada dia que passa, a França está 
mais mal-educada”. É como nós, hoje, no Brasil. Somos 
mal-educados. É uma barbárie, é uma barbárie o que 
vivemos: uns matando os outros, assaltando os outros, 
desrespeitando-os. A professora olhou para Napoleão 
e disse-lhe: “Faça uma escola de mães”.

Amanhã é o Dia da Criança. No dia 15, come-
mora-se o Dia do Professor. Sei do desencanto, dos 
desestímulos, do salário baixo, mas, com tudo isso, 
Magno Malta, não são os Senadores, não é o Presi-
dente, não são os banqueiros, não são os empresá-
rios que chamamos de “mestres”: a única classe cujos 
membros chamamos de “mestres” é a dos professores; 
é igual a Cristo.

Senador Magno, quis Deus que V. Exª estives-
se aí!

Um dos dias mais importantes para mim neste 
Senado foi quando houve um debate sobre violência. 
Cícero, no Senado romano, disse: “Pares cum pari-
bus facillime congregantur”, ou seja, “violência atrai 

violência”. E cada um dava sua sugestão no nosso Se-
nado: aumenta a polícia, bota canhão, forca, cadeira 
elétrica, Exército.

Aprendi com um jornalista. Ele me disse: “Fre-
qüento as favelas, a Rocinha”. Achei isso válido. Magno, 
ele me disse: “Onde há Igreja, há paz”. Este País está 
precisando de Deus, da Igreja. Não nos esqueçamos 
do tripé: lar, escola e Igreja.

Comemoraremos o Dia da Criança amanhã. Lem-
bro-me de um poeta da minha infância, Senador Magno. 
V. Exª é cantor, é compositor. Lembro-me do Nordeste 
– sei que Luiz Inácio é do Nordeste. Lembro que Luiz 
Gonzaga deixou uma mensagem. Um cântico é mais 
importante que os discursos e as palavras. Aí estão 
os salmos nas Igrejas. Luiz Gonzaga, ó Luiz Inácio, 
disse um cântico que Vossa Excelência deve apren-
der: “A esmola que se dá a um homem são mata-o de 
vergonha ou vicia o cidadão”. É muita filosofia! E não 
somos contra isso, não, ô Magno Malta! Nesse caso, 
Luiz Inácio acertou; fez uma caridade. O Apóstolo Pau-
lo disse: “Fé, esperança e caridade”. É o amor. Mas o 
mesmo Apóstolo Paulo disse: “Quem não trabalha não 
merece ganhar para comer”.

Estou aqui para ensinar. O Senado só tem razão 
de ser, se formos pais da Pátria.

Ó Magno Malta, fui prefeitinho; Luiz Inácio não o 
foi. Fui Governador do Estado; ele não o foi. Vou fazer 
41 anos de Medicina e de cirurgia. Então, eu queria 
ensinar a Luiz Inácio que esse programa de caridade é 
bem-vindo, mas que está na hora de haver um debate 
qualificado, e ele deve entregar isso aos prefeitos, aos 
prefeitinhos. Cada Prefeito – eu o fui – conta com seu 
serviço social, com sua estrutura. É preciso encaminhar 
essas bolsas, adequá-las a cada um, profissionalizar 
cada um, para que trabalhe.

Rui Barbosa está ali em cima, porque disse que 
a primazia tem de ser dada ao trabalho e ao trabalha-
dor, que é quem vem antes, quem faz a riqueza. Então, 
cada Prefeito, Magno Malta, pegaria essas bolsas e 
orientaria os que receberam a caridade, a santa cari-
dade, do nosso Presidente Luiz Inácio, para realizar o 
trabalho. Aquele que tem vocação para jardinagem vai 
ser jardineiro das praças; se tem estrutura física, vai 
ser vigia de escola; se a mulher entende de culinária, 
ela vai ser merendeira; outro vai ser guarda. Enfim, vão 
ser encaminhados para o trabalho. Que o Prefeito ou 
o Governador dê 10% e aumente a Bolsa!

O Padre Antônio Vieira, Luiz Inácio, ensinou que 
o exemplo arrasta. Que exemplo o pai está dando aos 
filhos e aos netos sem trabalhar? O trabalho encami-
nha. É isso.
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Estamos aqui. É meu dever e minha obrigação 
ensinar o Luiz Inácio. A razão de ser do Senado é essa. 
Se não fizermos isso, vamos fechar essa estrutura.

Vivemos uma crise? Vivemos. No senadinho de 
Cristo, só havia 13, ô Magno Malta. Sem Ele, eram 12. 
E houve crise pior do que esta: rolou dinheiro, rolou 
traição, rolou forca, e aí houve correção. Vamos atra-
vessar esse Mar Vermelho, e esta Casa vai continuar 
a ser o sustentáculo da democracia.

Existiu um líder que combateu a ditadura Var-
gas, chamado Brigadeiro Eduardo Gomes. Ele disse 
que o preço da liberdade democrática é a eterna vi-
gilância. Estamos, aqui, vigilantes. Esse negócio de 
fazer campanha contra o Senado é querer enterrar a 
democracia. Esse é o modelo de Fidel, que está bem 
aí; de Chávez, na Venezuela; do Equador e da Nica-
rágua, que não aceitamos. Libertas quae sera tamem, 
esse foi o grito!

Em homenagem a todas as crianças e mães, vou 
ler o que minha mãe escreveu. Não tenho mãos santas, 
mas mãos de cirurgião que, guiadas por Deus, salvavam 
vidas. No entanto, sou filho de mãe santa, que era poeta 
e terceira franciscana. Ela, quando eu era criança, como 
todas as mães, dedicou-me amor. Minha mãe era poe-
ta, e vou ler o que ela escreveu, numa homenagem às 
crianças, para que todas as mães homenageiem seus 
filhos, como a santa Dadá homenageou V. Exª. Cada 
mãe tem seus dotes. Sua mãe tinha uma inspiração 
prática extraordinária. Não era poetisa, mas é santa, 
hoje, juntamente com a minha, no céu.

Minha mãe escreveu:

Meu Pequeno Querubim

“...ao meu querido filho Francisco...”
Filho! Tu és o enlevo e o amor de minha vida
Dos sonhos que sonhei, tu és a realidade!
És a visão formosa e abençoada, descida
do céu para aumentar minha felicidade!
Estreitando-te ao colo, em preces entretida, 
peço a Deus que te faça um anjo de piedade,
pois a vida só vale a pena ser vivida
por quem sabe visar da alma a imortalidade!

Como linda avezinha a esvoaçar contente,
qual borboleta azul trêfega e buliçosa,
vives tu, filho, a rir e a saltar sorridente...

Às vezes, a ralhar, repreendo-te queixosa:
‘‘Tu és feliz demais!” E, depois, mais paciente:
“Tu és um querubim nadando em mar de rosa!”

Vamos repetir, como Cristo: “Vinde a mim as crian-
cinhas!”. Sejam felizes, crianças do meu Brasil!

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR 
– ES) – Obrigado, Senador Mão Santa.

Quero agradecer às pessoas que passaram por 
este plenário e às que estão nas galerias, como o casal 
e o jovem que ali estão ainda, no final desta sessão.

Senador Mão Santa, não estamos vivendo no 
melhor dos mundos, nem respirando o melhor dos 
ares. É necessário que modifiquemos o ar rapidamen-
te, Senador Mão Santa, para que o Senado passe a 
respirar, assim como a sociedade brasileira. O clima 
está asfixiante.

Quero repetir o que eu disse na sessão de on-
tem, pedindo celeridade, para que o problema que nos 
cerca e que tomou conta do Senado já há seis meses 
seja debelado rapidamente. Que esta Casa de leis 
pare de sangrar publicamente, como tem acontecido! 
Falo isso em nome da instituição, em nome da Casa, 
em nome até, individualmente, de cada Senador, pois 
entendo que, se não debelarmos o problema, ele nos 
debelará.

A sociedade brasileira quer vê essa crise do Se-
nado resolvida, para que haja, Senador Mão Santa, 
pauta todos os dias, para que a votemos diariamen-
te e discutamos a vida da Nação. Estamos parados, 
atravancados, quando existem matérias significativas 
para serem votadas.

Assim, quero pedir ao Senador Jefferson Péres, 
Relator dessa representação contra o Presidente da 
Casa, celeridade nesse processo. Peço que o Conse-
lho de Ética e Decoro Parlamentar atue rapidamente 
nesse processo, a fim que estanquemos esse sangue 
e coloquemos um ungüento nessa ferida.

Falo em nome do meu povo do Espírito Santo e 
dos que reclamam nas ruas. Desde o mais preparado, 
o mais intelectual, ao mais indouto; desde o leitor de 
jornal àquele que nada lê, todos sentem essa mesma 
angústia, essa mesma asfixia, como se uma nuvem 
negra pairasse sobre o Senado Federal.

Precisamos disso. Inicia-se um fim de semana 
prolongado, durante o qual espero em Deus que não 
aconteça nada, para que, na terça feira, não haja outra 
sessão de debates, de “esmurramento”, sem que che-
guemos a lugar algum. Espero que haja definição nes-
se processo, para o “sim” ou para o “não”, para o bem 
ou para o mal, mas que, definitivamente, desamarre 
o Senado Federal e a mente da sociedade brasileira, 
que, nesse contexto, vive enclausurada, como nós, na 
expectativa de que algo aconteça, mas sem ver uma 
saída para o problema, a não ser a celeridade.

Para estancarmos o sangramento e colocarmos 
ungüento nessa ferida, peço que haja, no Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar, celeridade por parte 
do seu Presidente e dos Relatores. Assim, podere-
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mos dar fim, definitivamente, a esse problema e tocar 
a vida da Nação brasileira, porque do jeito que está 
não dá para ficar.

Senador Mão Santa, obrigado pelo pronuncia-
mento tão rico e significativo de V. Exª e pelo poema 
da nossa poetisa maior, lá do nosso querido Piauí: sua 
mãe. Meu abraço às crianças do Piauí.

Espero, realmente, que a Ordem do Dia seja 
apreciada e que nenhuma novidade de fim de sema-
na faça com que vivamos uma semana como esta, 
em que não tivemos nada para decidir, por conta de 
estarmos todos amarrados.

São os seguintes os itens transferidos:

 
1

PARECER Nº 688, DE 2007 
(Escolha de Autoridade) 

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
688, de 2007, da Comissão de Assuntos So-
ciais, Relator: Senador Sérgio Guerra, sobre a 
Mensagem nº 109, de 2007 (nº 467/2007, na 
origem), pela qual o Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Alfredo Luiz de Almeida Cardoso 
para exercer o cargo de Diretor da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

2 

PARECER Nº 689, DE 2007 
(Escolha de Autoridade) 

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
689, de 2007, da Comissão de Assuntos So-
ciais, Relator: Senador Eduardo Azeredo, sobre 
a Mensagem nº 110, de 2007 (nº 468/2007, na 
origem), pela qual o Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Hesio de Albuquerque Cordeiro para 
exercer o cargo de Diretor da Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar – ANS.

3

PARECER Nº 716, DE 2007 
(Escolha de Autoridade) 

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 716, de 2007, da Comissão de Serviços de 

Infra-Estrutura, Relator: Senador Valdir Rau-
pp, sobre a Mensagem nº 100, de 2007 (nº 
418/2007, na origem), submetendo à aprecia-
ção do Senado a indicação do Senhor Miguel 
de Souza para exercer o cargo de Diretor de 
Planejamento e Pesquisa do Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes 
– DNIT.

4

MENSAGEM Nº 117, DE 2007 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

(Votação secreta)

Mensagem nº 117, de 2007 (nº 498/2007, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à deliberação do Senado a esco-
lha do Senhor Julio Cezar Zelner Gonçalves, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Quadro Permanente do Minis-
tério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à Repú-
blica da Áustria.

5

MENSAGEM Nº 118, DE 2007 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

(Votação secreta)

Mensagem nº 118, de 2007 (nº 504/2007, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à apreciação do Senado a escolha 
do Senhor Ánuar Nahes, Ministro de Segunda 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Ex-
teriores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto ao Estado do Catar.

6

MENSAGEM Nº 128, DE 2007 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 128, de 2007 (nº 574/2007, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à deliberação do Senado a esco-
lha do Senhor Valdemar Carneiro Leão Neto, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Quadro Permanente do Minis-
tério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à Repú-
blica da Colômbia.
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7

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 30, DE 2007 

(Proveniente da Medida Provisória nº 381, de 2007) 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 

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

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 30, de 2007, que abre 
crédito extraordinário, em favor de diversos 
órgãos do Poder Executivo, no valor global 
de seis bilhões, trezentos e vinte milhões, 
novecentos e quarenta e um mil, setecentos 
e cinqüenta e oito reais, para os fins que es-
pecifica (proveniente da Medida Provisória nº 
381, de 2007).

Relator revisor: 
(Sobrestando a pauta a partir de: 3-9-

2007)
Prazo final (prorrogado): 16.11.2007

8

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 5, DE 2004 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, 
§ 1º, da Constituição Federal) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353, 
parágrafo único, do Regimento Interno)

Substitutivo da Câmara dos Deputados 
ao Projeto de Lei do Senado nº 5, de 2004 (nº 
7701/2006, naquela Casa), que “altera a Lei 
nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe 
sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante 
do Ensino Superior – FIES.

(Dependendo de leitura do Parecer da 
Comissão de Educação, Relator: Senador Wil-
son Matos, favorável.)

(Dependendo de leitura do Parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relatora: 
Senadora Ideli Salvatti.)

(Sobrestando a pauta a partir de 14-10-
2007)

9

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 211, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
parágrafo único do art. 353 do RI)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 211, de 2007 (apresen-

tado como conclusão do Parecer nº 575, de 
2007, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relatora ad hoc: Senadora Ideli Salvatti), que 
aprova a Programação Monetária relativa ao 
segundo trimestre de 2007.

10

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 333, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do parágrafo único do art. 353 do Regimento Inter-

no)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 333, de 2007 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 854, de 
2007, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior), 
que aprova a Programação Monetária relativa 
ao terceiro trimestre de 2007.

Parecer nº 854, de 2007, da Comissão de 
Assuntos Econômicos, sobre as Mensagens 
nº 104 e 105, de 2007.

11

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 412, DE 2003-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência nos termos 

do Requerimento nº 647, de 2007 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 412, de 2003-Comple-
mentar, de autoria do Senador Antonio Carlos 
Magalhães, que estabelece a competência do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (CADE), para prevenir e reprimir infrações 
contra a ordem econômica e contra a concor-
rência no Sistema Financeiro Nacional e dá 
outras providências.

Pareceres sob nºs 109 e 110, de 2007, 
das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador César Borges, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 6-CCJ, que apre-
senta; e 

– de Assuntos Econômicos, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko, favorável ao 
Projeto e às Emendas nºs 1 a 6-CCJ, apre-
sentando a Emenda nº 7-CAE.
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12

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 23, DE 2007 
(Em regime de urgência, nos termos 

do Requerimento nº 670, de 2007 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 23, de 2007 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 270, de 2007, 
Relator: Senador Valdir Raupp), que autoriza 
a República Federativa do Brasil a conceder 
garantia à operação de crédito externo, a ser 
contratada pelo Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social – BNDES, no 
valor total equivalente a até cinqüenta milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América, 
junto ao Banco Europeu de Investimento – BEI 
(financiamento do Programa Multissetorial BEI 
– Linha de Crédito). 

13

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 2007 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 

do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei da Câmara nº 33, 
de 2007 (nº 4.125/2004, na Casa de origem), 
de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito da Exploração Sexual, que torna 
obrigatória a divulgação pelos meios que es-
pecifica de mensagem relativa à exploração 
sexual e tráfico de crianças e adolescentes 
apontando formas para efetuar denúncias.

14

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2007 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 

do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei da Câmara nº 
35, de 2007 (nº 4.126/2004, na Casa de ori-
gem), de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito da Exploração Sexual, que 
acrescenta a Seção VIII ao Capítulo III – Dos 
Procedimentos – do Título VI – Do Acesso à 
Justiça – da Parte Especial da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente, dispondo sobre a forma de 
inquirição de testemunhas e produção anteci-
pada de prova quando se tratar de delitos tipifi-

cados no Capítulo I do Título VI do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, com vítima ou testemunha criança ou 
adolescente e acrescenta o art. 469-A ao De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
– Código de Processo Penal.

15

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 13, DE 2003 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 13, de 2003, ten-
do com primeiro signatário o Senador Sérgio 
Zambiasi, que altera a redação do § 4º do art. 
18 da Constituição Federal, dispondo sobre a 
organização de Municípios.

Pareceres sob nºs 768, de 2003; 21, de 
2005; e 14, de 2007, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
João Alberto Souza; 1º pronunciamento: favo-
rável à matéria; 2º pronunciamento (em ree-
xame, nos termos do Requerimento nº 1.018, 
de 2003): ratificando o seu parecer anterior; 3º 
pronunciamento: (em reexame, nos termos do 
Requerimento nº 479, de 2005): Relator: Sena-
dor Luiz Otávio, favorável, nos termos da Emen-
da nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.

16

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 48, DE 2003 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de subemenda 
que apresenta.
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17

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 57, DE 2005 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 57, de 2005, ten-
do como primeiro signatário o Senador Marco 
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.

Pareceres sob nºs 779, de 2006; e 272, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, – 1º pronunciamento (sobre a 
Proposta): Relator: Senador Ramez Tebet, fa-
vorável; – 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 1, de Plenário): Relator: Senador Adelmir 
Santana, favorável, e apresentando a Emenda 
nº 2-CCJ, de redação.

18

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 38, DE 2004

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 38, de 2004, tendo como primeiro 
signatário o Senador Sérgio Cabral, que altera 
os arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal, 
para estabelecer o voto aberto nos casos em 
que menciona, terminando com o voto secreto 
do parlamentar.

Parecer sob nº 1.058, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, 
favorável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitu-
tivo), que oferece.

19

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 50, DE 2006

Terceira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 50, de 2006, tendo como primeiro signatário 
o Senador Paulo Paim, que inclui o art. 50A 
e altera os arts. 52, 55 e 66, da Constituição 
Federal, para estabelecer o voto aberto nos 
casos em que menciona, terminando com o 
voto secreto parlamentar. 

Parecer favorável, sob nº 816, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

20

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
86, DE 2007

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 86, de 2007, tendo como primeiro 
signatário o Senador Alvaro Dias, que altera o 
§ 2º do art. 55 da Constituição Federal (deter-
mina o voto aberto para a perda de mandato 
de Deputados e Senadores). 

Parecer sob nº 817, de 2007, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que 
apresenta. 

21

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 2, DE 2007

Terceira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 2, de 2007, tendo como primeiro signatário 
o Senador Marco Maciel, que acrescenta pará-
grafo ao art. 17 da Constituição Federal, para 
autorizar distinções entre partidos políticos, 
para fins de funcionamento parlamentar, com 
base no seu desempenho eleitoral.

Parecer sob nº 91, de 2007, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jarbas Vasconcelos, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta, 
com votos contrários dos Senadores Antonio 
Carlos Valadares e José Nery, e, em separado, 
do Senador Inácio Arruda.

22

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 5, DE 2007

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 5, de 2007, tendo como primeiro sig-
natário o Senador Antonio Carlos Magalhães, 
que cria o Fundo de Combate à Violência e 
Apoio às Vítimas da Criminalidade.

    65ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2007 



34992 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2007

Parecer sob nº 191, de 2007, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes Torres, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que apresenta; 
e abstenção do Senador Jefferson Péres.

23

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 50, DE 2005

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 50, de 2005, tendo como primeiro signatário 
o Senador Osmar Dias, que acrescenta inciso 
ao art. 159 da Constituição Federal, para o fim 
de destinar ao Fundo de Participação dos Esta-
dos e dos Municípios dez por cento do produto 
da arrecadação das contribuições sociais e de 
intervenção no domínio econômico.

Parecer sob nº 290, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Juvêncio da Fonseca, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece, com votos contrários dos Sena-
dores Eduardo Suplicy e Sibá Machado, e, em 
separado, da Senadora Ideli Salvatti.

24

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 58, DE 2005

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 58, de 2005, tendo como primeiro 
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera 
o art. 159 da Constituição Federal, para deter-
minar a transferência, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, de parte do produto 
da arrecadação do imposto de importação e 
do imposto sobre produtos industrializados, 
proporcionalmente ao saldo de suas balanças 
comerciais com o exterior.

Parecer sob nº 291, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador João Batista Motta, 
favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que apre-
senta, com votos contrários das Senadoras 
Ideli Salvatti e Serys Slhessarenko, do Senador 
Eduardo Suplicy, e, em separado, do Senador 
Sibá Machado.

25

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 105, de 2005 (nº 2.619/2003, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.859, 
de 11 de dezembro de 1972, para assegurar 
a todos os trabalhadores domésticos o direito 
ao benefício do seguro-desemprego.

Parecer favorável, sob nº 539, de 2006, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Pedro Simon.

26

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 132, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 132, de 2005 (nº 4.412/2001, 
na Casa de origem), que regulamenta o exer-
cício da profissão de Supervisor Educacional 
e dá outras providências.

Pareceres favoráveis, sob nºs 541 e 925, 
de 2006 das Comissões de Assuntos Sociais, 
Relator: Senador Wellington Salgado de Olivei-
ra; e de Educação (em audiência, nos termos 
do Requerimento nº 642, de 2006), Relator: 
Senador Sérgio Zambiasi.

27

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 58, de 2006 (nº 6.350/2002, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a guar-
da compartilhada.

Parecer sob nº 241, de 2007, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes Torres, favorável 
à matéria nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que apresenta.

28

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 83, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 83, de 2006 (nº 1.996/2003, 
na Casa de origem), que fica instituído o Pro-
grama Disque Idoso.

Pareceres favoráveis, sob nºs 282 e 283, 
de 2007, das Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relator: Senador José Jorge; e de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa, Re-
latora ad hoc: Senadora Maria do Carmo Alves. 
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29

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 108, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 108, de 2006 (nº 5.150/2001, 
na Casa de origem), que institui o dia 27 de 
setembro de cada ano como o Dia Nacional 
dos Vicentinos.

Parecer favorável, sob nº 88, de 2007, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Marco Maciel.

30

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 566, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 566, de 2005 (nº 
43/2003, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o texto dos Termos de Referência e Regras 
de Procedimento do Grupo Internacional de 
Estudos do Chumbo e Zinco – GIECZ.

Parecer favorável, sob nº 263, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Antônio Carlos 
Valadares.

31

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 5, DE 2007

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 5, de 2007 (nº 
1.041/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aé-
reos entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Polônia, 
assinado na cidade do Rio de Janeiro, no dia 
13 de março de 2000.

Parecer favorável, sob nº 343, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Paulo Duque.

32

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 19, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 19, de 2007 (nº 220/95, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex-
to do Tratado de Extradição celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e 

o Governo do Canadá, em Brasília, em 27 de 
janeiro de 1995.

Parecer favorável, sob nº 381, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy.

33

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 Nº 21, DE 2007

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 21, de 2007 (nº 
1.065/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Ajuste Complementar ao 
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre 
o governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Nicarágua para 
Implementação do Projeto “Programa de Mo-
dernização do Setor Dendroenergético da Ni-
carágua”, celebrado em Manágua, em 22 de 
novembro de 2000”.

Parecer favorável, sob nº 276, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relatora “ad hoc”: Senadora Serys 
Slhessarenko.

34

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 22, DE 2007

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 22, de 2007 (nº 
1.838/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo sobre Privilégios 
e Imunidades da Autoridade Internacional dos 
Fundos Marinhos, assinado em Kingston, em 
27 de agosto de 1998. 

Parecer favorável, sob nº 612, de 2007, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

35

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 23, DE 2007

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 23, de 2007 (nº 
2.316/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova os textos das emendas aos artigos VI 
e XIV.A do Estatuto da Agência Internacional 
de Energia Atômica (AIEA), aprovadas por 
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Resoluções da Conferência Geral da AIEA, 
em 1º de outubro de 1999.

Parecer favorável, sob nº 384, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Cristovam 
Buarque.

36

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 113, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 113, de 2007 (nº 
2.219/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República de Angola sobre Auxílio Jurídico 
Mútuo em Matéria Penal, assinado em Brasília, 
em 3 de maio de 2005. 

Parecer favorável, sob nº 693, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Marcelo Crivella.

37

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 115, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 115, de 2007 (nº 
2.381/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Federal da Alemanha sobre Co-Pro-
dução Cinematográfica, assinado em Berlim, 
em 17 de fevereiro de 2005. 

Parecer favorável, sob nº 613, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Inácio 
Arruda.

38

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 116, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 116, de 2007 (nº 
12/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo Básico de Coope-
ração Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos, assina-
do em Brasília, em 23 de maio de 2006. 

Parecer favorável, sob nº 614, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Marco Maciel.

39

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 196, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 196, de 2007 (nº 39/2007, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Memorando de Entendimento entre os Membros 
do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul, o 
Governo da República Federativa do Brasil, o Go-
verno da República da África do Sul e o Governo 
da República da Índia, para estabelecer Força-Ta-
refa Trilateral sobre Biocombustíveis, assinado em 
Brasília, em 13 de setembro de 2006. 

Parecer favorável, sob nº 694, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Marcelo Crivella.

40

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 199, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 199, de 2007 (nº 
2.240/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Transferência 
de Pessoas Condenadas entre os Estados 
Partes do Mercosul, celebrado em Belo Hori-
zonte, em 16 de dezembro de 2004. 

Parecer favorável, sob nº 695, de 2007, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

41

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 202, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 202, de 2007 (nº 
2.538/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Estabelecimento da 
Rede Internacional de Centros para Astrofísica 
Relativística – Icranet, organização internacional 
com sede em Pescara, Itália, e de seus Estatu-
tos, assinado em 21 de setembro de 2005.

Parecer favorável, sob nº 810, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Antonio Carlos 
Valadares.
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42

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 212, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 212, de 2007 (nº 
1.898/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aé-
reos entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde, celebrado em Praia, em 29 de julho 
de 2004.

Parecer favorável, sob nº 823, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Ro-
salba Ciarlini.

43

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 220, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 220, de 2007 (nº 
1.975/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação Mú-
tua entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para combater o Tráfego de Aero-
naves envolvidas com Atividades Ilícitas Trans-
nacionais, assinado em Montevidéu, em 14 de 
setembro de 2004.

Parecer favorável, sob nº 827, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Mão 
Santa.

44

REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 778, de 2007, da Senadora Kátia Abreu, 
solicitando a dispensa do parecer da Comis-
são de Assuntos Econômicos sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005.

45

REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 914, de 2004, do Senador Mozarildo Ca-
valcanti, solicitando a remessa do Projeto de 
Lei do Senado nº 312, de 2007, à Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez 
que o prazo na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos já se encontra esgotado.

46

REQUERIMENTO Nº 958, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 958, de 2007, do Senador Paulo Paim e 
outros Senhores Senadores, solicitando que, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 
2007, além da Comissão constante do despa-
cho inicial de distribuição, seja ouvida, também, 
a de Assuntos Sociais.

47

REQUERIMENTO Nº 1.092, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.092, de 2007, do Senador Flávio 
Arns, solicitando a remessa do Projeto de Lei 
do Senado nº 188, de 2007, à Comissão de 
Educação, uma vez que o prazo na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania já se en-
contra esgotado.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR 
– ES) – Sobre a mesa ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. GLPMDB nº 396/2007

Brasília, 11 de outubro de 2007

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

celência que participei dos trabalhos da Casa durante 
o dia de hoje, 11 de outubro, concedendo entrevista 
para a TV Senado, acompanhando Comissões e por 
um lapso de memória não registrei minha presença em 
plenário. Solicito providências no sentido de confirmar 
minha presença na Sessão Deliberativa de hoje.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Valdir 
Raupp, PMDB/RO.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR 
– ES) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 36 
minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos 
Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 335, DE 2007 
(Nº 161/2007, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a conces-
são outorgada à Rádio Difusora Platinense 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Santo 
Antônio da Platina, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto S/nº de 13 de dezembro de 2006, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a con-
cessão outorgada à Rádio Difusora Platinense Ltda., 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

 
MENSAGEM Nº 125, DE 2007

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex-
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante do Decreto de 13 de 
dezembro de 2006, que “Renova a concessão outor-
gada à Rádio Difusora Platinense Ltda., para explorar 

serviço de radiodifusão sonora em onda média, sem 
direito de exclusividade, no Município de Santo Antô-
nio da Platina, Estado do Paraná”.

Brasília, 8 de março de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

 
MC Nº 450 EM

Brasília, 15 de setembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o incluso projeto de decreto, para renovação da con-
cessão outorgada à Rádio Difusora Platinense Ltda., 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, no Município 
de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, pelo 
prazo de 10 (dez) anos.

2. A concessão foi outorgada à Requerente pela 
Portaria MVOP nº 395, de 17 de junho de 1952, publi-
cada no Diário Oficial da União do dia 3 de julho de 
1952 e renovada, a partir de 1º de maio de 1974, pela 
Portaria nº 1.259, de 14 de novembro de 1974, publi-
cada no Diário Oficial da União de 20 de novembro 
de 1974, a partir de 1º de maio de 1984, pelo Decreto 
nº 89.626, de 8 de maio de 1984, publicado no Diário 
Oficial da União do dia 9 subseqüente e, a partir de 
lº de maio de 1994, pelo Decreto de 13 de junho de 
1997, publicado no Diário Oficial da União do dia 16 
de junho de 1997, ratificado pelo Decreto Legislativo 
nº 58, de 2003, publicado no Diário Oficial da União 
de 17 de abril de 2003.

3. Pretende a Requerente a renovação de sua 
concessão por igual período, ou seja, 10 (dez) anos, 
a partir de 1º de maio de 2004.

4. Observo que a renovação do prazo de vigên-
cia da outorga para explorar serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 janeiro de 1983, que a regulamentou.

5. Cumpre ressaltar que os órgãos técnicos e a 
Consultoria Jurídica deste Ministério manifestaram-

Ata da 179ª Sessão Não Deliberativa,  
em 15 de outubro de 2007

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Tião Viana, Efraim Morais, Papaléo Paes,  
Mão Santa, Paulo Paim, Jayme Campos, Gilvam Borges e Valter Pereira
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se sobre o pedido, considerando-o de acordo com a 
legislação aplicável e demonstrando possuir a enti-
dade as qualificações necessárias à renovação da 
concessão, o que me levou a deferir o requerimento 
de renovação.

6. Nessa conformidade, e em observância aos 
termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal, 
esclareço que o ato de renovação somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, 
acompanhado do Processo nº 53000.038207/2003, 
que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

DECRETO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2006

Renova a concessão outorgada à Rá-
dio Difusora Platinense Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, sem direito de exclusividade, no 
Município de Santo Antônio da Platina, Es-
tado do Paraná.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, 
da Constituição, e nos termos do art. 6º inciso I, do 
Decreto nº 88.066, de 22 de janeiro de 1983, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 

53000.038207/2003, decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 

3º da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 1º de maio de 2004, a concessão ou-
torgada à Rádio Difusora Platinense Ltda., pela Porta-
ria MVOP nº 395, de 17 de junho de 1952, renovada 
mediante o Decreto de 13 de junho de 1997, publicado 
no Diário Oficial da União de 16 de junho de 1997, 
e aprovado pelo Decreto Legislativo nº 58, de 16 de 
abril de 2003, publicado no Diário Oficial da União 
de 17 de abril de 2003, para explorar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Santo Antônio da Platina, Es-
tado do Paraná.

Parágrafo único. A concessão ora renovada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 13 de dezembro de 2006; 185º da In-
dependência e 118º da República. – Luiz Inácio Lula 
da Silva

INFORMAÇÃO Nº 13/2006/COSMS/ 
CGLO/DEOC/SC

Referência:Processo nº 53000.038207/2003

Interessada: Rádio Difusora Platinense Ltda.

Assunto: Renovação de Outorga

Ementa: Concessão para executar o Serviço de Ra-
diodifusão Sonora em onda média, cujo prazo teve seu 
termo final em 1º-5-2004.
Pedido Apresentado Tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.

Conclusão: À consideração da Conjur.

1. Veio a exame desta Secretaria de Serviços 
de Radiodifusão, requerimento formulado pela Rádio 
Difusora Platinense Ltda., executante do serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, com sede no Mu-
nicípio de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, 
solicitando a renovação do prazo de vigência de sua 
concessão, cujo termo final ocorreu em 1º-5-2004.

I – Dos Fatos

2. Mediante a Portaria MVOP nº 395, de 17 de 
junho de 1952, foi autorizada a outorgada da conces-
são à Rádio Difusora Platinense Ltda., para executar 
o serviço de radiodifusão sonora em onda média.

3. A última renovação da outorga daquele serviço, 
foi através do Decreto de 13 de junho de 1997, publi-
cado no DOU de 16 de junho de 1997, referendado 
pelo Decreto Legislativo nº 58, de 2003, publicado no 
DOU de 17 de abril de 2003 – verbis – “Aprova o ato 
que renova a concessão da “Rádio Difusora Platinen-
se Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Santo Antônio da Platina, 
Estado do Paraná.”, que renovou, por mais dez anos, 
a partir de 1º de maio de 1994.

4. A entidade ingressou com pedido de renovação 
de outorga, através do processo nº 53000.038207/2003, 
por novo decênio, de 1º de maio de 2004 a 1º de maio 
de 2014. Encontra-se o processo devidamente instruído 
e protocolizado tempestivamente neste Ministério das 
Comunicações, no dia 7 de novembro de 2003.

II – Do Mérito

5. O Código Brasileiro de Telecomunicações, instituí-
do pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece 
o prazo de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão 
sonora, e 15 (quinze) anos para o serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, que poderão ser renovados por pe-
ríodos sucessivos e iguais (art. 33, § 3º), períodos esses 
mantidos pela atual Constituição (art. 22, § 5º).

6. De acordo com o artigo 4º, da Lei n0 5.785, 
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem 
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a renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir 
requerimento ao órgão competente, no período com-
preendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) meses 
anteriores ao término do respectivo prazo.

7. O prazo de vigência desta concessão teve seu 
termo final em 1º de maio de 2004, tendo em vista que 

o ato de outorga deferida à Radio Difusora Platinense 
Ltda., por 10 (dez) anos, deu-se por meio do decreto 
acima citado.

8. A requerente tem seus quadros, societário 
e diretivo homologado pela Portaria nº 122, de 8 de 
agosto de 2001, com a seguinte composição:

QUADRO SOCIETÁRIO

COTISTA COTAS VALOR R$

ALEXANDRE M. GUIMARÃES 11.000 11.000,00

DOROTHEA M. GUIMARÃES 44.000 44.000,00

TOTAL 55.000 55.000,00

QUADRO DIRETIVO

NOME CARGO

ALEXANDRE M. GUIMARÃES GERENTE

DOROTHEA M. GUIMARÃES GERENTE

9. A entidade está operando regularmente, dentro 
das características técnicas que lhe foram atribuídas, 
conforme indica a análise de engenharia, através do 
Laudo de Vistoria realizado pela Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL, às fls. 22-26.

10. É irregular a situação da concessionária/
permissionária perante o Fundo de Fiscalização das 
Telecomunicações – FISTEL. Porém, encontra-se em 
trâmite Recurso Administrativo com Efeito Suspen-
sivo, conforme informação constante no Extrato de 
Lançamento em fls. 62-63. Portanto, não sendo devi-
do até julgamento final do mérito. Consultado o nosso 
cadastro, verificou-se que a entidade, seus sócios e 
dirigentes não ultrapassam os limites fixados pelo ar-
tigo 12 e seus parágrafos, do Decreto-lei n0 236, de 28 
de fevereiro de 1967.

11. Finalmente, observa-se que o prazo de vi-
gência da outorga deverá ser renovado a partir de 1º 
de maio de 2004.

III – Conclusão

12. Diante do exposto, estando cumpridas as pra-
xes processuais no que se refere à análise formal e 
documental da matéria; proponho o encaminhamento 
do processo à Consultoria Jurídica, para prossegui-
mento. 

É a informação.
Brasília, 13 de janeiro de 2006. – Regina Mônica 

Faria Santos, Advogada.
De acordo. À apreciação do Sr. Coordenador-

Geral do Regime Legal de Outorgas.
Brasília, 13 de janeiro de 2006. – Denise Menezes 

de Oliveira, Coordenadora de Radiodifusão – Regiões 
Sul e Centro-Oeste – Substituta.

De acordo. À consideração do Sr. Diretor do De-
partamento de Outorga de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

Brasília, 13 de janeiro de 2006. – Vânea Rabelo, 
Coordenadora-Geral de Regime Legal de Outorgas 
– Substituta.

De acordo. À consideração do Sr. Secretário de 
Serviços de Comunicação Eletrônica.

Brasília, 13 de janeiro de 2006. – Alexandra Lu-
ciana Costa, Diretora do Departamento de Outorga de 
Serviços de Comunicação Eletrônica – Substituta. 

Encaminhem-se os presentes autos á Consultoria 
Jurídica, para prosseguimento.

Brasília, 13 de janeiro de 2006. – Joanilson L. 
B. Ferreira, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 336, DE 2007 

(Nº 164/2007, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Belo Horizonte Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 912, de 27 de outubro de 2006, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 5 de dezembro de 2004, a 
permissão outorgada à Rádio Belo Horizonte Ltda., 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 134, DE 2007

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado da 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 912, 
de 27 de outubro de 2006, que renova, por dez anos, 
a partir de 5 de dezembro de 2004, a permissão ou-
torgada à Rádio Belo Horizonte LTDA. para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada no Município de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Brasília, 9 de março de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 721 EM

Brasília, 27 de novembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência a 

inclusa Portaria, pela qual foi renovada a permissão 
outorgada à Rádio Belo Horizonte LTDA. pela Porta-
ria nº 1.335, de 23 de novembro de 1974, publicada 
no Diário Oficial da União do dia 5 de dezembro de 
1974, para explorar, pelo período dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais.

2. A referida outorga foi renovada, a partir de 5 de 
dezembro de 1984, pela Portaria nº 258, de 9 de outu-
bro de 1985, publicada no Diário Oficial da União do 
dia 18 de outubro de 1985 e, a partir de 5 de dezem-
bro de 1994, pela Portaria nº 208, de 1º de outubro de 

1998, publicada no Diário Oficial da União do dia 14 
de outubro de 1998, cuja aprovação deu-se pelo De-
creto Legislativo nº 242, de 2000, publicado no Diário 
Oficial da União de 1º de dezembro de 2000.

3. Cumpre ressaltar que os órgãos técnicos e a 
Consultoria Jurídica deste Ministério manifestaram-
se sobre o pedido, considerando-o de acordo com a 
legislação aplicável e demonstrando possuir a enti-
dade as qualificações necessárias à renovação da 
permissão, o que me levou a deferir o requerimento 
de renovação.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição Federal, o ato de renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido 
ato, acompanhado do Processo nº 53000.037853/2004, 
que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 912, DE 27 DE OUTUBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº 

53000.037853/2004, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, 

da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 5 de dezembro de 2004, a permis-
são outorgada à Rádio Belo Horizonte LTDA. pela 
Portaria nº 1.335, de 23 de novembro de 1974, pu-
blicada no Diário Oficial da União do dia 5 de de-
zembro de 1974 e renovada pela Portaria nº 258, de 
9 de outubro de 1985, publicada no Diário Oficial da 
União de 18 de outubro de 1985 e pela Portaria nº 
208, de 1º de outubro de 1998, publicada no Diário 
Oficial da União do dia 14 de outubro de 1998, cuja 
aprovação deu-se pelo Decreto Legislativo nº 242, 
de 2000, publicado no Diário Oficial da União de 1º 
de dezembro de 2000, para explorar, sem direito de 
exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada no Município de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-à 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.
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INFORMAÇÃO Nº 267/2006/COSUD/CGLO/DEOC

Referência: Processo nº 53000.037853/2004

Interessada: Rádio Belo Horizonte Ltda. 

Assunto: Renovação de Outorga

1. Rádio Belo Horizonte Ltda., permissionária do 
Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modu-
lada, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais, requer renovação do prazo de vigência de sua 
outorga, cujo termo final ocorreu em 5-12-2004.

2. Mediante o Decreto nº 242, de 2000, foi aprova-
do o ato que renovou a permissão da Rádio Belo Ho-
rizonte Ltda., para explorar, por 10 anos, o Serviço de 
Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada, no Mu-
nicípio de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

3. Cumpre ressaltar que, durante o período de 
5-12-1994 a 5-12-2004, a entidade não sofreu penas 
e nem advertências, conforme se verifica de seus as-
sentamentos cadastrais.

4. O Código Brasileiro de Telecomunicações, 
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, 

estabelece os prazos de 10(dez) anos para o serviço 

de radiodifusão sonora, que poderá ser renovado por 

períodos sucessivos e iguais (art. 33, § 3º), períodos es-

ses mantidos pela atual Constituição (art. 223, § 5º).

5. De acordo com o artigo 4º, da Lei nº 5.785, 

de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem 

a renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir 

requerimento ao órgão competente, no período com-

preendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) meses 

anteriores ao término do respectivo prazo.

6. O pedido de renovação da outorga referente 

ao decênio 2004/2014 foi protocolizado neste Minis-

tério das Comunicações no dia 19 de agosto de 2004, 

dentro, pois, do prazo legal (fl. 02).

7. A requerente tem seu quadro diretivo e socie-

tário aprovados e registrado na Junta Comercial do Es-

tado de Minas Gerais NRO 3438685, em 14-12-2005 

com a seguinte composição:

COTISTAS COTAS VALOR R$

José Roberto Marinho 959.929 959.929,00

Paulo Daudt Marinho 68 68,00

Pedro Ramos de Carvalho 3 3,00

TOTAL 960.000 960.000,00
Quadro Diretivo: José Roberto Marinho (Administrador).

8. A emissora se encontra operando regularmen-
te, dentro das características técnicas que lhe foram 
atribuídas, conforme indica a análise de engenharia 
às fl. 93.

9. É regular a situação da entidade perante o Fun-
do de Fiscalização das Telecomunicações – FISTEL, 
consoante informação de fl. 130.

10. Consultado o nosso cadastro, verificou-se que 
a entidade, seus sócios e dirigentes não ultrapassam 
os limites fixados pelo artigo 12 e seus parágrafos, do 
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967.

11. Finalmente, observa-se que o prazo de vi-
gência da outorga deverá ser renovado a partir de 
5 de dezembro de 2004, compreendendo o decênio 
2004/2014.

12. Isto posto, estando o processo devidamente 
instruído, em conformidade com os dispositivos legais 
acima assinalados, sugiro que o assunto seja submetido 
à douta Consultoria Jurídica, para prosseguimento

De Acordo. À consideração do Sr. Coordenador-
Geral de Regime Legal de Outorgas.

Brasília(DF), 1º de setembro de 2006. – Raimun-
do de C. B. Alves, Chefe de Serviços.

De acordo. À consideração do Sr. Diretor do De-
partamento de Outorga de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

Em 1º-9-2006. – Anacleto Rodrigues Cordeiro, 
Coordenador-Geral de Regime Legal de Outorgas.

De Acordo. À consideração do Sr. Secretário de 
Serviços de Comunicação Eletrônica.

Em 4-9-2006.– Carlos Alberto Freire Resende, 
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de 
Comunicação Eletrônica.

Encaminhe-se os autos à Consultoria Jurídica, 
para prosseguimento. – Joanilson L. B. Ferreira, Se-
cretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 337, DE 2007 

(Nº 166/2007, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária Sedenovense 
para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Sede Nova, Estado 
do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 395, de 16 de agosto de 2006, que outorga 
autorização à Associação Comunitária Sedenovense 
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Sede Nova, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 148, DE 2007

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 395, 
de 16 de agosto de 2006, que outorga autorização à 
Associação Comunitária Sedenovense a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Sede Nova, Estado do Rio Grande do Sul

Brasília, 19 de março de 2007. – Luiz Inácio  
Lula da Silva.

MC Nº 413 EM

Brasília, 22 de agosto de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária Sedenovense, 
no Município de Sede Nova, Estado do Rio Grande do 
Sul, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o caput do art. 223 da Constituição, 
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério 
das Comunicações sua inscrição para prestar o ser-
viço de radiodifusão comunitária, cuja documentação 
inclui manifestação de apoio da comunidade, numa 
demonstração de receptividade da filosofia de criação 
desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar 
o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral 
das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.000028/03, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 395, DE 16 DE AGOSTO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.000028/03 e do PARECER/MC/CONJUR/GAT/
Nº 1365 – 1.08/2005, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Sedenovense, com sede na Rua João Danhe, 
nº 314 – Centro, no Município de Sede Nova, Estado 
do Rio Grande do Sul, para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 27º37’59”S e longitude em 
53056’55”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.
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RELATÓRIO Nº 261 /2004/RADCOM/ 
DOS/SSCE/MC – LC

Referência: Processo nº 53.000.000.028/03 protoco-
lizado em 2-1-2003.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária Sedenoven-
se, Município de Sede Nova Estado do Rio Grande 
do Sul.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária Sedenovense ins-
crita no CNPJ sob o número 05.131.183/0001-06, no 
Estado do Rio Grande do Sul, com sede na Rua Danhe, 
nº 314, Centro, Município de Sede Nova, dirigiu-se ao 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, confor-
me requerimento datado de 3 de setembro de 2002, 
subscrito por representante legal, no qual demonstrou 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamen-
to do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado 
pelo Decreto nº 2.6l5, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 11-11-2002, que contempla a locali-
dade onde pretende instalar o seu transmissor, assim 
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, 
em atendimento às Normas e critérios estabeleci-
dos para a regular análise dos requerimentos, pas-
sou ao exame do pleito formulado pela requerente, 
de acordo com petição de folha 1, bem como toda 
a documentação apresentada e vem por meio des-
te, relatar toda a instrução do presente processo 
administrativo, em conformidade com a legislação, 
especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Re-
gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Nor-
ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em área 
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro 

localizado na Av. Frederico Westphalen, n0 995, Centro, 
no Município de Sede Nova, Estado do Rio Grande do 
Sul, de coordenadas geográficas em 27º37’59,5”S de 
latitude e 53056’55,5”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográfica indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 132/133, denominado de “Roteiro 
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I da 
Norma nº 2/98, comprovação de necessária alteração 
estatutária, cujo cumprimento e aplicação dos critérios 
estabelecidos na legislação específica resultou no sa-
neamento dos autos e posterior seleção da Entidade, 
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técni-
co (fls. 140 a 234).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 157/158, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma nº 2/98, em 
especial as exigências inscritas em seu item 6.11, 
conforme observa-se nas folhas 191/192. Ressalta-
mos que nestes documentos constam as seguintes 
informações: identificação da entidade; os endereços 
da sede administrativa e de localização do transmissor, 
sistema irradiante e estúdio; características técnicas 
dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena 
e cabo coaxial), com indicação da potência efetiva ir-
radiada e intensidade de campo no limite da área de 
serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante 
e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 234 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

OUTUBRO 2007ANAIS DO SENADO FEDERAL76     



35012 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2007

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos à maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome
Associação Comunitária Sedenovense;

• quadro diretivo

Presidente: Fábio Laércio Lopes
Vice-Presidente: Marcos Paulo Werle
Secretário: Marciliana Klein
Tesoureiro Ana Cláudia Chiodi
Diretor Comunitário: Gilson Klein

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Av. Frederico Westphalen, nº 995, Município de 
Sede Nova, Estado do Rio Grande do Sul.

• coordenadas geográficas
27º37’59” de latitude e 53º56’55” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro 
de Análise de Instalação da Estação” – fls. 191/192, 
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 
157/158 e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação Comu-
nitária Sedenovense, no sentido de conceder-lhe a 
autorização para a exploração do serviço de radiodifu-
são comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 

53.000.000.028/03, de 2 de janeiro de 2003.
Brasília, 22 de novembro de 2004. – Luciana 

Coelho, Relator da conclusão Jurídica – Neide Apa-
recida da Silva, Relator da conclusão técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga e Serviços.
Brasília, 22 de novembro de 2004. – Waldemar 

Gonçalves Ortunho Junior, Coordenador-Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica
Brasília, 22 de novembro de 2004. – Carlos Al-

berto Freire Resende, Diretor do Departamento de 
Outorga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº /2004/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 22 de novembro de 2004. – Sérgio Luiz 
de Moraes Diniz, Secretário de Serviços de Comuni-
cação Eletrônica Substituto.

(À Comissão de Ciências e Tecnologia, 
Inovação comunicação Informática – decisão 
terminativa.) 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 338, DE 2007 
(Nº 172/2007, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Vizinhança de Difusão Co-
munitária de Águas Lindas de Goiás para 
executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Águas Lindas de Goiás, 
Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 1.006, de 7 de dezembro de 2006, que outorga 
autorização à Associação Vizinhança de Difusão Co-
munitária de Águas Lindas de Goiás para executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Águas Lindas 
de Goiás, Estado de Goiás.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 187, DE 2007

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223 da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhado de Expo-
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 1.006, 
de 7 de dezembro de 2006, que outorga autorização 
à Associação Vizinhança de Difusão Comunitária de 
Águas Lindas de Goiás para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Águas Lindas 
de Goiás, Estado de Goiás.

Brasília, 27 de março de 2007. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

 
MC Nº 839 EM

Brasília, 18 de dezembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a Associação Vizinhança de Difusão Comunitária 
de Águas Lindas de Goiás, no Município de Águas 
Lindas de Goiás, Estado de Goiás, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223 da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo á integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 

53670.000626/1998, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 1.006, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53670.000626/1998 e do PARECER/MC/CONJUR/
RBP/ Nº 2.126 – 1.08/2006, resolve: 

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Vizi-
nhança de Difusão Comunitária de Águas Lindas de 
Goiás, com sede na Quadra 56, Lote 39 – Setor Par-
que Águas Bonitas 01, no Município de Águas Lindas 
de Goiás, Estado de Goiás, para executar serviço de 
radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 15º45’16”S e longitude em 
48º19’40”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA  
E COM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 160/2006/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53670.000626/98 protocoli-
zado em 22 de outubro de 1998.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Vizinhança de Difusão Co-
munitária de Águas Lindas de Goiás, Município de 
Águas Lindas de Goiás.
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I – Introdução

1. A Associação Vizinhança de Difusão Comu-
nitária de Águas Lindas de Goiás, inscrita no CNPJ 
sob o nº 02.795.761/0001-02, no Estado de Goiás, 
com sede na Quadra nº 56, Lote 39 – Setor Parque 
Águas Bonitas 1, Município de Águas Lindas de Goi-
ás, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Co-
municações, conforme requerimento datado de 22 de 
outubro de 1998 subscrito por representante legal, 
no qual demonstrou interesse na exploração do ser-
viço de radiodifusão comunitária nos termos do arti-
go 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 18-3-99 que contempla a localidade 
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como 
o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de 
outra entidade foi objeto de exame por parte do Depar-
tamento de Outorga de Serviços, vez que apresentou 
sua solicitação para a mesma área de interesse, tendo 
sido seu processo devidamente analisado e arquivado. 
O motivo do arquivamento, bem como a indicação da 
relação constando o respectivo nome e processo, se 
encontra abaixo explicitada:

a) Associação Comunitária União de 
Águas Lindas – Processo nº 53670.000101/99, 
arquivado pelos seguintes fatos e fundamen-
tos: O local proposto para a instalação do sis-
tema irradiante da requerente, que atendeu 
o Aviso de Habilitação publicado no DOU de 
24-5-02, situou-se numa posição geográfica 
cuja distância resultou em 3,62km da antena 
de transmissão da emissora de uma outra enti-
dade já autorizada em Águas Lindas de Goiás 
e que havia atendido o aviso, desta Secretaria 
publicado anteriormente no DOU de 9-4-01, 
conforme comunicado à entidade por meio do 
Ofício nº 3.110, datado de 30 de abril de 2003, 
cuja cópia do ofício e respectivo AR Postal se 
encontram anexos. Ocorre que o referido ofício 
foi devolvido pelos Correios. Diante da impossi-
bilidade de comunicação entre este Ministério 
e a Requerente, houve publicação no Diário 
Oficial da União em 30-6-06, cuja cópia en-
contra-se anexa, para dar ciência à Associação 
do arquivamento, concedendo prazo de 30 dias 

para pedido de revisão da decisão. Saliente-se 
que após o prazo não houve manifestação da 
Associação tendo sido o processo arquivado 
de forma definitiva.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 1/2004, 
de 26-1-2004.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com 
centro localizado na Q. 43, Conj. B, LTS. 24/26, PQ. da 
Bar. Setor 2, no Município de Águas Lindas, Estado de 
Goiás, de coordenadas geográficas em 15º44’36”S de 
latitude e 48º15’49”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 18, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao final, 
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o 
que foi objeto de análise e conclusão por este Depar-
tamento, que constatou a possibilidade de aceitação 
dos novos dados. Ressalte-se que em relação ao item 
15 do Roteiro de Análise de Instalação da Estação de 
Radcom houve justificativa às folhas 450.

7. Considerando a seleção desta requerente, bem 
como a documentação que foi encaminhada pela reque-
rente, constataram-se pendências passíveis do cumpri-
mento das seguintes exigências: apresentação da docu-
mentação elencada no subitem 7.1 alíneas a, d, e, g, h, 
i e j, da Norma Complementar nº 1/2004, comprovação 
de necessária alteração estatutária, comprovante de vá-
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lida existência das entidades que manifestaram apoio 
à iniciativa, Certidão Cartorária, declaração de que a 
Entidade não possui nenhum vínculo de subordinação, 
denominação fantasia e comprovante de recolhimento 
da taxa, tendo sido solicitada a apresentação do projeto 
técnico, em conformidade com o disposto no subitem 
12.1 e alíneas da citada Norma (fls. 236 a 467).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 254 e 255, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma Complementar 
nº 1/2004, em especial as exigências inscritas em seu 
subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas fo-
lhas 449 e 450. Ressaltamos que nestes documentos 
constam as seguintes informações: identificação da 
entidade; os endereços da sede administrativa e de lo-
calização do transmissor; sistema irradiante e estúdio; 
características técnicas dos equipamentos (transmissor) 
e acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação 
da potência efetiva irradiada e intensidade de campo 
no limite da área de serviço, diagramas de irradiação 
do sistema irradiante e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 467, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados 
às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 
e pressupostos da Norma Complementar nº 

1/2004;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos requeridos com intuito de confirmar 
alguns dados informados.

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de 
interessados na exploração do serviço de radiodifusão 
comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, 
após detido exame do rol de documentos, os quais es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

• nome
Associação Vizinhança de Difusão Comunitária 

de Águas Lindas de Goiás;

• quadro diretivo

NOME DO DIRIGENTE CARGO

José João de Araújo Filho Dir. Geral

Dativo Ferreira Brandão Vice Dir. Geral

João Alexandre da Silva Neto Dir. Administrativo

Manoel Pereira Batista Secretário Geral

Manoela Maria de Araújo Dir. Operações

Rosa Maria da Silva dos Santos Tesoureira

• localização do transmissor, sistema irradiante e 

estúdio

Rua 18, Quadra 58, Lote 39 – Park das Águas 

Bonitas 1, Município de Águas Lindas, Estado de Goi-

ás.

• coordenadas geográficas
l5º45’16” de latitude e 48º19’40” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 425 e 426, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 254 
e 255 que se referem à localização da estação.
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11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Vizinhança de 
Difusão Comunitária de Águas Lindas de Goiás, no 
sentido de conceder-lhe a autorização para a explo-
ração do serviço de radiodifusão comunitária, na loca-
lidade pretendida, dentro das condições circunscritas 
no Processo Administrativo nº 53670.000626/98, de 
22 de outubro de 1998.

Brasília, 10 de julho de 2006. – Vilma de Fáti-
ma Alvarenga Fanis, Relatora da Conclusão Jurídica 
– Neide Aparecida da Silva, Relatora da Conclusão 
Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 10 de julho de 2006. – Alexandra Lu-

ciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 10 de julho de 2006. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 160/2006/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 10 de julho de 2006. – Joanilson L. 
B. Ferreira, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 339, DE 2007 

(Nº 173/2007, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Pomerode Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Pomerode, Estado 
de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº de 13 de dezembro de 2006, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 3 de junho de 2002, a conces-
são outorgada à Rádio Pomerode Ltda. para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Pomerode, Es-
tado de Santa Catarina.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 178, DE 2007

Senhores Membros do Congresso Nacional, nos 
termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3º, 
do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de 
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunica-
ções, o ato constante do Decreto de 13 de dezembro 
de 2006, que “Renova a concessão outorgada à Rádio 
Pomerode Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, sem direito de exclusividade, no 
Município de Pomerode, Estado de Santa Catarina”.

Brasília, 27 de maço de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 438 EM

Brasília, 13 de setembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

incluso projeto de Decreto, para renovação da concessão 
outorgada à Rádio Pomerode Ltda. para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sono-
ra, em onda média, no Município de Pomerode, Estado 
de Santa Catarina, pelo prazo de 10 (dez) anos.

2. A Requerente recebeu a outorga, originaria-
mente, pela Portaria nº 112, de 2 de junho de 1982, 
publicada no DOU do dia 3 de junho de 1982, renovada 
pelo Decreto s/nº de 25 de outubro de 1995, publicado 
no DOU do dia 26 de outubro de 1995, aprovado pelo 
Decreto Legislativo nº 117, de 2001, publicado no DOU 
em 11 de maio de 2001.

3. Pretende a Requerente a renovação de sua 
concessão por igual período, ou seja, 10 (dez) anos, 
a partir de 3 de junho de 2001.

4. Observo que a renovação do prazo de vigên-
cia da outorga para explorar serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.

5. Cumpre ressaltar que os órgãos técnicos e a 
Consultoria Jurídica deste Ministério manifestaram-se 
sobre o pedido, considerando-o de acordo com a legis-
lação aplicável e demonstrando possuir a entidade as 
qualificações necessárias à renovação da concessão, o 
que me levou a deferir o requerimento de renovação.

6. Nessa conformidade, e em observância aos 
termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal, 
esclareço que o ato de renovação somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, 
acompanhado do Processo nº 53740.000012/2002, 
que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa. 
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DECRETO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2006

Renova a concessão outorgada à Rá-
dio Pomerode Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, sem 
direito de exclusividade, no Município de 
Pomerode, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, 
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do 
Decreto nº 88.066, de 22 de janeiro de 1983, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 

53740.000012/2002, decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, 

§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
dez anos, a partir de 3 de junho de 2002, a conces-
são outorgada à Rádio Pomerode Ltda. pela Portaria 
nº 112, de 2 de junho de 1982, renovada mediante o 
Decreto de 25 de outubro de 1995, publicado no Di-
ário Oficial da União do dia 26 de outubro de 1995, 
e aprovado pelo Decreto Legislativo nº 117, de 10 de 
maio de 2001, publicado no Diário Oficial da União 
de 11 de maio de 2001, para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no Município de Pomerode, Estado de 
Santa Catarina.

Parágrafo único. A concessão ora renovada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 13 de dezembro de 2006; 185º da In-
dependência e 118º da República. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

 
INFORMAÇÃO Nº 91/2006/COSMS/CGLO/DEOC/SC

Referência: Processo nº 53740.000012/2002

Interessada: Rádio Pomerode Ltda.

Assunto: Renovação de Outorga

Ementa: Concessão para executar o Serviço de Ra-
diodifusão Sonora em onda média, cujo prazo teve seu 
termo final em 3-6-2002.
Pedido Apresentado Tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária. 

Conclusão: À consideração da Conjur.

1. Veio a exame desta Secretaria de Serviços 
de Radiodifusão, requerimento formulado pela Rádio 
Pomerode Ltda., executante do serviço de radiodifu-
são sonora em onda média, com sede no Município 
de Pomerode, Estado de Santa Catarina, solicitando 
a renovação do prazo de vigência de sua concessão, 
cujo termo final ocorreu em 3-6-2002.

I – Dos Fatos

2. Mediante a Portaria nº 112, de 2 de junho de 
1982, foi autorizada a outorga da concessão à Rádio 
Pomerode Ltda., para executar o serviço de radiodifu-
são sonora em onda média.

3. A última renovação da outorga daquele serviço 
foi através do Decreto de 25 de outubro de 1995, publi-
cado no DOU de 26 de outubro de 1995, referendado 
pelo Decreto Legislativo n0 117, de 2001, publicado no 
DOU de l1 de maio de 2001, verbis – “Aprova o ato 
que renova a concessão da “Rádio Pomerode Ltda.” 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Pomerode, Estado de Santa Ca-
tarina”, que renovou, por mais dez anos, a partir de 3 
de junho de 1992.

4. A entidade ingressou com pedido de re-
novação de outorga, através do Processo nº 

53740.000012/2002, por novo decênio, de 3 de ju-
nho de 2002 a 3 de junho de 2012. Encontra-se o 
processo devidamente instruído e protocolizado tem-
pestivamente neste Ministério das Comunicações, 
no dia 16 de janeiro de 2002.

II – Do Mérito

5. O Código Brasileiro de Telecomunicações, 
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
estabelece o prazo de 10 (dez) anos para o serviço de 
radiodifusão sonora, e 15 (quinze) anos para o serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, que poderão ser 
renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33, § 
3º), períodos esses mantidos pela atual Constituição 
(art. 22, § 5º).

6. De acordo com o artigo 4º, da Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem 
a renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir 
requerimento ao órgão competente, no período com-
preendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) meses 
anteriores ao término do respectivo prazo.

7. O prazo de vigência desta concessão teve 
seu termo final em 3 de junho de 2002, tendo em vis-
ta que o ato de outorga deferida à Rádio Pomerode 
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9. A entidade está operando regularmente, dentro 
das características técnicas que lhe foram atribuídas, 
conforme indica a análise de engenharia, através do 
Laudo de Vistoria realizado pela Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL, às fls. 34-38.

10. É irregular a situação da concessionária/
permissionária perante o Fundo de Fiscalização das 
Telecomunicações – FISTEL. Porém, encontra-se em 
trâmite Recurso Administrativo com Efeito Suspensivo, 
conforme informação de fls. 84. Portanto, não sendo 
devido até julgamento final do mérito. Consultado o 
nosso cadastro, verificou-se que a entidade, seus só-
cios e dirigentes não ultrapassam os limites fixados 
pelo artigo 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei nº 

236, de 28 de fevereiro de 1967.
11. Finalmente, observa-se que o prazo de vi-

gência da outorga deverá ser renovado a partir de 3 
de junho de 2002.

III – Conclusão

12. Diante do exposto, estando cumpridas as praxes 
processuais no que se refere à análise formal e documen-
tal da matéria, proponho o encaminhamento do processo 
à Consultoria Jurídica, para prosseguimento.

É a informação.

Brasília, 9 de março de de 2006. – Regina Mô-
nica de Faria Santos, Advogada.

De acordo. À apreciação do Sr. Coordenador-
Geral do Regime Legal de Outorgas.

Brasília, 9 de março de 2006. – Álvaro Augusto 
de Souza Neto, Coordenador de Radiodifusão – Re-
giões Sul e Centro-Oeste.

De acordo. À consideração do Sr. Diretor do De-
partamento de Outorga de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

Brasília, 9 de março de 2006. – Anacleto Rodri-
gues Cordeiro, Coordenador-Geral de Regime Legal 
de Outorgas.

De acordo. À consideração do Sr. Secretário de 
Serviços de Comunicação Eletrônica.

Brasília, 10 de abril de 2006. – Carlos Alberto 
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços de Comunicação Eletrônica Encami-
nhem-se os presentes autos à Consultoria Jurídica, 
para prosseguimento.

Brasília, 10 de março de 2006. – Joanilson L. 
B. Ferreira, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

QUADRO SOCIETÁRIO

COTISTA COTAS VALOR R$ 

SIGFRIED LANGE 10.000 10.000,00

ALIDOR KOCH 10.000 10.000,00

SERVINO GAEDTKE 10.000 10.000,00

GABRIELA LAIS KNAESEL 7.500 7.500,00

VOLLRAD LAEMMEL 7.500 7.500,00

JORGE BUTTGEN 2.500 2.500,00

ADEMAR BUTTGEN 2.500 2.500,00

TOTAL 50.000 50.000,00

QUADRO DIRETIVO

NOME CARGO

SIGFRIED LANGE GERENTE

VOLLRAD LAEMMEL GERENTE

Ltda., por 10 (dez) anos, deu-se por meio do Decreto 
acima citado.

8. A requerente tem seus quadros, societário auto-
rizado pela Portaria nº 1.617, de 16 de agosto de 2002, 

aprovado pela Portaria n0 391, de 06 de novembro de 

2002 e, diretivo aprovado pela Portaria nº 112, de 3 de 

junho de 1982, com a seguinte composição:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 340, DE 2007 

(Nº 176/2007, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Prevenção ao 
Uso Indevido de Drogas – Projeto de Vida, 
para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Contagem, Estado 
de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 99, de 16 de março de 2006, que outorga au-
torização à Associação Comunitária de Prevenção ao 
Uso Indevido de Drogas – PROJETO DE VIDA, para 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Contagem, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Câmara dos Deputados 5 de outubro de 2007. 
– Arlindo Chinaglia, Presidente.

MENSAGEM Nº 213, DE 2007

Senhores Membros do Congresso Nacional, nos 
termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3º, do 
art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vos-
sas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato 
constante da Portaria nº 99, de 16 de março de 2006, 
que outorga autorização à Associação Comunitária de 
Prevenção ao Uso Indevido de Drogas – Projeto de Vida, 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Contagem, Estado de Minas Gerais.

Brasília, 3 de abril de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 116 EM

Brasília, 3 de abril de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária de Pre-
venção ao Uso Indevido de Drogas – Projeto de Vida, 
no Município de Contagem, Estado de Minas Gerais, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Comunica-
ções sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão 
comunitária, cuja documentação inclui manifestação de 
apoio da comunidade, numa demonstração de receptivi-

dade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, 
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimen-
tação da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo n9 

53.710.000.425/02, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 99, DE 16 DE MARÇO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612 de 19 de fevereiro de 1998, e 
tendo em vista o que consta do Processo Administra-
tivo nº 53.710.000,425/02 e do PARECER/MC/CON-
JUR/AGF/Nº 0013 – 1.08 /2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comuni-
tária de Prevenção ao Uso indevido de Drogas – Projeto 
de Vida, com sede na Rua Rio Branco, nº 233, D, Bairro 
Amazonas, no Município de Contagem, Estado de Minas 
Gerais, para executar serviço de radiodifusão comunitária, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 19º57’52” e longitude em 
44º02’24W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Helio Costa.
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RELATÓRIO FINAL 
ENTIDADE SELECIONADA  
E COM CONCORRENTES

RELATÓRIO  
Nº 111/2065/RADCOM/DOS/SSCEIMC

Referência: Processo nº 53710000425/02, protocoli-
zado em 24-4-02

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária de Prevenção 
ao Uso Indevido de Drogas – Projeto de Vida, Municí-
pio de Contagem, Estado de Minas Gerais.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária de Prevenção ao 
Uso Indevido de Drogas – Projeto de Vida, inscrita no 
CNPJ sob o número 03.015.043/0001-39, no Estado 
de Minas na Rua Rio Branco, nº 233 D, Bairro Amazo-
nas, no Município de Contagem, dirigiu-se ao Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, conforme re-
querimento datado de 22 de abril de 2002, subscrito 
por representante legal, no qual demonstrou interesse 
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária 
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU, de 24-5-02 que contempla a localidade 
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como 
o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento 
de outras entidades foram objeto de exame por parte 
do Departamento de Outorga de Serviços, vez que 
apresentaram suas solicitações para a mesma área 
de interesse, tendo sido seus processos devidamente 
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamen-
tos, bem como a indicação da relação constando os 
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo 
explicitadas:

a) Associação Comunitária Industrial de Radio-
difusão – ACIR – Processo nº 53710000737-98, arqui-
vado pelos seguintes fatos e fundamentos: a entidade 
não encaminhou qualquer documentação exigida pela 
legislação ocorrendo a perda do prazo pelo decurso 
do tempo, conforme comunicado à entidade por meio 
do ofício nº 2.848 de 26-3-04, o qual não foi recebido 
pela entidade tendo sido necessário a publicação no 

DOU de 12-4-05, cuja cópia se encontram anexos. 
Saliente-se que, frente a ciência do arquivamento dos 
autos, a entidade não apresentou solicitação para re-
consideração desta decisão.

b) Associação Comunitária Rádio Difusora Mon-
te Castelo – Processo nº 53710001497/98, arquivado 
pelos seguintes fatos e fundamentos: a entidade infrin-
giu o artigo II da lei nº 9.612/98, conforme comunicado 
à entidade por meio do ofício nº 2.864 de 27-6-00, o 
qual não foi recebido pela entidade tendo sido neces-
sário a publicação no DOU de 12-4-05 cuja cópia se 
encontram anexos. Saliente-se que, frente a ciência do 
arquivamento dos autos, a entidade não apresentou 
solicitação para reconsideração desta decisão.

c) Associação Comunitária Manacial da Vida 
– Processo nº 53710001697/98 pelos seguintes fatos 
e fundamentos: a entidade não encaminhou a docu-
mentação solicitada em tempo hábil, ocorrendo a perda 
do prazo por decurso do tempo, conforme comunica-
do à entidade por meio do ofício nº 4.915, datado de 
2-6-03, cuja cópia do ofício e respectivo AR Postal se 
encontram anexos. Saliente-se que, frente a ciência do 
arquivamento dos autos, a entidade não apresentou 
solicitação para reconsideração desta decisão.

d) Associação Comunitária de Rádio Louvor e 
Vida Evangélica do Bairro Inconfidentes – Processo 
nº 53710000475/01, arquivado pelos seguintes fatos e 
fundamentos: a entidade não encaminhou toda docu-
mentação solicitada, conforme comunicado à entidade 
por meio do ofício nº 8.842, datado de 15-9-03, cuja 
cópia do ofício e respectivo AR Postal se encontram 
anexos. Saliente-se que, frente a ciência do arquiva-
mento dos autos, a entidade não apresentou solicita-
ção para reconsideração desta decisão

e) Associação Memorial Assistência Social – 
AMAS – Processo nº 53710001023/98, arquivado pelos 
seguintes fatos e fundamentos: a entidade infringiu o 
artigo 11 da Lei nº 9.612/98, conforme comunicado à 
entidade por meio do ofício nº 1.490, datado de 27-4-
00, cuja cópia do ofício e respectivo AR Postal se en-
contram anexos. Saliente-se que, frente a ciência do 
arquivamento dos autos, a entidade não apresentou 
solicitação para reconsideração desta decisão

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 01, bem como toda a documen-

    85ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2007 



Outubro de 2007 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 35021 

tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 1/2004, 
de 26-1-2004.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com 
centro localizado na Rua Rio Branco, nº 233 D, no 
Município de Contagem, Estado de Minas Gerais, de 
coordenadas geográficas em 19º57’52”S de latitude 
e 44º02’24”W de longitude. Ressalta-se que em rela-
ção ao item 15 do Roteiro de Análise de Instalação de 
RadCom houve justificativa às fls 277.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser confirmadas, pelo que se depreende da memória 
do documento de folhas 74, denominado de “Roteiro 
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arma-
mento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas a, 
c, g da Norma Complementar nº 1/2004, comprovação 
de necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ da 
requerente e declaração do endereço da sede, tendo 
sido solicitada a apresentação do projeto técnico, em 
conformidade com o disposto no subitem 12.1 e alí-
neas da citada Norma (fls.74 a 293).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 246/247, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma Complementar 
nº 1/2004, em especial as exigências inscritas em seu 
subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 
276/277. Ressaltamos que nestes documentos constam 
as seguintes informações: identificação da entidade; 
os endereços da sede administrativa e de localização 
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; caracte-

rísticas técnicas dos equipamentos (transmissor) e 
acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da 
potência efetiva irradiada e intensidade de campo no 
limite da área de serviço, diagramas de irradiação do 
sistema irradiante e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 01 a 293 dos autos, correspon-
de ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados 
às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 
e pressupostos da Norma Complementar nº 
1/2004 e

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos requeridos com intuito de confirmar 
alguns dados informados;

 
III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome

Associação Comunitária de Prevenção ao Uso 
Indevido de Drogas – Projeto de Vida;
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• quadro diretivo

NOME DO DIRIGENTE CARGO

Giovanni Alexandre da Silva Presidente

Maria Aparecida Silva Figueiredo Vice Presidente

Graciana Fulgêncio Secretária

Soraya de Jesus Duarte 1º tesoureira

Liliam Cláudia Guimarães Rosa 2º tesoureira

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Rio Branco, nº 233 D, Bairro Amazonas, Mu-
nicípio de Contagem, Estado de Minas Gerais;

• coordenadas geográficas

19º57’52” de latitude e 44º02’24” de longitude, 
correspondente aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação como “Formulário de Informa-
ções Técnicas” – fls. 276/277 que se referem à locali-
zação da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Comunitária 
de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas – Projeto de 
Vida, no sentido de conceder-lhe a autorização para a 
exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na 
localidade pretendida, dentro das condições circuns-
critas no Processo Administrativo nº 53710000425/02, 
de 24 de abril de 2002.

Brasília, 2 de junho de 2005. – Luciana Coelho 
Costa, Chefe de Serviço de Radiodifusão Comunitária 
Relatora da conclusão Jurídica – Neide Aparecida da 
Silva, Chefe de Divisão / SSR e Relatora da conclu-
são Técnica.

À consideração do Senhor Diretor do Departa-
mento de Outorga de Serviços.

Brasília, 8 de junho de 2005. – Waldemar Gon-
çalves Ortunho Junior

Coordenador-Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 8 de junho de 2005. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº /2005/RADCOM/DOS/
SSCE/MC Encaminhe-se à Consultoria jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 9 de junho de 2005. – Sergio Luiz de 
Moraes Diniz, Secretário de Serviço de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 341, DE 2007 

(Nº 179/2007, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização à 
Associação de Difusão Comunitária – Edu-
cacional e Cultural de Urânia para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Urânia, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 716 de 23 de outubro de 2006, que outor-
ga autorização à Associação de Difusão Comunitária 
– Educacional e Cultural de Urânia para executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Urânia, Es-
tado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 244, DE 2007

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 

§ 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunica-
ções, o ato constante da Portaria nº 716, de 23 de outu-
bro de 2006, que outorga autorização à Associação de 
Difusão Comunitária –Educacional e Cultural de Urânia 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Urânia, Estado de São Paulo.

Brasília, 18 de abril de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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MC Nº 683 EM

Brasília, 22 novembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação de Difusão Comuni-
tária – Educacional e Cultural de Urânia, no Município 
de Urânia, Estado de São Paulo, explore o serviço de 
radiodifusão comunitária, em conformidade com o ca-
put do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53830.001164/2002, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 716, DE 23 DE OUTUBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e na 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53830.001164/2002 e do PARECER/MC/CONJUR/
JSN/Nº1907– 1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Di-
fusão Comunitária – Educacional e Cultural de Urânia, 
com sede na Rua 21 de novembro, nº 489, Centro, no 
Município de Urânia, Estado de São Paulo, para exe-

cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 20º14’33”S e longitude em 
50º38’38”W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

RELATÓRIO FINAL 
ENTIDADE SELECIONADA  
E COM CONCORRENTES

RELATÓRIO  
Nº 147/2005/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.830.001.164/02, protoco-
lizado em 10 de junho de 2002.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação de Difusão Comunitária – 
Educacional e Cultural de Urânia, município de Urânia, 
Estado de São Paulo.

I – Introdução

1. A Associação de Difusão Comunitária – Edu-
cacional e Cultural de Urânia, inscrita no CNPJ sob o 
número 04.897.613/0001-24, no Estado de São Paulo, 
com sede na Rua 21 de Novembro nº 489 – Centro, 
no município de Urânia, dirigiu-se ao Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações, conforme requeri-
mento datado de 20 de junho de 2002, subscrito por 
representante legal, no qual demonstrou interesse na 
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária 
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU, de 29 de agosto de 2002, que contem-
pla a localidade onde pretende instalar o seu trans-
missor, assim como o sistema irradiante e respectivo 
estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4Km entre interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de 
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outras duas entidades foram objeto de exame por par-
te do Departamento de Outorga de Serviços, vez que 
apresentaram suas solicitações para a mesma área 
de interesse, tendo sido seus processos devidamente 
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamen-
tos, bem como a indicação da relação constando os 
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo 
explicitadas:

a) Associação de Desenvolvimento Co-
munitário Nossa Senhora da Paz – Proces-
so nº 53.830.001.732/98, arquivado pelos 
seguintes fatos e fundamentos: a publica-
ção no Diário Oficial da União de 29-8-
02, convocou as Entidades a apresentarem 
a documentação exigida para autorização. 
Ocorre que a “Associação de Desenvolvi-
mento Comunitário Nossa Senhora da Paz 
não encaminhou a documentação exigida 
pela legislação específica, qual seja a dis-
posta no subitem 6.7 e incisos da Norma nº 
2/98, bem como no art.9º, § 2º e incisos da 
Lei nº 9.612/98 no prazo legal estipulado no 
citado aviso de habilitação em infringência 
ao disposto no subitem 6.6.1 da Norma Com-
plementar nº 2/98 e ainda, impossibilitando 
a análise técnico-jurídica do requerimento, 
conforme comunicado à entidade por meio 
do ofício nº 2.498/03, datado de 23-4-2003, 
cuja cópia encontra-se em anexo. Entretanto, 
o referido ofício foi devolvido pelos Correios. 
Desta forma, para dar ciência à Entidade, 
houve publicação no Diário Oficial da União 
de 5-5-2005, que concedeu 30 (trinta) dias 
contados da publicação para que a Associa-
ção se manifestasse acerca do arquivamen-
to. Saliente-se que, frente a publicação, não 
houve manifestação da Entidade.

b) Associação Comunitária Ecológica 
Cultural e de Desenvolvimento Social de 
Uránia – Processo nº 53.830.002.438/02, 
arquivado pelos seguintes fatos e funda-
mentos: diante da negativa da concretiza-
ção do acordo proposto, através do Ofício 
nº 3.085/04 de 2-4-2004, o Ministério das 
Comunicações, em obediência ao disposto 
na Legislação específica, aplicou o critério 
da representatividade – critério de seleção 
determinado pelo subitem 6.10.2 da Norma 
Complementar nº 2/98, do qual constatou-se 
que esta entidade apresentou menor número 
de manifestações em apoio à iniciativa que 
a sua concorrente, sagrando-se vencedora a 
Assoociação de Difusão Comunitária – Edu-
cacional e Cultural de Urânia, conforme co-
municado à entidade por meio do ofício nº 

18.808/04, datado de 22-11-2004, cuja cópia 
do ofício e respectivo AR Postal se encon-
tram anexos. Saliente-se que, frente a ciência 
do arquivamento dos autos, a entidade não 
apresentou solicitação para reconsideração 
desta decisão.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 1/2004, 
de 26-1-2004.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com 
centro localizado na Rua 21 de novembro nº 489, no 
município de Urânia, Estado de São Paulo, de co-
ordenadas geográflcas em 20º14’33”S de latitude e 
50º38’38”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser niantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 181 e 182, denominado de “Ro-
teiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez 
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre 
geração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de armamen-
to, endereços da sede e do sistema irradiante, outros 
dados e conclusão. Vale salientar que as coordenadas 
ao local de instalação participante do aviso 17 são as 
mesmas que a tornaram a selecionada.

7. Diante do interesse no acordo entre as enti-
dade que se habilitaram mediante os processos nº 
53.830.001.164/2002 e 53.830.002.438/2002 e em 
observância ao disposto nos subitens 10.2 e 10.3 e 
alíneas da Norma Complementar nº 1/2004, foi enca-
minhado oficio para que se estabelecesse uma asso-
ciação entre as mesmas, ocorre que, frente à negati-
va das entidades e considerando o decurso do prazo 
concedido, utilizou-se o critério de seleção apontado 
no subitem 10.3 alínea h da Norma Complementar nº 

1/2004, do qual constatou-se que a requerente conta 
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com maior número de manifestações em apoio que 
a sua concorrente, em decorrência de tal fato a Enti-
dade foi selecionada. Considerando a seleção desta 
requerente bem como a documentação que foi enca-
minhada pela requerente, constataram-se pendências 
passíveis do cumprimento das seguintes exigências: 
apresentação da documentação elencada no subitem 
7.1 alíneas b, c e g da Norma Complementar nº 1/2004, 
comprovação de necessária alteração estatutária e de-
claração do endereço da sede, tendo sido solicitada 
a apresentação do projeto técnico, em conformidade 
com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada 
Norma (fls. 185 a 256).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 228, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004, 
em especial as exigências inscritas em seu subitem 
12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 246 
e 247. Ressaltamos que nestes documentos constam 
as seguintes informações: identificação da entidade; 
os endereços da sede administrativa e de localização 
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; caracte-
rísticas técnicas dos equipamentos (transmissor) e 
acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da 
potência efetiva irradiada e intensidade de campo no 
limite da área de serviço, diagramas de irradiação do 
sistema irradiante e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
especifica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 61 a 256 dos autos, correspon-
de ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado e 
em conformidade com os preceitos dipostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finalida-

des e requisitos da Lei nº 9.612/1998 e pressu-
postos da Norma Complementar nº 1/2004;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/1998;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos requeridos com intuito de confirmar 
alguns dados informados;

III – Conclusão/opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• Nome

Associação de Difusão Comunitária – Educacio-
nal e Cultural de Urânia;

• quadro diretivo

NOME DO DIRIGENTE CARGO

Ilso Fernandes dos Santos Presidente

Odair Conejo Galego Vice-presidente

Fernando Lopes Vieira Secretário Geral

Sirleis Aparecida dos Santos Fernandes Segunda Secretária

José Carlos Garcia Tesoureiro

Nilsa de Souza Soares dos Santos Segunda Tesoureira

Emerson Magnani Diretor de Operações

Luciano Conejo Valeriano Vice Dir. Operações

Fernando Kleber Lopes Dir. Cult. e Com. Social

José Alves de Matos Vice Dir. Cult. e Com. Social

Jader Fructuoso Ferreira da Costa Diretor de Patrimônio
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• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua 21 de Novembro 489, município de Urânia, 
Estado de São Paulo;

• Coordenadas geográficas

20°14’33” de latitude e 50°38’38” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 246 e 247, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 228 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação de Difusão 
Comunitária – Educacional e Cultural de Urânia, no 
sentido de conceder-lhe a autorização para a explo-
ração do serviço de radiodifusão comunitária, na loca-
lidade pretendida, dentro das condições circunscritas 
no Processo Administrativo nº 53.830.001.164/2002, 
20 de junho de 2002.

Brasília, 12 de julho de 2005. – Aline Oliveira 
Prado Magalhães Lopes, Relator da conclusão Ju-
rídica – Neide Aparecida da Silva, Relator da con-
clusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 12 de julho de 2005. – Waldemar Gon-

çalves Ortunho Júnior, Coordenador-Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 12 de julho de 2005. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 147/2005/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 13 de julho de 2005. – Sergio Luiz de 
Moraes Diniz, Secretário de Serviços de Comunica-
ção Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 342, DE 2007 

(Nº 160/2007, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Comunicação, Cultura e 
Educação de Jijoca de Jericoacoara, para 

executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Jijoca de Jericoacoara, 
Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 272 de 2 de maio de 2006, que outorga 
autorização à Associação de Comunicação, Cultura 
e Educação de Jijoca de Jericoacoara para executar, 
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Jijoca 
de Jericoacoara, Estado do Ceará.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 118, DE 2007

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex-
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 272, de 
2 de maio de 2006, que outorga autorização à Asso-
ciação de Comunicação, Cultura e Educação de Jijoca 
de Jericoacoara para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Jijoca de Jericoacoara, 
Estado do Ceará.

Brasília, 6 de março de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 308 EM

Brasília, 11 de maio de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Comunicação, Cultura 
e Educação de Jijoca de Jericoacoara, no Município 
de Jijoca de Jericoacoara, Estado do Ceará, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53100.000603/04, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 272, DE 2 DE MAIO DE 2006

O Ministro de Estado das Comuicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 92 e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de 
junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo nº 53.100.000.603/04 e do Parecer/MC/
Conjur/AGF/nº 775 – 1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de 
Comunicação, Cultura e Educação de Jijoca de Je-
ricoacoara, com sede na Rua Monsenhor Sabino, nº 

102 – Centro, no município de Jijoca de Jericoacoara, 
Estado do Ceará, para executar serviço de radiodifu-
são comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização rega-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 02º54’13”S e longitude em 
40º27’56”W, utilizando a freqüência de 104.9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Helio Costa.

RELATÓRIO FINAL 
ENTIDADE SELECIONADA  
E COM CONCORRENTES

RELATÓRIO  
Nº 15/2006/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53100.000.603-04 protoco-
lizado em 27-4-2004.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação de Comunicação, Cultura e 
Educação de Jijoca de Jericoacora (ACCEJJ), municí-
pio de Jijoca de Jericoacora, Estado do Ceará.

I – Introdução

1. A Associação de Comunicação, Cultura e Edu-
cação de Jijoca de Jericoacora (ACCEJJ), inscrita no 
CNPJ sob o número 06.147.967/0001-87, no Estado 
do Ceará, com sede na Rua Monsenhor Sabino, nº 102 
– Centro, no município de jijoca de Jericoacoara, dirigiu-
se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
conforme requerimento datado de 27 de abril de 2004, 
subscrito por representante legal, no qual demonstrou 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamen-
to do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado 
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU, de 28-1-2004, que contempla a locali-
dade onde pretende instalar o seu transmissor, assim 
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de 
outras duas entidades foram objeto de exame por parte 
do Departamento de Outorga de Serviços, vez que apre-
sentaram suas solicitações para a mesma área de interes-
se, tendo sido seus processos devidamente analisados e 
arquivados. Os motivos dos arquivamentos, bem como a 
indicação da relação constando os respectivos nomes e 
processos, se encontram abaixo explicitadas:

a) Conselho Comunitário de Jericoacoa-
ra – Processo nº 53.100.000.957-04 arquivado 
pelos seguintes fatos e fundamentos: “Diante 
da falta de interesse inicial relativamente a um 
possível acordo com as interessadas ...Conside-
rando que a Associação Comunitária de Desen-
volvimento de Jijoca de Jericoacoara, entidade 
com maior número de pontuação ponderada, 
teve seu processo arquivado, a Associação de 
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Comunicação, Cultura e Educação de Jijoca 
de Jericoacoara foi selecionada por possuir a 
segunda maior pontuação ponderada entre to-
das as interessadas...” conforme comunicado à 
entidade por meio do ofício nº 5.357/05, datado 
de 30-8-2005, cuja cópia do ofício e respectivo 
AR Postal se encontram anexos. Saliente-se 
que, frente a ciência do arquivamento dos au-
tos, a entidade não apresentou solicitação para 
reconsideração desta decisão.

b) Associação Comunitária de Desenvolvi-
mento de Jijoca de Jericoacoara – Processo nº 
53.650.001.535-99, arquivado pelos seguintes 
fatos e fundamentos: O local proposto para a ins-
talação do sistema irradiante, considerando as 
coordenadas geográficas indicadas pela reque-
rente, se encontra a 1,921Km de distância das 
coordenadas geográficas constantes do Aviso 
publicado no DOU de 28-1-2004, ou seja, está 
além do raio máximo de 1km, em infringência 
ao disposto no subitem 5.2 alínea g da Norma 
Complementar nº 1/2004, estando em desacordo 
com as especificações técnicas da citada con-
vocação...” conforme comunicado à entidade por 
meio do ofício nº 873, datado de 7-3-2005, cuja 
cópia do ofício e respectivo AR Postal se encon-
tram anexos. Saliente-se que, frente a ciência do 
arquivamento dos autos, a entidade apresentou 
solicitação para reconsideração dos autos, ten-
do sido a mesma objeto de análise pelo Depar-
tamento que decidiu pela não reconsideração 
conforme os fatos e fundamentos dispostos no 
ofício nº 2,298 de 18-4-2005.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para a 
regular análise dos requerimentos, passou ao exame do 
pleito formulado pela requerente, de acordo com petição 
de folha 01, bem como toda a documentação apresen-
tada e vem por meio deste, relatar toda a instrução do 
presente processo administrativo, em conformidade com 
a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, 
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma 
Complementar nº 1/2004, de 26-1-2004.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em área 
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro 
localizado na Praça Monsenhor Sabino, s/nº – Centro, 

no município de Jijoca de Jericoacoara, Estado do Ce-
ará, de coordenadas geográficas em 02º53’72”S de la-
titude e 40º26’92”W de longitude. Estas coordenadas 
foram convertidas durante a primeira análise, passando 
a ser as seguintes: 04º54’12”S e 40º27’32”.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam ser 
mantidas, pelo que se depreende da memória do docu-
mento de folhas 104 e 105, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de 
outros dados, quais sejam: informações sobre geração 
de coordenadas geográficas, instruções sobre coorde-
nadas coincidentes com os levantamentos do IBGE, 
compatibilização de distanciamento do canal, situação 
da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para 
instalação da antena; planta de arruamento, endereços 
da sede e do sistema irradiante, outros dados e con-
clusão. Vale salientar que ao final, a entidade apontou 
novas coordenadas e endereço, o que foi objeto de aná-
lise e conclusão por este Departamento, que constatou 
a possibilidade de aceitação dos novos dados.

7. Diante do interesse no acordo entre as entida-
de que se habilitaram e considerando a seleção desta 
requerente, bem como a documentação que foi enca-
minhada pela requerente, constataram-se pendências 
passíveis do cumprimento das seguintes exigências: 
comprovação de necessária alteração estatutária, 
comprovação do devido registro da ata de fundação 
e do estatuto social e ralação de associados, confor-
me subitem 7.1, alínea d da Norma Complementar nº 
1/2004, tendo sido solicitada a apresentação do projeto 
técnico, em conformidade com o disposto no subitem 
12.1 e alíneas da citada Norma (fls. 110 a 164).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 135, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004, 
em especial as exigências inscritas em seu subitem 
12.1 e alíneas. conforme observa-se nas folhas 162 
e 163. Ressaltamos que nestes documentos constam 
as seguintes informações: identificação da entidade; 
os endereços da sede administrativa e de localização 
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; caracte-
rísticas técnicas dos equipamentos (transmissor) e 
acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da 
potência efetiva irradiada e intensidade de campo no 
limite da área de serviço, diagramas de irradiação do 
sistema irradiante e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
especifica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 164, dos autos, corresponde 
ao que se segue:
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• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispostos 
no Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98 e pressu-
postos da Norma Complementar nº 1/2004;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-

trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos requeridos com intuito de confirmar 
alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de 
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, 
após detido exame do rol de documentos, os quais es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

• nome

Associação de Comunicação, Cultura e Educação 
de Jijoca de Jericoacora (ACCEJJ)

• quadro diretivo

NOME DO DIRIGENTE CARGO

Antônio Eudes Cruz Presidente

José Teixeira de Souza Vice-Presidente

Antônio Ferreira de Araújo Tesoureiro

Maria Fátima Rocha Souza Secretária

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Belém, s/nº, Bairro Cruzeiro do Brandão, mu-
nicípio de Jijoca de Jericoacora, Estado do Ceará.

• coordenadas geográficas

02°54’13” de latitude e 40°27’56” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 162 e 163, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 135 
e que se referem àlocalização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação de Comunicação, 
Cultura e Educação de Jijoca de Jericoacora (ACCE-
JJ), no sentido de conceder-lhe a autorização para a 
exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na 
localidade pretendida, dentro das condições circunscri-
tas no Processo Administrativo nº 53.100.000.603-04, 
de 27 de abril de 2004.

Brasília, 18 de janeirode 2006. – Sibela Leandra 
Portella, Relator da conclusão Jurídica – Neide Apa-
recida da Silva, Relator da conclusão Técnica.

De acordo.

À consideração do Senhor Diretor do Departa-
mento de Outorga de Serviços.

Brasília, 18 de janeiro de 2006. – Sibela Leandra 
Portella Matias, Coordenadora.

À consideração do Senhor Secretário de Serviços 
de Comunicação Eletrônica.

Brasília, 18 de janeiro de 2006. – Carlos Alberto 
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga 
de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 0015/2006/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 18 de janeiro de 2006. – Joanilson L. 
B. Ferreira, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Os Projetos de Decreto Legislativo nos 335 a 342, 
de 2007, que acabam de ser lidos, tramitarão com pra-
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zo determinado de quarenta e cinco dias, de acordo 
com o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo 
Plenário em 25 de março de 2003, e da Resolução 
nº 1, 2007 do Senado Federal, os projetos lidos se-
rão apreciados terminativamente pela Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática, onde poderão receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, 
II, “b”, combinado com o art. 375, I, ambos do Re-
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Encerrou-se na última quinta-feira o prazo para apre-
sentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 
66, de 2007 (nº 7.508/2006, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a criação de funções comissionadas no 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho 
da 21ª Região (RN) e dá outras providências.

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– A Presidência lembra ao Plenário que o tempo desti-
nado aos oradores do Período do Expediente da ses-
são deliberativa ordinária de amanhã será dedicado 
a comemorar o Dia do Fisioterapeuta e do Terapeu-
ta Ocupacional, de acordo com o Requerimento nº 
1.136, de 2007, do Senador Geraldo Mesquita Júnior 
e outros Senhores Senadores.

Esclarece, ainda, que continuam abertas as ins-
crições para a referida homenagem. 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O Senhor Presidente da República adotou, em 10 de 
outubro de 2007, e publicou em 11 do mesmo mês e 
ano, a Medida Provisória nº 398, de 2007, que “Institui 
os princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão 
pública explorados pelo Poder Executivo ou outorgados 
a entidades de sua administração indireta, autoriza o 
Poder Executivo a constituir a Empresa Brasil de Co-
municação – EBC, e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, art. 2º e 
seus parágrafos, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

 
SENADORES

Titulares  Suplentes

Maioria (PMDB)

Valdir Raupp Gilvam Borges
Wellington Salgado de Oliveira Leomar Quintanilha
Valter Pereira Neuto de Conto

DEM

José Agripino Raimundo Colombo
Kátia Abreu Maria do Carmo Alves
Jayme Campos 

PSDB

Arthur Virgílio Alvaro Dias
Sérgio Guerra Marisa Serrano

PT

Ideli Salvatti Fátima Cleide
Eduardo Suplicy Flávio Arns

PTB

Epitácio Cafeteira Sérgio Zambiasi

PDT

Jefferson Péres Osmar Dias

*PCdoB 

Inácio Arruda 

* Rodízio nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.

DEPUTADOS

Titulares  Suplentes

Bloco (PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PCdoB)

Henrique Eduardo Alves 
Luiz Sérgio 
Mário Negromonte 
Luciano Castro 
Jovair Arantes 
Hugo Leal 

Bloco (PSDB/DEM/PPS)

Fernando Coruja Arnaldo Jardim
Antonio Carlos Pannunzio Arnaldo Madeira
Leonardo Vilela Carlos Brandão
Onyx Lorenzoni Antonio Carlos Magalhães Neto

Bloco (PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN)

Paulo Pereira da Silva Miro Teixeira
Márcio França Rodrigo Rollemberg

*PV

Sarney Filho Edson Duarte

* Rodízio nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.

De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

–Publicação no DO: 11-10-2007 
–Designação da Comissão: 15-10-2007 (SF)
–Instalação da Comissão: 16-10-2007
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–Emendas: até 17-10-2007 (7º dia da publicação)
–Prazo na Comissão: 11-10-2007 a 24-10-2007(14º 

dia)
–Remessa do processo à CD: 24-10-2007 
–Prazo na CD: de 25-10-2007 a 7-11-2007 (15º ao 

28º dia) 
–Recebimento previsto no SF: 7-11-2007 
–Prazo no SF: de 8-11-2007 a 21-11-2007 (42º dia)
–Se modificado, devolução à CD: 21-11-2007
–Prazo para apreciação das modificações do SF, 

pela CD: de 22-11-2007 a 24-11-2007 (43º ao 
45º dia)

–Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
25-11-2007 (46º dia)

–Prazo final no Congresso: 9-12-2007 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência recebeu a Mensagem nº 169, de 2007 
(nº 724/2007, na origem), de 4 do corrente, do Presiden-
te da República, encaminhando, nos termos do inciso 
II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 1995, o demonstrativo 
das emissões do real referente ao mês de agosto do 
corrente ano, as razões delas determinantes e a posi-
ção das reservas internacionais a elas vinculadas.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Sobre a mesa, mensagem que passo a ler.

É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 170, DE 2007 
(Nº 746, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei 

do País no período de 14 a 19 de outubro de 2007, 
em visitas oficiais a Burkina Faso, dia 15, República 
do Congo, dias 15 e 16, República da África do Sul, 
dias 16 e 17, e Angola, dias 17 e 18.

Brasília, 10 de outubro de 2007. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Aviso nº 1.007 – C. Civil

Em, 10 de outubro de 2007

Assunto: Viagem presidencial.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidçnte da Repú-
blica comunica que se ausentará do País no período 
de 14 a 19 de outubro de 2007, em visitas oficiais a 
Burkina Faso, dia 15, República do Congo, dias 15 e 
16, República da África do Sul, dias 16 e 17, e Ango-
la, dias 17 e 18.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A mensagem que acaba de ser lida vai à publica-
ção, e será juntada ao processado da Mensagem nº 
6, de 2007.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2007

Nos termos do art. 255, inciso II, alínea c, 12, do 
Regimento Interno, requeiro a remessa do Projeto de 
Lei do Senado nº 81 de 2005, que “acrescenta inciso 
ao art. 240 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) que dispõe 
sobre os crimes de constrangimento de menor ou ado-
lescente praticado nos meios de comunicação visual” 
para audiência da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2007. – Se-
nadora Ideli Salvatti. 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.158, DE 2007 

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, que a 

Hora do Expediente da Sessão do Senado Federal 
no dia 18 de outubro de 2007, seja destinada a ho-
menagear os médicos brasileiros, pela passagem do 
“Dia do Médico”.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2007.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publi-
cação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.159, DE 2007 DE 2007

Nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a retirada, em caráter definitivo, 
do Requerimento nº 1152, de minha autoria, em que 
solicito ao Ministro dos Transportes, Exmº Sr. Alfredo 
Pereira do Nascimento, pedido de informações sobre 
o andamento e o cronograma das obras de restaura-
ção da BR-324 entre Salvador e Feira de Santana no 
Estado da Bahia.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2007 – Se-
nador João Durval.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência defere o requerimento que acaba de 
ser lido, nos termos do art. 256, § 2º, I, do Regimento 
Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 1.160, DE 2007

Requer voto de aplauso ao jornal ama-
zonas em tempo de Manaus pela inaugu-
ração de novo e moderno parque gráfico, 
acompanhada da modernização editorial 
e visual 

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, voto de aplauso ao jornal amazonas 
em tempo, de Manaus, por haver, recentemente, por 
ocasião do seu aniversário de criação, inaugurado novo 
e moderno parque gráfico, além de haver-se moderni-
zado também nas partes editorial e visual.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do Pmsidente do jornal, Otá-
vio Raman Neves, do Diretor-Executivo, Gutemberg 
Alencar, e do Diretor de Redação, jornalista Marcos 
Santos.

Justificação

Fundado em 6 de setembro de 1987, pela jorna-
lista Hermengarda junqueira e pelo empresário Marcílio 
Junqueira, o jornal Amazonas em Tempo inaugurou, no 
dia 2 de setembro de 2007, novo e moderno parque 
gráfico, além de passar a ostenta também novo visual 
e projeto editorial contemporâneo. Por esses melhora-

mentos e por ser um dos mais conceituados jornais do 
Estado, o Amazonas em Tempo torna-se merecedor 
do Voto de Aplauso que ora proponho.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2007 – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.

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

É lido o seguinte:

AVISO  
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

– Aviso nº 34, de 2007-CN (nº 1.446-Seses-TCU 
– Plenário, na origem), que encaminha à Co-
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização, cópia do Acórdão nº 2011, de 
2007-TCU (Plenário), bem como dos respecti-
vos Relatório e Voto que o fundamentaram, re-
lativo ao Levantamento de Auditoria realizado, 
no exercício de 2002, no Programa de Trabalho 
26.782.0236.5709.0008, referente à construção 
de trechos rodoviários no corredor Oeste-Norte, 
em especial, à construção do anel viário de Ji-
Paraná – RO. (TC nº 003.159/2002-3).

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O aviso que acaba de ser lido vai à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Depu-
tados.

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo 

Paim.
V. Exª disporá de 20 minutos.
Inscrevo-me para uma comunicação inadiável.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente Papaléo Paes, Senador Cristovam Buarque, que 
vai ser o relator da proposta da juventude de Brasília, 
a mim apresentada na última quinta-feira, em audiên-
cia pública com a moçada, hoje é Dia dos Professores. 
Como sei que o Senador Cristovam falará em seguida 
sobre esse tema, quero só, rapidamente, primeiro, re-
gistrar nos Anais da Casa documento que recebi, en-
caminhado pelo Professor Juarez Rieger, Presidente 
da Andes – Sindicato Nacional, demonstrando suas 
preocupações em defesa da universidade pública e 
da valorização do trabalho docente.

É uma carta muito bem elaborada que demonstra 
a preocupação com a situação das nossas universida-
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des e solicita investimento maior tanto na qualidade do 
ensino como também no salário dos professores.

Nesse documento, ele diz que, entre 34 países, 
o Brasil ainda é o que menos gasta com educação e 
apresenta uma série de dados que demonstram, por 
exemplo, que o total do PIB investido em educação 
chega a 3,9% no nosso País, segundo o relatório da 
OCD, ficando à frente apenas da Rússia, da Grécia, 
que investem 3,3% e 3,4%, respectivamente.

Ainda segundo a OCD, a percentagem do PIB 
gasto em educação demonstra a prioridade que cada 
país tem nessa área. Nos Estados Unidos o gasto com 
educação corresponde a 7,4% do PIB; na Dinamarca 
e Luxemburgo, isso corresponde a 7,2%. Segundo o 
documento, todos os países analisados aumentaram o 
investimento em educação, com o aumento de gastos 
chegando a mais de 40%, comparando a 1995.

Eu queria que V. Exª considerasse os documentos 
que ora entrego. Quero dizer também, Sr. Presidente, 
que, em homenagem aos professores, deixo aqui um 
poema do grande Paulo Freire, que achei muito bonito, 
que se intitula Escola. Não vou declamar, mas quero 
que fique registrado.

Sr. Presidente, hoje é o Dia dos Professores. É 
importante que se diga que nós não podemos esquecer 
neste dia do papel fundamental que esses profissionais 
exercem sobre nossas vidas, sobre nossa formação e 
sobre o futuro de toda nossa gente.

Sempre ouvi dizer que a Escola é nossa segunda 
família. Acredito nisso, afinal ela é a base da educação de 
nossas crianças e dos nossos jovens e, por que não dizer, 
dos adultos e até dos idosos, porque muitos aprendem a 
ler, infelizmente ou felizmente, depois dos sessenta, por-
que não desistem e aprendem mesmo com uma idade 
avançada. A escola é de fato o berço de novas idéias, de 
novos princípios e de novos rumos e é, principalmente, 
fator indispensável para o crescimento de um país. Nes-
se contexto é que consideramos os responsáveis pela 
formação e a educação das pessoas que vão elevar este 
País a um lugar melhor para todos.

À família e aos profissionais da educação nos-
so forte abraço! Atrevo-me a dizer que, em muitos 
casos, os professores desempenham um papel mais 
importante do que o dos próprios pais na educação de 
crianças e jovens. Afinal, no mundo atual, as pessoas 
passam a ter ritmos de vida cada vez mais dinâmicos 
e, em razão das atribuições diárias, os pais deixam 
seus filhos por mais tempo nas escolas.

Podíamos lembrar aqui as creches, as escolas 
de tempo integral. Eu mesmo, quando menino, ficava 
no Senai das 8 horas às 16 horas. Era, praticamente, 
tempo integral. Para mim, foi muito importante a for-
mação que recebi.

Sr. Presidente, é de enorme responsabilidade 
a história e a vida desses profissionais, que, inúme-
ras vezes, deixam seus filhos sob a responsabilidade 
de outros professores. Afinal, eles precisam cuidar 
de crianças, eu diria, de três, de quatro, de cinco, de 
quinze, de vinte, de trinta e – por que não dizer – de 
jovens crianças até de quarenta anos.

Quem de nós não faz uma retrospectiva na vida e 
acaba se lembrando da sua professora? Eu, por exem-
plo, lembro-me muito da Dona Olga, que exigia de mim 
disciplina e muita atenção. E a questão da disciplina 
foi muito importante para a minha formação.

Sr. Presidente, entendo que a disciplina e os li-
mites são caminhos que devem ser perseguidos por 
todos nós. Noto hoje que grande parte da nossa juven-
tude não entendeu onde terminam os seus direitos e 
onde começa o direito dos outros. Por isso, foi impor-
tantíssimo, para mim, compreender a palavra “limite” 
e a palavra “disciplina”.

Sr. Presidente, quem não se lembra – se fôssemos 
lembrar aqui, se fôssemos recordar – daquele sermão 
muito importante que nos mostrou como deveríamos 
respeitar a todos? Quem não se lembra de quando 
nos chamavam a atenção?

Eu me lembro, no tempo do colégio, do combate à 
discriminação, quando os professores e as professoras 
diziam que todos são iguais: negros, brancos, índios.

Quem não se lembra daquele mestre que nos 
mostrou que tínhamos capacidade, que deveríamos 
apostar, insistir, que poderíamos vencer? Isso para 
mim sempre foi muito importante. Todos nós temos 
ou tivemos professores, seja no ensino básico, médio 
ou superior, que nos marcaram e que nos serviram 
como referência de valores e de comportamento. Os 
profissionais de educação, mais do que nos ensinar a 
disciplina, nos ensinaram valores éticos e morais, nos 
ensinaram a enfrentar a vida e as adversidades.

A Unesco, Sr. Presidente, possui uma pesquisa 
que traça o perfil dos professores brasileiros. A maioria 
dos professores brasileiros é proveniente de famílias 
de baixa renda, estudaram na rede pública de ensino, 
recebem baixos salários e muitos tiveram enormes 
dificuldades para concluir o curso superior.

Fala-se muito de desempenho. Sim, isso é um 
fato, assim como é fato a necessidade de mais inves-
timento na educação.

Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exª consideras-
se esse nosso pronunciamento na sua extensão como 
lido na íntegra. E eu não poderia hoje, no Dia dos Pro-
fessores, deixar de concluir a minha fala sem lembrar 
da importância também do ensino técnico.
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Não há dúvida de que a educação é base para 
tudo, mas é importante em um momento como este, 
em que o País cresce.

Hoje, por exemplo, vi um documentário na te-
levisão que dizia que até 2012 teríamos falta de, no 
mínimo, duzentos mil técnicos, ou seja, homens e 
mulheres preparados para o mercado de trabalho. Por 
isso, é fundamental investirmos cada vez mais em es-
colas técnicas.

Dados do Dieese nos mostram que 50% da po-
pulação brasileira desempregada são jovens de até 24 
anos. Podemos baixar esses indicadores, e uma das 
formas de fazê-lo é qualificar o ensino desses jovens, 
assegurando-lhes o ensino técnico. Pensando nisso, 
apresentei e discuti, hoje pela manhã, no MEC, com 
o Secretário Eliezer Pacheco, a PEC nº 24, de nossa 
autoria, que institui o Fundo Nacional de Ensino Pro-
fissionalizante (Fundep).

As escolas e instituições que temos cumprem 
papel fundamental, mas ainda não suprem a demanda 
da nossa sociedade. Precisamos de mais investimento 
nas escolas técnicas. Aprovando o Fundep, estaremos 
aportando recursos na ordem de quase R$6 bilhões 
para investimento nessa área. Lembro que o Governo 
Federal tem como meta a implantação de 150 novas 
escolas técnicas no País.

Quero lembrar também outra iniciativa que vem 
do MEC e que acho importante: a criação dos Institu-
tos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifets), 
cujo projeto de criação deve vir para o Congresso, mas 
que já teve suas bases traçadas pelo Decreto nº 6.095, 
de 24 de abril de 2007.

Sr. Presidente, para um primeiro momento, está 
projetada a criação de cerca de 25 Ifets. E o que são 
os Ifets? São centros de educação que começariam 
com a escola técnica, onde o aluno aprenderia o seu 
curso profissionalizante e, ao mesmo tempo, faria a 
própria faculdade; ou seja, ali terminaria também o 
curso superior.

É preciso aprovar o Fundep. Assim, acreditamos 
que avançaremos muito nessa linha de capacitar os 
nossos jovens para o mercado de trabalho. O Fundep 
vai custear programas voltados à educação profissio-
nal, a fim de gerar mais trabalho e renda para todo o 
nosso povo. Com isso, teremos melhorias significativas 
no acesso ao mercado de trabalho e de permanência 
nele, além de proteger a pessoa desempregada por 
meio de investimentos produtivos e da qualificação 
profissional.

De onde viriam os recursos do Fundep? Não va-
mos criar nenhum novo tributo. Os recursos do Fun-
dep viriam parte da arrecadação do Imposto de Ren-
da que todos pagamos; do Imposto sobre Produtos 

Industrializados, 2%; e da arrecadação do PIS/Pasep, 
3%. Pode parecer pouco, mas o valor investido seria 
bastante alto.

Se a nossa PEC for aprovada, como estamos pre-
vendo – o relator é o Senador Demóstenes Torres, que, 
segundo S. Exª, até o fim do mês entrega o parecer, e a 
PEC estará apta à votação na CCJ –, nós geraríamos, 
já em 2008, algo em torno de R$5,5 bilhões.

É importante ressaltarmos que a criação do Fundo 
não onera o Tesouro nem sacrifica nenhuma outra po-
lítica pública. A implantação desse Fundo não impede 
que as matrículas dos cursos profissionais em escolas 
públicas sejam também contempladas pela sistemáti-
ca já existente do Fundeb, sob cuja responsabilidade 
devem estar os encargos básicos de manutenção do 
Ensino Médio, principalmente da remuneração dos 
profissionais.

Sr. Presidente, decorridos dois ou três anos da 
implantação do presente Fundo, espera-se triplicar o 
número de matrículas em cursos profissionais de ní-
vel médio e expandir significativamente os cursos de 
menor duração destinados à formação continuada dos 
trabalhadores.

Em resumo, são os seguintes os objetivos do 
Fundo: criar oportunidade de emprego e geração de 
renda para a nossa juventude; promover a descen-
tralização e a regionalização das ações de educação 
profissional; articular a educação profissional com as 
políticas públicas de geração de emprego; combater 
a pobreza e as desigualdades sociais e regionais; 
elevar a produtividade e a competitividade do setor 
produtivo; manter os nossos jovens nas regiões onde 
nasceram, acabando com aquele velho discurso. No 
meu tempo, se um jovem quisesse ter um bom cur-
so técnico, depois do Senai, em Caxias, só existia na 
escola Parobé, em Porto Alegre, ou na Liberato, em 
Novo Hamburgo. Para que o jovem possa ficar na sua 
própria região e ali possa fazer um excelente curso 
técnico e, num segundo momento, um nível superior, 
ou seja, a sua faculdade.

Fiz aqui um cálculo para melhor explicar: nos úl-
timos dez anos, o Governo aplicou no ensino técnico 
algo em torno de R$300 milhões por ano. Repito: com 
o Fundep, nós vamos aplicar algo em torno de R$5,6 
bilhões a R$6 bilhões por ano.

A aprovação final do Fundep vai garantir recur-
sos significativos para o ensino profissional no Brasil. 
Essa matéria é uma esperança para aqueles que não 
têm acesso a um mercado de trabalho com um salá-
rio decente. Ninguém tem dúvida: se eu faço um cur-
so técnico, eu vou ter um salário bem melhor do que 
aqueles que não tiveram a mesma oportunidade. Por 
isso, eu gostaria que todos tivessem essa oportunidade, 
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e naturalmente os mais preparados é que terão uma 
ascensão mais rápida na empresa em que colocarem 
a sua capacidade produtiva em operação.

Os trabalhadores brasileiros passarão a ter, com 
o Fundep, a tão almejada qualificação profissional. O 
Fundep, eu diria, é a esperança de milhões de bra-
sileiros de terem melhores condições de vida, afinal, 
estarão bem mais preparados para enfrentar um mer-
cado de trabalho cada vez mais exigente.

Para mim não há dúvida de que o ensino técnico 
é um grande instrumento de combate à fome, aos pre-
conceitos, à discriminação; vai diminuir a violência e, 
com certeza, será peça fundamental para a construção 
de uma sociedade mais justa, solidária e igualitária.

Sr. Presidente, eu venho seguidamente à tribuna 
falar do Fundep, porque acredito muito que o ensino 
técnico ou profissionalizante nos ajudaria nessa longa 
caminhada – Senador Cristovam, com alegria, darei 
o aparte a V. Exª –, para que a nossa juventude – não 
só os jovens da classe média, mas também os mais 
pobres – possa aprender uma profissão e disputar um 
lugar ao sol no mercado de trabalho.

Senador Cristovam Buarque, falar em educação 
e não ouvir V. Exª, eu estaria com problema aqui. Ou-
vir V. Exª, nem que seja numa linha de crítica, vai ser 
educativo para mim. Por isso, a alegria do aparte.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Muito 
obrigado, Senador Paulo Paim, mas a probabilidade 
de acontecer a crítica seria muito pequena; eu diria 
que o sentido é de complementação. Saúdo-o, primei-
ro, por ter começado falando das universidades e da 
necessidade de mais recursos para o Ensino Superior 
neste País, e, segundo, pela ênfase na sua bandeira 
constante da escola técnica. A minha complementação 
é a de que hoje não há como haver uma boa escola 
técnica se os alunos não tiverem tido um bom Ensino 
Fundamental. Há alguns anos não precisava. Há al-
guns anos qualquer pessoa que soubesse ler e tivesse 
um mínimo de habilidade manual virava mão-de-obra; 
por isso chamava-se mão-de-obra. Elas conseguiam 
gerenciar, administrar e trabalhar com uma fresadora, 
um torno, uma soldadora. Hoje, esses equipamentos 
já não são mais usados com as mãos, e sim com os 
dedos; já não são mais operários que trabalham, são 
operadores, porque o avanço técnico digitalizou todos 
esses equipamentos. Para se formar um operador, mais 
que um operário, ele precisa ter alguma formação. Ele 
precisa saber um pouquinho de inglês, precisa ter no-
ções de computador; senão, ele não consegue captar. 
Ele não pode ter medo da digitalização, ou seja, ele 
precisa ser incluído digitalmente. Então, para consoli-
dar a sua preocupação com o Ensino Médio Técnico, 
é necessário que tenhamos uma boa escola de base, 

no Ensino Fundamental e Médio. Defendo que, além 
das escolas técnicas, o ensino médio passe a ter qua-
tro anos e que todo aluno ao sair tenha um ofício. Ou 
ele entra na escola técnica, se quiser, por vocação ou 
por opção, ou, mesmo entrando no ensino médio, ele 
adquire um ofício qualquer. Então, é somente esta ên-
fase: educação tem que ser desde a primeira série do 
ensino fundamental para podermos ter boas escolas 
técnicas e boas universidades.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Como 
sempre, V. Exª completou o ciclo do meu raciocínio. 
Eu falei na importância do nível médio, falei na escola 
técnica, falei na universidade, e V. Exª, como sempre, 
com a precisão de um médico, fez a cirurgia no pon-
to exato: faltou o ensino fundamental. V. Exª tem toda 
razão. Eu, que venho da área da metalurgia, quero 
assinar embaixo na sua fala. Se a pessoa não estiver 
preparada para operar as máquinas... No passado, fa-
lávamos no operário metalúrgico... Aliás, quero dizer a 
V. Exª que, neste fim de semana, fiz uma palestra em 
Porto Alegre e citei o seu nome. Eu disse que V. Exª, 
da tribuna – e V. Exª lembra –, me chamou a atenção 
dizendo: “Paim, em vez de falar em operário metalúr-
gico, fale em operador metalúrgico, naquele que irá 
operar a máquina”. Percebi que o plenário, todo de 
metalúrgicos, gostou. O termo que V. Exª falou na úl-
tima vez em que esteve à tribuna e repetiu, naquele 
momento eu usei nessa palestra no Rio Grande do Sul. 
Falei sobre a importância de sabermos operar essas 
máquinas. Então, em vez de operário metalúrgico, um 
operador metalúrgico, porque o momento exige, devido 
às novas tecnologias, robótica, cibernética, enfim, os 
novos tempos da economia globalizada exigem cada 
vez mais do nosso operário, do nosso operador.

Com a resposta ao aparte do Senador Cristovam 
Buarque, a quem agradeço, encerro registrando este 
documento da Cobap.

Na semana passada, no último dia 13, a Cobap 
completou 22 anos de luta em defesa dos milhões de 
aposentados e pensionistas do nosso País. Atualmen-
te, a Cobap é presidida pelo ex-Deputado Benedito 
Marcílio, que está fazendo um belíssimo trabalho que 
honra a tradição dos outros Presidentes. 

A Cobap me apresentou, recentemente, 1,2 mi-
lhão de assinaturas em apoio ao PL nº 58, de 2003, 
de nossa autoria, que estabelece que o aposentado 
e o pensionista voltarão a receber exatamente o nú-
mero de salários mínimos que recebiam na época em 
que se aposentaram e também que eles passarão a 
receber, no mínimo, o mesmo percentual concedido 
ao salário mínimo.

Então, aos homens e mulheres de cabelos bran-
cos que deram a sua vida para a construção deste País, 
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deixo aqui a minha sincera homenagem: vida longa 
aos nossos idosos, aos aposentados, pensionistas ou 
não, e à Cobap, que é a Confederação Brasileira de 
Aposentados, Pensionistas e Idosos.

Obrigado, Senador Mão Santa.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, não há dúvidas de que a educação é a base 
para que se possamos construir um país melhor. 

Ao oferecermos educação às pessoas, estamos 
lhes dando também a possibilidade de ter plena cida-
dania, afinal, elas terão mais conhecimento e, assim, 
mais oportunidades de exercerem seus direitos.

E, é justamente por acreditar nisso que defendo 
com tanta ênfase o investimento em escolas técnicas 
profissionalizantes.

Dados do Dieese nos mostram que dos 3,2 mi-
lhões de desempregados brasileiros das regiões me-
tropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Ale-
gre, Salvador, Recife e Distrito Federal, 1,5 milhão são 
jovens de até 24 anos.

Podemos baixar esses indicadores. E uma das 
formas é qualificando o ensino desses jovens.

Com isso estaremos lhes dando a chance de que 
ser inseridos no mercado de trabalho.

Foi pensando nisso que apresentei em 2005 a 
PEC 24 que institui o Fundo Nacional de Ensino Pro-
fissionalizante, o Fundep. 

As escolas e instituições que temos cumprem, 
sim, papel fundamental, mas ainda não suprem a 
demanda de nossa sociedade. Precisamos de muito 
mais investimentos. 

Precisamos de ações como, por exemplo, a do 
governo federal, que está implantando 150 novas es-
colas em todo país. 

Como a criação dos Institutos Federais de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia (IFETs) cujo projeto de 
criação deverá vir para o Congresso, mas que já teve 
suas bases traçadas pelo Decreto 6.095 de 24 de 
abril de 2007.

É preciso aprovar o Fundep. Assim, acreditamos 
que a série de dificuldades e de necessidades será, 
passo a passo, sendo suprida e superada. 

O Fundep irá custear programas voltados à edu-
cação profissional a fim de gerar trabalho e renda.

Com isso teremos melhorias significativas de 
acesso ou de permanência no mercado de trabalho.

Além, é claro, de proteger a pessoa desempre-
gada por meio de investimentos produtivos e da qua-
lificação profissional.

Os recursos do Fundep viriam da arrecadação do 
Imposto de Renda e Imposto sobre Produto Industria-
lizado (2%) e da arrecadação do PIS/PASEP (3%).

Pode parecer pouco, mas o valor investido seria 
bastante alto. Por exemplo, se a PEC fosse aprovada 
neste ano, os recursos previstos para 2008 ficariam 
em torno de R$5,5 bilhões.

É importante ressaltarmos que a criação do Fun-
do não onera o Tesouro, nem sacrifica outras políticas 
públicas.

A implantação desse Fundo não impede que as 
matrículas dos cursos profissionais em escolas públi-
cas sejam também contempladas pela sistemática de 
financiamento do Fundeb, sob cuja responsabilidade 
devem recair os encargos básicos de manutenção do 
ensino médio, principalmente da remuneração dos 
profissionais.

Decorridos dois a três anos da implantação do 
presente Fundo, espera-se triplicar o número de matrí-
culas em cursos profissionais de nível médio e expandir 
significativamente os cursos de menor duração desti-
nados à formação continuada de trabalhadores. 

Srªs. e Srs. Senadores, em resumo, são objeti-
vos do Fundo:

– criar oportunidades de emprego e ge-
ração de renda; 

– promover a descentralização e a re-
gionalização de ações da educação profis-
sional; 

– articular a educação profissional com 
as políticas públicas de geração de emprego 
e renda;

– combater a pobreza e as desigualda-
des sociais e regionais;

– elevar a produtividade e a competitivi-
dade do setor produtivo. 

Sr. Presidente, nos últimos dez anos, o governo 
federal aplicou no ensino profissionalizante cerca de 
R$300 milhões por ano. Com a aprovação do Fun-
dep teremos uma renda de, no mínimo, R$5,5 bilhões 
anuais. 

A aprovação final do Fundep, repito, garantirá 
recursos significativos para o ensino profissionalizan-
te no Brasil. 

Essa matéria é uma esperança para aqueles que 
não têm acesso ao mercado de trabalho. Para aqueles 
que não tem acesso ao ensino de qualidade.

Os trabalhadores brasileiros passarão a ter a tão 
almejada qualificação profissional.

O Fundep é a esperança de milhões de bra-
sileiros de ter melhores condições de vida. Afinal, 
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estarão mais bem preparados para enfrentar um 
mercado de trabalho cada vez mais exigente. 

Para mim não há dúvida de que o ensino técni-
co é um instrumento de combate aos preconceitos, 
de diminuição da violência, e, com certeza, peça fun-
damental para a construção de uma sociedade mais 
justa, solidária e igualitária.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (PT – RS. Sem apanha-

mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores:

“Escola é...
O lugar onde se faz amigos
Não se trata só de prédios, salas, qua-

dros,
Programas, horários, conceitos...
Escola é, sobretudo, gente,
Gente que trabalha, que estuda,
Que se alegra, se conhece, se estima.
O diretor é gente,
O coordenador é gente, o professor é 

gente,
O aluno é gente,
Cada funcionário é gente.
E a escola será cada vez melhor
Na medida em que cada um
Se comporte como colega, amigo, ir-

mão.
Nada de “ilha cercada por todos os la-

dos”.
Nada de conviver com as pessoas e de-

pois descobrir
Que não tem amizade a ninguém
Nada de ser como o tijolo que forma a 

parede,
Indiferente, frio, só.
Importante na escola não é só estudar, 

não é só trabalhar,
É também criar laços de amizade,
É criar ambiente de camaradagem,
É conviver, é se “amarrar nela”!
Ora, é lógico...
Nunca escola assim vai ser fácil
Estudar, trabalhar, crescer,
Fazer amigos, educar-se,
Ser feliz”.

Srªs e Srs. Senadores, iniciei meu pronunciamen-
to de hoje citando o poema “Escola”, de Paulo Freire, 
afinal hoje é um dia especial.

Hoje comemoramos o Dia dos Professores e, 
é importante que se diga, não podemos nos esque-

cer do papel fundamental que esses profissionais 
exercem em nossas vidas.

Sempre ouvi dizer que a escola é nossa segunda 
família. Acredito nisso, afinal, ela é a base da educação 
de nossas crianças e de nossos jovens. 

É, de fato, o berço de novas idéias, de novos 
princípios e de novos rumos. E, principalmente, é fator 
indispensável para o desenvolvimento de um país. 

E, nesse contexto, quem são os responsáveis 
pela formação e a educação das pessoas que cons-
truirão esse país melhor? A família e os profissionais 
da educação.

Atrevo-me a dizer que, em muitos casos, os pro-
fessores desempenham papel mais importante que os 
próprios pais na educação de crianças e jovens. 

Sim, afinal, no mundo atual, as pessoas passam 
a ter ritmos de vida cada vez mais dinâmicos. E, com 
as atribulações diárias, os pais passam a deixar seus 
filhos por mais tempo nas escolas.

Passam a confiar mais a educação de seus filhos 
aos professores.

Uma enorme responsabilidade para esses pro-
fissionais que, por inúmeras vezes, deixam seus filhos 
sob responsabilidade de outros professores, afinal, 
precisam cuidar de 15, 20, 40 crianças.

Quem de nós não se lembra de sua primeira 
professora? 

Na minha memória tenho sempre a imagem da 
Dona Olga que exigia disciplina e atenção. Itens que 
fundamentaram minha formação.

Sei que, assim como eu lembro dela, muitas 
pessoas lembram de “tias” e “tios”. E, não apenas dos 
primeiros professores, mas sim de todos aqueles que 
nos ajudaram a crescer.

Quem não se lembra daquele professor que nos 
ensinou a formar palavras e a escrever nossos nomes 
em cadernos? Com que alegria chegávamos em casa 
cada vez que uma nova palavra era formada!

Quem não se lembra daquele sermão que nos 
mostrou que deveríamos respeitar o coleguinha?

E daquela música que nos foi ensinada para que 
gravássemos a correta utilização dos por quês?

E quem não se lembra daquele mestre que nos 
mostrou que tínhamos capacidade para fazer deter-
minada coisa?

Todos temos e tivemos professores, sejam do 
ensino básico, médio ou superior, que nos marcaram 
e que nos servem como referência de valores e de 
comportamentos a seguir.

Os profissionais da educação, mais que nos en-
sinar disciplinas da grade curricular, nos ensinam va-
lores éticos e morais. Nos ensinam a enfrentar a vida 
e suas adversidades.
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A Unesco possui uma pesquisa que traça o perfil 
dos professores brasileiros. A maioria é proveniente de 
famílias de baixa renda, estudaram na rede pública de 
ensino, possuem baixos salários e a muitos não tem 
curso superior.

Fala-se muito do desempenho ruim dos alunos. 
Sim, isso é um fato, assim como é fato a necessidade 
de mais investimentos em educação.

Mas um item de fundamental importância tem 
sido esquecido: a valorização dos professores. Seja 
como profissional, seja como ser humano.

É inadmissível que esses profissionais sejam 
tratados da forma como vemos: com baixos salários, 
tendo suas vidas ameaçadas por alguns alunos e pais 
desses, com condições precárias de ensino, entre 
tantas outras.

Não se é professor por acaso. Mas, sim, por vo-
cação. Pergunto: é justo que muitas pessoas tenham 
sua vocação, seus sonhos frustrados? 

É preciso cobrar mais investimentos na área edu-
cacional. E isso inclui melhores salários, material didá-
tico e pedagógico adequados, segurança nas escolas, 
salas de aulas apropriadas, qualificação profissional 
para esses profissionais, entre outras coisas.

Precisamos seguir exemplos de países como 
o Japão em que os mestres são respeitados e tidos 
como exemplos a serem seguidos.

O relacionamento entre governos e professores 
deve ser estreitado. O diálogo mantido. Assim como 
o relacionamento e o diálogo entre professores e alu-
nos.

Afinal, essa relação é a base do desenvolvi-
mento comportamental, intelectual e social de cada 
ser humano.

Como disse Augusto Cury: “Os educadores ex-
perientes não são aqueles que estimulam a transpor 
as barreiras exteriores, mas os obstáculos secretos. 
Não são aqueles que transformam seus filhos e alu-
nos em depósito de informações mas os que esti-
mulam seu apetite intelectual e os animam a digerir 
informações”.

Que nossos jovens sejam cada vez mais esti-
mulados a se tornarem pessoas de bem, cidadãos 
plenos. Pois, apenas assim teremos de fato um país 
melhor para todos.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs.e Srs. 
Senadores, no último dia 13, a Confederação Brasi-
leira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (Cobap) 
comemorou vinte e dois anos de luta e em defesa dos 
milhões de aposentados e pensionistas do país. 

Atualmente, a Cobap é presidida por Benedito 
Marcílio. Nesses vinte e dois anos de lutas, a Cobap 
enfrentou e ainda enfrenta inúmeras dificuldades, con-
tudo obteve vitórias e conquistas que merecem ser 
celebradas.

A Cobap, permanentemente vem cobrando o 
cumprimento do Estatuto do Idoso.

Em 2007, a Cobap junto com suas federações 
e associações de todas as regiões do país se empe-
nharam e se organizaram para coletar assinaturas em 
apoio ao PLS 58/2003, de nossa autoria, que prevê a 
atualização dos benefícios previdenciários.

Outra luta da entidade é em defesa de uma Previ-
dência Social pública, que seja justa com aqueles que 
trabalham a vida inteira, e merecem desfrutar de um 
sistema previdenciário que atenda as necessidades e 
dê condições dignas de sobrevivência.

Parabéns Cobap pelos seus vinte e dois anos de 
fundação. Vida longa a Cobap.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Of. Nº Circular 64/2007

 Rio Grande, 4 de outubro de 2007 

Senhor Senador:
A Diretoria da AProfURG – Seção Sindical, de 

tordo com a orientação do ANDES-SN, encaminha 
em anexo a Vossa Excelência para conhecimento e 
divulgação as reivindioações ia campanha salarial dos 
docentes das Instituições Federais de Ensino Supe-
rior – IFES, bem como contar com seu efetivo apoio 
ápauta apresentada pelo sindicato ao Ministério do 
Planejamento e sua participação no processo nego-
cial entre as partes.

Sendo o que se apresentava para o momento, 
subscrevemo-nos, desejando saudações

Sindicais e Universitárias. Prof. Paulo Juarez 
Rieger, Presidente.

EM DEFESA DA UNIVERSIDADE PÚBLICA E  
DA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE

Senhor(a) Parlamentar 
O Sindicato Nacional dos Docentes das institui-

ções de Ensino Superior – ANDES-SN vem, desde o dia 
11 de maio de 2007, buscando negociar como governo 
as reivindicações da campanha salarial dos docentes 
das instituições Federais de Ensino Superior – IFES. 
Somente no início de agosto, foi instalada uma mesa 
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na Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do 
Planejamento para tratar do tema. Concretizar as ne-
gociações dos justos pleitos da categoria é urgente. 
Como demonstrado em diversas ocasiões no passado 
a participação parlamentar de fundamental importância 
para que o processo avance e que garanta a adoção 
de medidas que promovam a justa valorização do tra-
balho docente e conseqüentemente da universidade 
pública. Confiante na sensibilidade de V. Exª no tocante 
à situação de descaso a que a educaçao é relegada 
no país, o ANDES-SN conta com seu efetivo apoio à 
pauta apresentada pelo sindicato ao Ministério do Pla-
nejamento, bem como sua participação no processo 
negocial entre as partes.

O desinteresse do governo quanto à abertura de 
diálogo com os representantes dos docentes levou à 
proposição de um indicativo de greve que as assem-
bléias gerais das seções sindicais do ANDES-SN das 
IFES estarão avaliando entre o dia 27 de setembro e 
o dia 5 de outubro. Caso se confirme, mais uma vez, 
a necessidade de recorrência a esse instrumento de 
luta, as consequências dele advindas não poderão ser 
atribuidas ao Movimento Docente e sim ao governo, que 
se apóia nos limites do Projeto de Lei Complementar 
nº 1/07 para, praticamente congelar as despesas de 
pessoal até 2016. Esse projeto, (sr)a parlamentar tem 
que ser rejeitado, pois, do contrário, imporá um arrocho 
sem precedentes ao servidor Público.

A Falta de políticas públicas comprometidas com 
a construção de uma educação gratuita, de qualidade 
e com garantia de acesso democrático e permanência 
assegurada a todos levou a escola pública à situação 
calamitosa em que hoje, notoriamente, se encontra. 
Ainda que enfrentando permanentemente as conse-
quências das históricas restrições orçamentarias a 
universidade publica tem se destacado no desenvolvi-
mento da cultura, da ciência e da tecnologia em nosso 
País e formando gerações sucessivas de milhares de 
profissionais qualificados.

Não obstante sua importância para a sociedade 
e ser referida como o espaço de desenvolvimento cul-
tural e científico do País, a universidade vem passando 
por um processo devastador de precarização de suas 
atividades docentes, a começar pelo esvaziamento 
de seus quadros em razão dos baixos salários e do 
rebaixamento das condições essenciais ao exercício 
do fazer universitário.

Um funcionário da Câmara Federal, com títu-
lo de graduação em qualquer área, tem salário em 
torno de R$9.000,00 um delegado da polícia federal, 
R$10.000,00 e um servidor da Polícia Rodoviária Fe-
deral, nível médio, percebe em torno de R$5.000,00, 
enquanto um professor universitário, com título de 

doutor, recebe R$3.550,00 por um regime de 40 horas 
semanas, ou R$5.500,00 se em regime de Dedicação 
Exclusiva. É inconcebível que cerca de 30% do quadro 
de Docentes das IFES seja composto por professores 
contratados sem concurso. São os professores subs-
titutos que percebem remuneração que não ultrapas-
sa 50% do que percebe um professor efetivo com a 
mesma titulação.

Como se desconhecesse a real condição em que 
os docentes das universidades federais estão exercendo 
suas atividades, o governo, sem apontar perspectivas 
de recomposição dos valores da remuneração, bem 
como do quadro de professores efetivos, está impondo 
às universidades federais a expansão de vagas com 
base no Programa de Apoio a planos de Reestrutura-
ção e Expansão das Universidades Federais – REUNI. 
O Movimento Docente defende a expansão da educa-
ção superior e gratuita como uma necessidade com 
nosso País, mas com garantia de recursos públicos 
que assegurem a sua qualidade.

Contamos com o seu apoio.
Rio Grande, 4 de outubro de 2007. – Prof. Dr. 

Paulo Juarez Rieger, Presidente da Aprofurg – Se-
ção Sindical.

Em lista de 34 países, Brasil é o que menos gasta 
em educação 19-9-2007

O Brasil é o que menos gasta com educação dos 
34 países analisados por um estudo da OCDE (Organi-
zação para Cooperação e Desenvolvimento Econômi-
co) divulgado nesta terça-feira (18), o país apresenta 
o menor investimento por estudante (desde do ensino 
básico até a universidade) gastando em média cerca 
de R$2.488 por ano.

Os 30 países da OCDE gastam, em média 
R$14.376, e no país que mais gasta em educação, 
Luxemburgo, este valor chega e R$25.705. No Chile, 
o único outro país sulamericano incluído no estudo, o 
gasto total é de R$5.470.

O Brasil também é o País que apresenta o maior 
nível de diferença entre os gastos por estudante no 
ensino fundamental e secundários em comparação 
com os estudantes universitários. 

Enquanto o país gasta R$2.213 em estudantes 
da pré-escola (à frente apenas da Turquia, que gasta 
R$2.139) e R$1.973 em estudantes do ensino funda-
mental e ensino médio (o mais baixo), os gastos com 
estudantes universitários chegam a R$17.226 por es-
tudante, ao ano.

Gastos com universitários – Em média, os países 
da OCDE gastam apenas duas vezes mais na educa-
ção de estudantes universitários do que estudantes 
dos ensinos fundamental e médio. O gasto com os 
universitários no Brasil se compara ao de países como 

OUTUBRO 2007ANAIS DO SENADO FEDERAL104     



35040 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2007

a Espanha e a Irlanda e fica à frente da Itália, Nova 
Zelândia, México e Portugal, entre outros.

O total do PIB investido em educação chega a 
39% no País, segundo o relatório da OCDE, ficando 
à frente apenas da Rússia (3,6%) e da Grécia (3,4%). 
De acordo com a OCDE, a porcentagem do PIB gas-
ta em educação demonstra a prioridade que este país 
dá à educação em relação a outros gastos de seu or-
çamento.

Nos Estados Unidos, os gastos com Educação 
correspondem a 7,4% do PIB, a maior proporção, 
e na Dinamarca e Luxemburgo, ele corresponde a 
7,2%. Segundo o documento, todos os países anali-
sados aumentaram o investimento em educação com 
o aumento dos gastos chegando a mais de 40% em 
comparação a 1995.

Mercado de trabalho – Os resultados deste in-
vestimento ainda não atingiram seu potencial total e, 
segundo analistas ouvidos pelo estudo, ainda pode 
crescer 22%. O relatório também conclui que quanto 
mais difundida a educação universitária em um país, 
mais próspera a economia e melhor o mercado de tra-
balho para os recém-formados.

O documento mostra ainda que as perspectivas 
de emprego para os profissionais menos qualificados 
não parecem ser prejudicadas pelo aumento do núme-
ro de universitários e podem até melhorar.

Em todos os países avaliados, os profissionais 
com curso universitário ganham mais encontram em-
prego mais facilmente do que os que não chegam à 
universidade.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, 
o Sr. Papaléo Paes, Suplente de Secretária, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Ouvimos o pronunciamento do Senador Paulo Paim, 
como sempre com um grande conteúdo, em homena-
gem aos professores e aos idosos.

Professor Cristovam Buarque, a minha profes-
sora primeira foi minha mãe, que me alfabetizou. Ela 
era um exemplo. 

Paim, V. Exª citou a sua solidariedade aos apo-
sentados e idosos. Eu tenho aqui um poema de mãe 
– que foi a minha primeira professora, eu fui alfabeti-
zado no colo de minha mãe – que dizia:

Envelhecer é sentir que se desgasta, 
ver que os cabelos embranquecem,
a pele enruga...
o corpo se curva... 
os entes queridos se vão
e, apesar de tudo, 

aceitar a realidade sem constrangimen-
to,

sem tristeza, nem decepção.
Envelhecer é aceitar a solidão
para melhor sonhar
ou , silenciosamente, poder rezar,
ou até mesmo cochilar...
Envelhecer é voltar a ser criança
e deixar-se, às vezes, governar,
e ainda, infantilmente,
também teimar!
Envelhecer é ter ousadia 
de gabar-se da sabedoria 
que a experiência lhe deixou...
Envelhecer não é viver indiferente
às belezas do meio ambiente,
mas, ainda vibrando
por tudo o que é belo e santo,
estar em disponibilidade e, em servir,
encontrar felicidade!
Envelhecer é desapegar-se de tudo 
e estar em constante despedida,
pronta para o adeus...
e, embalada pela esperança de encon-

trar, além,
os que lhe antecederam na morte,
mesmo sentindo saudades da vida,
dispor-se ao encontro com Deus.

Esse é um poema de minha mãe, que foi minha 
primeira professora.

Convidamos para usar da palavra, como orador 
inscrito para uma comunicação inadiável, o Senador 
Papaléo Paes, do Amapá, médico cardiologista e pro-
fessor.

Papaléo, lembro-me de que, no dia 15 de outubro 
de 2003, quando aqui chegávamos, V. Exª presidia a 
sessão e eu fiz um pronunciamento. V. Exª foi muito 
rigoroso com o tempo. Mas, em respeito a V. Exª, digo-
lhe que poderá fazer uso da tribuna pelo tempo que 
quiser em homenagem às professoras.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente Mão Santa. Hoje, eu não seria 
tão rigoroso com V. Exª, mesmo antes de V. Exª mos-
trar condescendência comigo.

Antes de iniciar meu pronunciamento, quero fazer 
uma homenagem aos professores, primeiramente por 
meio das palavras do Senador Paulo Paim. Tenho cer-
teza absoluta de que o Senador Cristovam Buarque, 
que tratará do assunto educação, me dará permissão 
para que eu possa homenagear também os professo-
res com as palavras, a experiência e o conhecimento 
que S. Exª tem sobre a matéria.
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Acredito que todos nós fomos professores em 
alguma fase de nossas vidas. Fui professor durante 
cinco anos, quando fazia minha faculdade de Medici-
na. Tive essa experiência de professor por cinco anos 
e vejo que, nesse tempo, muita coisa mudou.

Ouvi, hoje, na Rádio CBN, uma entrevista com o 
Ministro da Educação, em que o entrevistador ques-
tionava o porquê de os jovens não quererem mais ser 
professores. E entre as causas, ele citava os salários 
baixos e as condições de trabalho, do local de trabalho. 
Porém, faltou falarem mais sobre o desrespeito com 
que o professor é tratado atualmente.

Passamos daquela fase em que, quando crianças, 
nossos pais nos entregavam aos professores. Diziam 
que os professores tinham a responsabilidade de dar 
continuidade à educação que os pais davam em casa. 
E ali recebíamos a educação que os professores nos 
davam. Tenho certeza absoluta de que aqueles que 
passaram por esse estilo educacional tiraram, além 
do proveito técnico do ensinamento, o proveito na boa 
formação de sua personalidade. Quem não levou um 
bolo de uma palmatória? Eu levei. Quem não foi casti-
gado? Eu fui. Hoje, se o professor viesse a fazer uma 
coisa dessas, a quantos anos de reclusão ele seria 
condenado? Iria ser preso, jogado em manchete de 
jornal. Ou seja, hoje o professor entra em uma sala 
de aula com medo. Ele não sabe se, quando terminar 
aquela aula, vai ou não ser agredido com palavras ou 
até fisicamente.

Então, o professor, que merece todo o nosso res-
peito, pois é o responsável por um percentual signifi-
cativo na formação do nosso caráter, da nossa perso-
nalidade, é o que merecia uma atenção toda especial 
por parte do Poder Público principalmente. E aqueles 
responsáveis pela disciplina dos alunos mostrem aos 
alunos que o professor é o grande mandatário dentro de 
uma sala de aula e que o aluno está ali para obedecer 
e para seguir os bons exemplos dos professores.

Por isso, mais uma vez, peço permissão para que 
tanto o Senador Paulo Paim quanto o Senador Cristo-
vam Buarque incluam minha participação de homena-
gem ao professor nos seus discursos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a elabo-
ração do Orçamento é um trabalho árduo, delicado e 
minucioso, que, a cada ano, além dos Deputados e 
Senadores, mobiliza algumas centenas de profissio-
nais do mais alto nível no âmbito dos três Poderes, 
especialmente o Poder Executivo e o Poder Legisla-
tivo. São necessários muitos estudos, diagnósticos, 
análises, cálculos, medições e projeções. Só assim 
é possível contemplar em sua efetiva abrangência 
toda a complexidade das múltiplas facetas que inte-
gram o cotidiano da administração em seu dever de 

prestar o serviço público aos milhões de brasileiros 
que dele dependem direta ou indiretamente. 

A energia que o País emprega na confecção do 
Orçamento talvez já tenha sido calculada em alguma 
monografia acadêmica ou mesmo em dissertação de 
mestrado. Se não o foi, fica a sugestão para os pesqui-
sadores que se ocupam da área. Como Parlamentar e 
ex-Chefe do Executivo Municipal – pois fui Prefeito da 
capital do meu Estado, Macapá – não saberia qualificá-
los com precisão, mas percebo no dia-a-dia o tempo 
e o empenho que despendemos na apreciação dos 
diversos itens do menu legislativo, que vão, ao fim e 
ao cabo, integrar o que singelamente chamamos de 
Orçamento. 

Mas tão ou mais importante e impactante para o 
País e para a própria sociedade é a execução desse 
Orçamento, na medida em que executá-lo significa dar 
vida a inúmeros projetos e programas que vão prover 
o atendimento de necessidades sentidas pela popula-
ção, em geral precariamente assistidas.

A execução orçamentária adquire uma essencia-
lidade maior dentro de um País como o nosso, em que 
a sociedade ainda depende, em grande escala, da atu-
ação dos Poderes Públicos. Assim, setores importantes 
como infra-estrutura, comunicações, indústria e meio 
ambiente não podem, por inação de suas autoridades 
políticas e administravas, prostrar-se quando o assunto 
é dar conseqüência às ações e atividades politicamente 
consensuadas entre Executivo e Legislativo.

Lamentavelmente, vencidos nove meses – ou três 
quartos – do exercício, o que não se consegue obser-
var é o trabalho do Poder Executivo, em suas múltiplas 
e peculiares expressões ministeriais, na execução do 
Orçamento que aprovamos, na Câmara, para 2007.

Mestre na encenação diária, que beira o nau-
seante, de pirotecnias de marketing, o Governo Luiz 
Inácio Lula da Silva tem evidenciado despreparo e pí-
fio desempenho executivo, que encontra explicações 
também no pouco escrupuloso comedimento na exe-
cução do Orçamento. Se a inexecução orçamentária 
tivesse como resultado simples e prosaico descarte 
do trabalho que se desenvolveu nas duas Casas do 
Congresso Nacional, isso já seria muito grave e insul-
tuoso. Mas, quando essa falha de empenho se traduz 
em pesados prejuízos para a sociedade, como se 
pode intuir e verificar, aí o assunto muda radicalmen-
te de figura. É preciso que os Parlamentares tomem 
posição, denunciem e cobrem um mínimo de exação 
dos integrantes do Poder Executivo e de seu Chefe, 
notadamente enfastiado quando não está diante das 
câmeras de televisão e precisa trabalhar em temas 
“áridos” como administrar o Brasil e cobrar resultados 
de seus companheiros gerentes.
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É escandaloso chegarmos ao final do mês de 
setembro e saber que o Ministério das Cidades, res-
ponsável por tantas ações em nossos centros urbanos, 
sempre carentes de infra-estrutura, aplicou, Senador 
Cristovam Buarque, apenas 0,35% da parcela que lhe 
foi destinada ao Orçamento deste ano, isto é, dos R$ 
5,76 bilhões, foram gastos R$ 20,35 milhões. Mas a 
questão não fica restrita a essa área: o Ministério do 
Desenvolvimento poupou mais de 99% do seu orça-
mento aplicando apenas 0,96%. E afirmo que isso não 
é equívoco. V. Exªs, Srªs e Srs. Senadores, ouviram 
muito bem: as duas Pastas, individualmente, desem-
bolsaram menos de 2% dos valores a elas destinados 
para investimentos. 

Contudo, há um Ministério imbatível quando o 
assunto é investimento, ou melhor, não-investimento. E 
trata-se justamente de um setor chave para a captação 
de recursos externos em um País com as caracterís-
ticas do nosso e dentro de um mundo que, hoje, na 
avaliação dos franceses, viveria a civilização do lazer. 
É o Ministério do Turismo, que tem como timoneira a 
companheira petista Marta Suplicy, o campeão do de-
sinvestimento: às vésperas do último trimestre do ano, 
o Ministério do Turismo utilizou tão-somente 0,1% de 
seus recursos para investimentos. Pergunta-se: onde 
estão os projetos e programas de modernização de 
uma área tão promissora na atração de capital? Em 
todo o mundo, o turismo é um setor que cresce e ten-
de continuar crescendo nos próximos anos. No caso 
específico do Brasil, essa área necessita de grandes 
aportes para a ampliação de uma melhor estrutura de 
serviços aos turistas estrangeiros e domésticos, com 
formação e qualificação de quadros especializados. 

Pelo visto, Sr. Presidente, quando o tema é execu-
ção do seu próprio Orçamento, o Ministério do Turismo 
adota a parte civil da máxima que tornou sua titular co-
nhecida em todo o Brasil: ele apenas relaxa! Desse jeito, 
definitivamente, não vamos conseguir elevar o ingresso 
de visitantes estrangeiros nem melhorar os serviços ofe-
recidos aos brasileiros que viajam pelo País.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Papaléo Paes, desculpe-me interrompê-lo. 
Fui informado de que houve um problema técnico e o 
sistema de som não está bom. Então, se V. Exª quiser 
mudar de microfone, pode fazê-lo. (Pausa.)

Faça uma síntese do que foi dito para que o pú-
blico não perca a sua opinião. 

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Mão Santa!

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Fique à vontade, porque jamais vou cercear o tempo 
de V. Exª, em homenagem a V. Exª e aos professores 
do Brasil.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – O que 
eu poderia fazer como síntese é dizer que a execução 
orçamentária no nosso País, do Governo Lula, é de-
sastrosa e traz muitos prejuízos ao País. Nos nove pri-
meiros meses de Governo deste ano, o Ministério das 
Cidades executou apenas 0,35% do seu Orçamento; 
o Ministério do Desenvolvimento, apenas 0,99%; e o 
Ministério do Turismo, que demonstra ser inoperante 
e cuja Ministra foi protagonista de uma frase infeliz e 
grosseira para com os brasileiros que tinham dificul-
dades de embarcar nos aeroportos, executa no seu 
Ministério o verdadeiro “relaxamento”, pois aplicou 
apenas 0,1% do que deveria ser aplicado.

Sr. Presidente, é preciso também reconhecer 
que, por outro lado, há Ministérios mais eficientes na 
utilização de seus recursos. A Fazenda, por exemplo, 
já final de setembro, já havia executado 26,62%, posi-
cionando-se em primeiro lugar no ranking de execução 
orçamentária. Na segunda posição, o Ministério dos 
Esportes, que utilizou 24,34% das verbas destinadas, 
seguido de perto pelo operoso Ministério das Relações 
Exteriores, que havia investido quase 22% dos seus 
recursos orçamentários.

Finalmente, o que se tem é que a menos de três 
meses do exercício de 2007, o Governo Lula da Silva 
executou só 8,06% do autorizado para este ano. Dessa 
forma, remanescem carentes inúmeras áreas funda-
mentais, com legiões de brasileiros privados de serviços 
que compete ao Estado assegurar e qualificar. Enfim, 
essa era a lógica da tributação. Vemos, mais uma vez, 
a triste embromação e o inexplicável desperdício da 
descontinuidade de projetos, entre vários outros pre-
juízos para o País e para os seus cidadãos.

O ano de 2008 será um ano eleitoral. E um ano 
eleitoral muito especial, pois enseja um grande reali-
nhamento de forças na base de nosso sistema político. 
Como se sabe, no próximo ano, os brasileiros vão ele-
ger Prefeitos e Vereadores em todos os mais de 5.500 
Municípios que integram nossa federação. Ora, também 
sabemos que 2008 é ano preparatório para as eleições 
presidenciais de 2010. Logo, considerando-se o retros-
pecto das lamentáveis ações políticas do Governo Lula 
e de seu Partido, o PT não chegaria a surpreender que 
toda essa parcimônia oficial com os investimentos pú-
blicos em 2007 seja ensaiada postergação, prenúncio 
de uma destinação maciça de recursos – aí sim, para 
pródigo desembolso – no próximo ano.

Então, esclarecendo melhor o que quero dizer: 
a execução orçamentária de 2007, quando chegamos 
ao final do ano, está beirando a casa dos 8% e poderia 
ser uma forma proposital de o Governo Federal guar-
dar recursos para, como sempre fizeram neste nosso 
País, independentemente se é PT ou qualquer outro 
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Partido, injetá-los no ano que vem e fazer seus Prefei-
tos, de forma que, em 2010, haja um quadro político 
muito favorável ao PT. 

Lamento que realmente o homem público não 
consiga distanciar o fato de ser representante do povo 
eleito pelo voto da questão técnica, da questão admi-
nistrativa.

Confesso aos senhores, que, se tivéssemos a 
maioria dos políticos, dos ordenadores de despesas, 
responsáveis, sabendo distinguir bem o lado técnico do 
lado político, estaríamos em um país muito melhor.

Então, Srªs e Srs. Senadores, será um quadro, 
por si só, constrangedor e inexplicável, mas é uma hi-
pótese que merece acompanhamento, sobretudo, pelas 
atitudes pregressas. O mínimo que se pode exigir de 
um Governo é que realize uma gestão, com ou sem 
choque, séria e responsável.

Sr. Presidente, para complementar meu pronun-
ciamento, que fala sobre a execução orçamentária do 
Governo – e, logicamente, orçamento tem a ver com 
finanças, e finanças tem muito a ver com arrecadação 
–, registro que, de manhã, fui abordado no corredor 
por uma jornalista. V. Exª, Sr. Presidente, sabe bem 
qual é o meu posicionamento sobre essa questão da 
CPMF. Ela me perguntava como seria minha posição 
em relação à prorrogação da CPMF. Quero dizer a to-
dos os brasileiros que o voto é aberto e que vou votar 
contra a manutenção da CPMF. Eu estou radicalmente 
decidido a votar contra a CPMF. E ela me disse: “Eu 
pensei que o senhor fosse votar a favor”. Eu perguntei 
o motivo e ela me disse que eu era médico e que havia 
os recursos que vão para a saúde.

Sim. Quero lembrar aos brasileiros, seja lá em 
que Governo for, não deveríamos nunca usar de má-fé 
com o povo, principalmente para elevarmos impostos. 
Quando foi criada, essa contribuição era chamada de 
provisória, com o recolhimento de 0,20% por movimen-
tação financeira – emissão de cheque –, ela deveria 
destinar-se exclusivamente à saúde. Hoje, ao movimen-
tar a conta, há uma retirada do salário do brasileiro de 
0,38% cada vez em que ele emite um cheque e esse 
percentual tem várias destinações. Ou seja, o Governo 
aproveitou-se e começou a acenar com o chapéu dos 
outros: o que era para a saúde, ele começou a desti-
nar para um lado e para outro. 

Eu disse ainda para a senhora jornalista que ha-
via uma maneira apenas de me fazer votar a favor do 
percentual da CPMF: que fosse reduzido esse mon-
tante, mesmo que o percentual fosse para 0,20%, os 
recursos obtidos fossem destinados única e exclusi-
vamente à saúde. Mas o Governo já enviou um monte 
de maneiras para ficar destinando o dinheiro da saúde 
para outras ações.

E eu também esqueci de dizer a ela que o meu 
celular está cheio de mensagens de colegas médicos 
que abominam a CPMF, Senador Mão Santa. No meu 
Estado, está assim: colegas estão mando mensagens 
uns para os outros, fazendo uma corrente contra a 
CPMF.

Por quê? Porque não aceitam que o Governo faça 
chantagem, até levando à opinião pública a sensação 
de que quem vai votar contra a CPMF está votando 
contra o Bolsa-Família. Mas uma coisa não tem nada 
a ver com a outra. O Governo tem de onde tirar recur-
sos para manter o Bolsa-Família, tem de onde tirar 
recursos para manter a Previdência, que ele mantém 
com recursos da CPMF. Nós não vamos deixar que 
mais uma vez o Poder Executivo, que é ditatorial por-
que tem o que quiser nas mãos, engane a população 
ao fazer com que ela não entenda os que votaram 
contra a CPMF.

Então, lembro aqui ao povo brasileiro, como o 
PT fez quando o PSDB queria promover este tributo, 
e conseguiu, em 0,20%, que chegou a vez de dizer o 
seguinte: era provisório este tributo, era provisório.

O Governo Lula, em 2003, propôs aos membros 
desta Casa que votassem pela a manutenção da CPMF 
por mais quatro anos, porque, em quatro anos, teria re-
solvido as questões de readaptação sem esse recurso. 
E, agora, vem pedir de novo, ou seja, não cumpriu com 
a sua responsabilidade e vem pedir de novo.

Então, aqueles que votarem a favor da CPMF 
estão votando contra o povo. Os que votarem contra a 
CPMF estão votando a favor do povo, porque é o povo 
que está pagando o imposto. E dizem: “Mas o pobrezi-
nho não tem cheque, ele não preenche o cheque”. Ele 
pode não preencher cheque, e não se descontar CPMF 
dele, mas, no valor dos produtos que todos consomem, 
estão embutidos os gastos com a CPMF.

Vejam, por exemplo, quanto imposto há em um 
pãozinho. É só somar, desde o primeiro cheque, com 
a venda do trigo, o transportador que vai receber o 
cheque, enfim, todos os cheques envolvidos nessa 
produção são impostos que aumentam o valor do 
pãozinho.

Nós estamos, nesta Casa, com a faca e o queijo 
na mão, para fazer o que o povo brasileiro quer: dimi-
nuir os impostos, diminuir esse massacre que nós já 
sofremos de tributação e que está incontrolável. Está 
nas nossas mãos, pelo menos, simbolizar que quere-
mos pagar menos impostos, retirando 0,38% desses 
72 impostos que o brasileiro já recolhe.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– São 76 impostos.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – São 76 
impostos. Então esta é a minha explicação. Não abro 
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mão deste meu pensamento e espero que a questão 
havida aqui com o Presidente da Casa não tenha sido 
em nada relacionada à CPMF, porque seria uma vergo-
nha para todos nós fazermos qualquer tipo de acordo 
com o Governo para votarmos a CPMF.

Sou do PSDB, um Partido de oposição e não 
vamos votar a CPMF porque o Presidente foi afas-
tado da sua cadeira. Seria uma vergonha para nós! 
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Devemos 
ser responsáveis aqui dentro, fazermos a vontade do 
povo e não sermos pressionados pelo Governo, pelo 
seu poder ditatorial da força. 

O Governo tenta passar, por seus meios de co-
municação, que os Parlamentares, o Poder Legislativo, 
os Legisladores são corruptos. Mas, se alguns o são, 
essa corrupção, com mensalinhos e mensalões, é pa-
trocinada única e exclusivamente pelo Poder Execu-
tivo. É o Poder Executivo que tem o dinheiro. O Poder 
Executivo pode ser corrupto e corruptor, porque ele 
tem esse poder. Nesta Casa, tenho certeza absoluta 
de que ninguém vai se dobrar ao poder do Executivo, 
votando de uma maneira errada apenas porque o Exe-
cutivo pode beneficiar um, dois, três ou quatro, sei lá 
quantos, com cargos ou funções. 

Esse é o meu posicionamento, Sr. Presidente, de 
maneira bem clara.

Muito obrigado. 
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – V. Exª 

me permite um aparte?
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Senador 

Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador 

Papaléo Paes, longe de mim querer convencê-lo da sua 
posição já tomada. Entretanto, em primeiro lugar, eu 
quero dizer que não gosto de mudar de posição. Saí 
de Partido sem mudar de posição. Eu apoiei a CPMF 
quando ela foi criada. Quando ela foi criada, eu disse: 
aqui está um imposto que tira proporcionalmente à ren-
da de cada pessoa; aqui está um imposto impossível 
de ser sonegado; aqui está um imposto cujo dinheiro 
vai para a saúde. De lá para cá, essa parte mudou. A 
gente sabe que o dinheiro não está indo para a saúde. 
É verdade. V. Exª tem razão também, embora tire mais 
dos que têm mais, no fim todos pagam um pouquinho 
porque os empresários que fazem os preços transfe-
rem para o consumidor o imposto que pagam. Isso é 
natural, essa é a regra do jogo. Agora, se se acaba a 
CPMF – não estou argumentando com V. Exª, estou 
perguntando –, e os preços não baixam, em vez de 
ir para o Governo o dinheiro vai para os empresários. 
Os empresários brasileiros que nos procuram, a cada 
um de nós, na luta contra a CPMF estão dispostos a 
baixar os preços na proporção do que eles vão eco-

nomizar ao não pagarem a CPMF? Ou vamos acabar 
com a CPMF, não irá mais esse dinheiro para o Go-
verno, mas o dinheiro continuará indo para alguém, 
porque alguém vai ficar com esses recursos. São os 
que formam os preços, são aqueles que têm o poder 
de formar os preços. Eu temo que, acabando com a 
CPMF, não mudemos nada para o povo; que os R$38 
bilhões de que se fala não se dirijam ao povo. Hoje esse 
recurso não vai porque o Governo não está aplican-
do corretamente. Por isso penso em apresentar uma 
emenda sugerindo que 20% dos recursos da CPMF se 
dirijam à educação. Se isso se der, tenho a impressão 
de que muita gente que hoje é contra a CPMF ficará 
a favor, Senador Mão Santa, porque temos que ver o 
lado do imposto e o lado de quem recebe o dinheiro. 
O grande problema hoje não está na CPMF, mas sim 
na destinação do dinheiro da CPMF. Está no lado do 
gasto, não no lado da arrecadação. No entanto, sabe-
mos que é possível que uma emenda como essa não 
seja aprovada, ou seja vetada pelo Governo. Mas eu 
só queria deixar aqui esta análise. É o povo que está 
nos assistindo. Acabar um imposto não significa que 
se beneficiará o povo. Pode ser que o beneficiado 
seja um segmento que, em vez de gastar mais nos 
custos da produção, ficará com a parte que iria para 
os impostos, não transferindo essa redução de gastos 
para o povo, que está na ponta e que hoje é realmente 
contra a CPMF.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Eu acei-
to. V. Exª realmente faz uma análise que poderíamos 
dizer que é muito lógica, desde que o Governo não 
faça a desindexação desse valor da CPMF, no caso de 
sua extinção, dos preços. Nesse sentido, já passaria 
a ser uma responsabilidade de governo e não nossa, 
nosso desejo.

Concordo quando V. Exª fala em educação. Mas 
não posso aceitar que, com esse tributo, que se iniciou 
com uma única destinação de 0,20% para saúde, te-
nham enganado o povo. Hoje, o percentual é 0,38%, 
destinado a outras ações que não têm nada a ver com 
saúde. Não aceito que esse percentual seja destina-
do a DRU, Previdência, Bolsa-Família, porque o Go-
verno tem fonte para esse programa. Não aceito que 
venham chantagear o povo, dizendo que, se acabar 
a CPMF, acabará tudo isso. Não acabará nada, não. 
O Governo tem recursos e superávit suficiente para 
compor essa situação. Basta que aja com bom senso 
se não quiser perder os 0,20% para a saúde. Se for-
mos destinar esse percentual à saúde, votarei a favor. 
Se vier uma emenda sua para a saúde e a educação, 
também votarei a favor.

Mas, da maneira como está, sou radicalmente 
contra. Não aprovarei esses 0,38%. Não votarei a fa-
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vor. Por quê? Porque é uma afronta para nós qualquer 
chantagem para votar essa proposta do Governo. 

Outra coisa, o Ministro Mantega não tem muita 
habilidade para tentar convencer, principalmente os 
Parlamentares. O Senado é a Casa das pessoas mais 
experientes, tem uma assessoria que pode nos orientar 
direito. E ele não tem essa habilidade. Então, o Gover-
no está tentando tratar esse assunto de uma maneira 
muito pessoal e não técnica com os Parlamentares.

Agradeço a sua intervenção, muito importante. 
Quero, aceitando sua intervenção, raciocinar nessa 
possibilidade da questão da educação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Senador Papaléo, nós queremos aplaudir o pronun-
ciamento de V. Exª e relembrar um aspecto, Senador 
Cristovam Buarque, V. Exª que é educador, no qual o 
Papaléo trouxe a imagem da palmatória, e aqui estou 
com um livro de um educador como V. Exª, de um vere-
ador da minha cidade, o Professor Francisco Iweltman 
Vasconcelos Mendes. O nível intelectual dele é de Se-
nador da República. Ele é até forte candidato a prefeito 
de nossa cidade. Mas o Professor Iweltman, professor 
de universidade, mostrando como a democracia evolui 
– ele enriquece a Câmara Municipal de Parnaíba –, es-
creveu um livro sobre Educação e Sociedade (da Colo-
nização à Primeira República), na cidade de Parnaíba, 
no qual ele relembra Humberto de Campos. Professor 
Cristovam, Humberto de Campos foi da Academia Bra-
sileira de Letras, um contista extraordinário, maranhen-
se, que passou sua infância em Parnaíba. Ao entrar na 
Academia Brasileira de Letras, ele disse que nenhum 
teve um caminho tão longo e sinuoso como ele. Saiu do 
Maranhão, depois de Parnaíba e chegou a Academia 
de Machado de Assis. Ele diz assim:

(...) Os alunos do curso primário eram 
lecionados pelos do secundário. Quem não 
aprendera, tinha o direito de passar adiante 
sua ignorância, e de empregar, discriciona-
riamente, a palmatória. Esta era, aliás, no Ex-
ternato, uma divindade doméstica. Os alunos 
enfeitavam-na de fitas multicores, nas festas 
do colégio, trazendo-a como os santos casa-
menteiros nos oratórios da família que tem 
muita moça.

(...) À primeira irritação, porém, a tem-
pestade estalava. E a palmatória cantava a 
tarde inteira, como se tivesse ficado doida, 
de repente.

Mas as nossas professoras nos educa-
ram. Eu ainda cheguei a ver as palmatórias. De 
qualquer maneira, elas encaminharam para o 
saber os primeiros brasileiros.

Estava inscrito, como orador, agora, o Professor 
Cristovam. Mas convidamos para usar da palavra, como 
Líder do PT, a Professora Ideli Salvatti, que é Senado-
ra. Eu disse professora porque penso ser esse o maior 
título que podemos ostentar. Regimentalmente, V. Exª 
poderá usar da palavra por cinco minutos, mas jamais 
ousarei cortar a palavra da Professora Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Agradeço, Senador 
Mão Santa.

Peço toda a delicadeza ao Senador Cristovam, 
que também é da área. Tenho certeza de que S. Exª 
tratará do Dia do Professor, e não poderia ser diferen-
te, porque nós aqui estamos Senadores, mas somos 
professores, exercemos essa tarefa ao longo de mui-
tos anos durante a nossa vida profissional. Para nós, 
este é um dia que reputo sagrado, porque enfrenta-
mos muitos desafios e dificuldades na educação, mas 
a tarefa de educar é uma das mais nobres. Essa é 
uma das profissões mais nobres. Pena que tenhamos 
tanta dificuldade para que ela possa ser devidamente 
valorizada.

O pessoal da minha assessoria preparou al-
gumas questões que gostaria de reiterar. A primeira 
ação governamental referente ao magistério, à edu-
cação, foi exatamente no dia 15 de outubro de 1827, 
há quase duzentos anos, pois no dia consagrado à 
educadora Santa Teresa D’Ávila, em homenagem a 
ela, Dom Pedro I baixou um decreto imperial com 17 
artigos, estabelecendo que todas as cidades, vilas e 
lugarejos teriam suas escolas de primeiras letras, a 
escola de ensino elementar. Esse decreto também 
tratava da descentralização do ensino, do salário dos 
docentes, das matérias básicas a serem ministradas, 
e tinha como parâmetro a formação sólida das crian-
ças e jovens para enfrentar o mundo.

Não preciso dizer, Senador Paulo Paim, que o 
primeiro decreto imperial de 15 de outubro de 1827 
não conseguiu ser implementado na sua totalidade, 
senão não estaríamos até os dias de hoje brigando 
para termos o reconhecimento efetivo da atuação, da 
ação dos nossos profissionais da educação.

Só 120 anos depois, em 1947, é que se deu a 
primeira comemoração do dia 15 de outubro, dedi-
cado ao professor. Foi em São Paulo, em uma pe-
quena escola, no nº 1.520 da Rua Augusta, onde 
existia o Ginásio Caetano de Campos, conhecido 
como Caetaninho. Alguns professores tiveram a 
idéia de se organizar em uma parada de um dia, 
para evitar a estafa, realizar um congraçamento e 
fazer análise dos rumos da escola para o restante 
do ano. A idéia estava lançada para, depois, crescer 
e implantar-se por todo o Brasil até a data ser ofi-
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cializada nacionalmente como feriado escolar, por 
meio do Decreto nº 52.682, de 1963 – portanto, no 
Governo João Goulart.

Então, vejam que, embora o primeiro decreto re-
lativo ao magistério seja de 1827, o reconhecimento do 
Dia do Professor somente ocorreu em 1963. Em Santa 
Catarina, a primeira Parlamentar, a primeira mulher a se 
eleger como Deputada Estadual, em 1934, a primeira 
negra também a se eleger no Parlamento do Brasil, a 
professora Antonieta de Barros, foi exatamente a pri-
meira pessoa que levou para a Assembléia Legislativa 
toda essa discussão a respeito de um plano de carreira 
do professor, bem como da criação do Dia do Professor. 
Portanto, vejam como é histórica essa luta, que vem 
de longa data, para valorização do professor, assunto 
de que estarmos tratando hoje no Senado.

Quero ainda homenagear de forma muito clara 
o professor e a professora de todos os cantos deste 
nosso País que não desistem da educação e que con-
tinuam acreditando nas pessoas, no valor do conheci-
mento, das relações pessoais e sociais, bem como na 
construção de uma sociedade melhor onde a educação 
tem imensa e decisiva contribuição a dar.

Gramsci, um dos mais brilhantes teóricos do pen-
samento social mundial, nos ensina a refletir sobre o 
papel da educação e afirma que o professor é como 
um relojoeiro: tem nas mãos a função de formar o ho-
mem e o trabalho eficaz é aquele que se desenvolve 
paciente e tenazmente, tendo como perspectiva o pro-
cesso de produção histórica da vida e a construção 
do conhecimento.

Para que isso ocorra, o professor terá de reali-
zar a magia de colocar o aluno em contato direto com 
a história do pensamento, de forma que ele desperte 
o interesse pela investigação, pelo aprofundamento 
das questões e acredite que a vida é criação e nada 
é definitivo, ou seja, em qualquer situação sempre há 
perspectiva de mudanças.

Temos acompanhado com muita atenção, muito 
carinho, muita expectativa e muita esperança uma sé-
rie de movimentos que estão interligados, conectados, 
agora no Programa de Desenvolvimento da Educação, 
que foi lançado em abril pelo Presidente Lula e pelo 
Ministro Fernando Haddad. É um conjunto de medidas 
que busca uma sinergia adequada para que a educa-
ção se desenvolva em todas as áreas, em todas as 
esferas, desde a educação infantil, ensino fundamental, 
ensino médio, ensino superior, educação de jovens e 
adultos, educação profissionalizante, educação espe-
cial, alfabetização.

Só com essa sinergia, acoplada à valorização 
dos profissionais da educação com mais recursos, é 
que efetivamente poderemos ter uma perspectiva po-

sitiva de ver o papel da educação e dos educadores 
ser reconhecido por toda a sociedade brasileira.

A nossa professora Anita Helena, da Universidade 
Federal do Paraná, faz um belíssimo artigo em que ela 
fala sobre “A Arte de Ensinar e o Papel do Professor.” 
Ela diz que a situação do professor na sociedade, seu 
papel na formação de cidadãos livres e capazes de 
exercer sua cidadania, sempre esteve restrita às con-
dições materiais de exercício da sua profissão.

Portanto, neste dia 15 de outubro, quando tra-
zemos aqui para a tribuna os baixos salários, as pés-
simas condições de trabalho, o assoberbamento, o 
estresse, muito estresse, muitas horas extras além 
das 40 horas em sala de aula, todo o trabalho que os 
professores têm de realizar extraclasse para desem-
penhar dignamente a sua profissão e fazer com que 
as nossas crianças e os nossos jovens tenham aces-
so ao conhecimento, a um conhecimento crítico, para 
viver com dignidade, queremos lembrar que se não 
tratarmos das condições materiais de trabalho dos 
professores não vamos avançar.

Por isso, refletir sobre a situação dos professores 
é também uma forma de homenageá-los. Não adianta 
querer encobrir as péssimas condições de trabalho e de 
remuneração, porque, se não encararmos dessa forma 
esses milhões de profissionais que estão em todos os 
cantos, não existe nenhuma outra profissão que esteja 
presente tão plenamente em todos os cantos do Bra-
sil, exercendo a tarefa de formação da cidadania e da 
Nação brasileira, como a dos professores.

Gostaria, com muito prazer, de escutar o Sena-
dor Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora 
Ideli Salvatti, eu gostaria, em primeiro lugar, de cumpri-
mentá-la. V. Exª é professora, Senadora e, pelo terceiro 
ano, Líder do Bloco de Apoio ao Governo, principal-
mente do Partido dos Trabalhadores, em votação por 
unanimidade. Em segundo lugar, quero cumprimen-
tá-la pela forma transparente e tranqüila com que faz 
a sua análise, lembrando aquele professor que está 
lá na base, com pouca estrutura, que sofre inclusive 
a violência, como está sendo discutido e amplamen-
te divulgado, em relação a alguns alunos, e aborda 
também a questão salarial. De fato, preocupa muito. 
Li recentemente sobre quanto ganha um parlamentar, 
um juiz, um procurador, um promotor, um funcionário 
federal, um professor de universidade e um professor, 
em escala, se pertencer a Estado ou Município. De fato, 
eu sou do tempo em que ser professor era status na 
cidade do interior. V. Exª lembra...

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Era 
autoridade máxima na cidade.
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O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Era auto-
ridade máxima; hoje não é mais. Por isso quero cum-
primentá-la, como Líder do Governo, porque V. Exª é, 
de fato, uma liderança respeitada na Casa, pela sua 
ação muito firme e muita clara em todos os momentos. 
E V. Exª faz esse comentário sobre a situação dos pro-
fessores no Município, no Estado e no nível Federal, 
pensando nas universidades federais, da valorização 
das condições de trabalho e do salário dos professo-
res. Por isso, os meus cumprimentos a V. Exª, que é 
professora e Líder do Partido dos Trabalhadores.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Muito 
obrigada, Senador Paulo Paim.

Para que não paire dúvida sobre se há perspec-
tiva de melhorar a educação brasileira, de aprimorá-
la, de fazê-la efetivamente construtora da cidadania e 
de um país com soberania, com altivez e em condi-
ções de enfrentar tudo o que temos pela frente, essa 
perspectiva deverá traduzir-se em uma formação de 
qualidade de nossos professores, em uma carreira 
organizada em todos os níveis e modalidades de en-
sino, seja federal, estadual ou municipal, público ou 
privado, de educação básica ou superior, apoiada por 
um salário digno e condições adequadas de trabalho. 
Se não tivermos capacidade de interligar, conectar, 
todas essas questões, a educação passará a não ter 
a perspectiva de que tanto necessita para se desen-
volver com plenitude.

O papel social da docência ainda não tem sido 
efetivamente considerado como elemento fundamental 
no processo de organização social e política da Na-
ção. Gramsci, em escritos de agradecimento ao seu 
professor, lembra que ensinar é ir além de transmitir 
letras e números; assume o significado de desmistifi-
car e esclarecer o que parece obscuro e impenetrável, 
para despertar o amor por um saber não petrificado, 
um saber que constrói na troca de informações e ex-
periências.

No Brasil, temos a felicidade de dizer que não são 
poucos os exemplos de profissionais que existem na 
história da educação, homens e mulheres, que estuda-
ram, propuseram e experimentaram formas diferentes 
e bem-sucedidas de se realizar um processo formativo, 
tanto na sala de aula como nos laboratórios, nas ofici-
nas, no cotidiano do trabalho e na produção.

Eu poderia fazer uma lista imensa, começando 
por Paulo Freire e seguindo dezenas e dezenas, mas 
não são esses professores, estudiosos e pedagogos 
que eu gostaria de homenagear. Quero homenagear 
aquele que, com certeza, cada um de nós conhece no 
nosso Estado, na nossa cidade: o professor ou a pro-
fessora que, para despertar e ampliar o conhecimento 
dos seus alunos, desenvolve métodos criativos, ainda 

não organizados nos livros convencionais, às vezes fa-
zendo mágica, sem ter material didático, sem as míni-
mas condições, e, usando da sua criatividade e da sua 
disposição imensa para realizar o trabalho pedagógico, 
alcança com sucesso seus objetivos. É especialmente 
para esse docente, professor e professora, às vezes 
anônimo, poucas vezes reconhecido e valorizado, que 
eu gostaria de deixar a minha homenagem, neste dia 
15 de outubro de 2007.

Por último, Senador Mão Santa, não gosto muito 
de dar palpites nem sugestões para a outra Casa, a 
Câmara dos Deputados, mas talvez a coisa mais im-
portante que poderíamos fazer no Congresso Nacional, 
nesta semana em que se comemora o Dia do Profes-
sor, seria aprovar o regime de urgência para que o piso 
nacional do magistério brasileiro, uma reivindicação de 
décadas, uma reivindicação, Senador Cristovam, que, 
desde que entrei no movimento sindical dos professo-
res, já era uma bandeira da nossa CPB, a Confederação 
dos Professores do Brasil, depois da CNTE.

O projeto foi aprovado na Comissão de Educa-
ção, com o piso de R$950,00. Aumentou um pouqui-
nho desde que o Presidente Lula o enviou, no valor de 
R$850,00. Passou para R$950,00, 40 horas, referente 
à formação de nível médio. Quem sabe tivéssemos a 
capacidade de aprová-lo, em regime de urgência, na 
Câmara, da mesma forma como tramitou rapidinho o 
reajuste dos magistrados, para homenagear os pro-
fessores? O reajuste da Justiça teve uma tramitação 
rápida, de R$22 mil para R$24 mil. Então, quem sabe, 
para homenagear, nós pudéssemos ter essa expec-
tativa?

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – V. Exª 
me concede um aparte?

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Ouço-
o com muito prazer, Senador Cristovam, porque tenho 
certeza de que V. Exª vai comungar desse pedido, 
desse apelo.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Mais 
do que isso, Senadora, eu até lembro que, se tivesse 
havido um pouco de pressa, o Presidente da Repú-
blica poderia sancionar, no dia de hoje, esse projeto. 
Perdemos, mas pelo menos que se faça até o final 
do ano. Agora quero pedir a sua ajuda, o seu apoio. 
Esse projeto, de minha autoria, teve início no Senado. 
O Governo deu entrada em um projeto igual, algum 
tempo depois. A Câmara está trabalhando com os dois 
projetos apensados. Gostaria da sua colaboração para 
evitarmos o que aconteceu com o projeto do Senador 
Osmar Dias.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Para 
não termos repetição, videoteipe de filme ruim aqui.
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O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Para 
não repetirmos. É óbvio que, se o projeto só entra em 
vigor se o Presidente Lula sancionar, o Governo tem 
todo o mérito, mas eu tentei implementar esse projeto 
quando era Ministro, e não consegui. Quando cheguei 
aqui, dei entrada imediatamente. Inclusive, no dia da 
votação, fui à Comissão de Educação, onde há o reco-
nhecimento da autoria, mas eu gostaria que a senhora 
apoiasse o reconhecimento...

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pode 
ter certeza, Senador Cristovam.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – ...até 
porque tanto eu quanto o relator temos recebido mui-
tas críticas, dizendo que o valor está baixo. E tenho 
defendido que, com o piso, estamos dando um gran-
de salto. Depois discutiremos como elevar esse piso 
na medida das proporções, inclusive havendo ou não 
CPMF, porque a situação financeira do Governo será 
uma com a CPMF e outra sem. Disso eu não tenho a 
menor dúvida. Então, quero me solidarizar, dar todo 
meu apoio e ficar feliz que a senhora tenha trazido esse 
assunto. Eu nem ia trazê-lo. Eu tinha me esquecido 
até de falar do piso salarial, embora pretenda falar de 
salário de professores. Mas estou aqui para dar todo 
apoio para que o Governo possa implantá-lo. Na ver-
dade, isso ficará como uma marca do Governo Lula, 
mas pelo menos que se saiba que a origem foi no Se-
nado, até para levantar a auto-estima dos Senadores, 
que hoje anda lá embaixo.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Até 
porque, Senador, V. Exª foi Ministro do Governo Lula. 
Portanto, como a iniciativa é de V. Exª, é óbvio que fa-
remos toda a questão de realçar, de reforçar, para que 
isso fique consagrado.

Senador Cristovam, muita gente diz que o valor 
é baixo. Tenho dito sempre: é uma luta de tantas dé-
cadas, é uma luta histórica por um padrão mínimo de 
remuneração de todos os professores no Brasil que 
podemos começar, até porque esses R$950,00, que 
seriam o piso, já beneficiariam mais de um milhão de 
professores de imediato. À sua entrada em vigor, já te-
ríamos mais de um milhão de professores, em todo o 
País, beneficiados. Além disso, teríamos um patamar 
para, aí sim, por meio de uma luta nacional, valorizar 
anualmente, por meio de reajustes, com certeza tere-
mos mais unidade como profissionais da educação e 
teremos algo que estará consagrado como direito.

É bom sempre lembrarmos: o salário mínimo atual 
foi uma grande conquista. Havia diferenças regionais e 
se dizia que era impossível pagar um salário mínimo 
unificado em todo o Brasil. Está aí o resultado, não 
só é possível unificá-lo, mas também é possível recu-
perá-lo, como está sendo feito. Lembra-se daqueles 

cem dólares, Senador Paulo Paim? Já chegamos aos 
duzentos, numa recuperação extremamente benéfica 
para o povo brasileiro a partir do momento em que ti-
vemos um salário mínimo unificado.

Eu não tenho a menor dúvida de que o piso na-
cional unificado do magistério será uma das formas 
de valorizarmos a profissão, que é sempre digna do 
maior reconhecimento de toda a sociedade, embora, 
infelizmente, não é assim que vem ocorrendo.

Por isso, se me cabe hoje fazer um pedido, ele 
seria um só: que a Câmara dos Deputados aprove o 
regime de urgência e aprove o projeto. E eu tenho cer-
teza, Senador Cristovam Buarque, de que em home-
nagem a V. Exª, no momento em que o projeto apor-
tar no Senado, ele será aprovado muito rapidamente, 
com o apoio da maioria das Senadoras e Senadores 
desta Casa. Isso para homenagear não só quem teve 
a iniciativa, a idéia, quem ousou enfrentar essa ques-
tão, mas principalmente para homenagear a todas as 
professoras e professores deste imenso Brasil.

Muito obrigada, Senador Mão Santa. Agradeço 
por V. Exª ter me deixado falar por bem mais do que 
os cinco minutos a que eu tinha direito.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os nossos aplausos. V. Exª é a nossa Líder, mas eu 
queria fazer uma sugestão, Senadora Ideli. O Acre é 
do PT e deu um exemplo – embora em outros Estados, 
como o meu, as professoras reclamem. Mas o Acre é o 
Estado que paga o piso de R$1.580. Então, parabéns 
ao Governo do Acre, que é do PT. O nosso Presidente 
da República pode se inspirar no Acre. Mas, em con-
trapartida, outros governos do PT, como o do Piauí, 
decepcionam as professoras. Mas é possível, já que 
o Acre paga R$1.580 para professores.

Convidamos, para usar a palavra, o Professor 
Cristovam Buarque, que significa, na história do Sena-
do, reviver Pedro Calmon, João Calmon, Darcy Ribeiro. 
Na última solenidade que tive, no Dia da Criança, vi 
uma bandeira em que estava escrito o lema positivis-
ta de Auguste Comte, que está ali: “Ordem e Progres-
so”. V. Exª esperava que fosse mudado para “Educar 
é Progresso”. 

V. Exª use o tempo que achar conveniente.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu creio que 
podemos começar lembrando que uma das provas 
de que o professor no Brasil não é a categoria com 
o prestígio que merece é o fato de que nós tentamos 
tanto ter uma sessão especial para os professores no 
dia de hoje e não conseguimos.

Dia 3 de setembro, eu dei entrada a um pedido 
de uma sessão especial no dia de hoje, uma segunda-

    113ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2007 



Outubro de 2007 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 35049 

feira, que não atrapalharia os trabalhos normais. De-
morou até o dia 27 de setembro para ser lida. No dia 
1º de outubro, o senhor, Senador Mão Santa, estava 
na Presidência e tentou, sim. Quero agradecer o seu 
esforço. O Senador Paim pediu que fosse lido aqui o 
requerimento de criação de uma sessão especial para 
o professor, e não conseguimos.

Isso é uma das provas do desprestígio, Senador 
João Durval.

Depois que dei entrada ao pedido da sessão 
especial, outros fizeram o mesmo e conseguiram ses-
sões especiais.

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Mas nós 
estamos fazendo a sessão dos professores.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Nós 
dois. Mas eu queria esta Casa cheia, com uma sessão 
especial, com os professores sentados ali. Embora 
muitos estejam aqui nas galerias, em uma sessão es-
pecial, eles estariam sentados aqui, e nós estaríamos 
debatendo de uma maneira muito mais agradável.

De qualquer maneira, a Senadora Ideli Salvatti, 
o Senador Papaléo Paes, o Senador Paulo Paim e eu 
próprio, todos, estamos tratando deste assunto. E quero 
começar a minha fala dizendo que é comum, Senador 
Mão Santa – e o senhor é um homem, entre todos nós 
aqui, conhecedor da História –, nós nos horrorizarmos 
quando ouvimos falar em dirigentes que queimam livros. 
Nós nos horrorizamos! Duzentos anos antes de Cristo, 
um Rei mandou queimar todos os livros que existiam 
no reino – todos os que não foram escondidos ele 
queimou – e ainda mandou assassinar todos os poe-
tas, porque eram críticos a ele. Nós nos horrorizamos. 
Dois mil anos depois, Hitler fez isso. Aliás, quinhentos 
anos antes de Hitler, a Inquisição fez isso. E nós nos 
horrorizamos, Senador Paim. Mas não nos horroriza-
mos com uma coisa tão grave quanto esta. Sabe qual 
é? Não deixar que os livros sejam escritos. Não deixar 
que os poetas, que os cientistas se façam cientistas. E 
é isso que o Brasil faz há quinhentos anos.

A gente não queima livros, a não ser durante o 
golpe militar. Queimaram-se livros, sim. Mas é fato raro 
queimar livro. No regime militar, houve muitos intelec-
tuais que tiveram de abandonar o País e muitos foram 
presos. Alguns, até mortos. Mas foram poucos. Agora, 
a história inteira do Brasil é uma história de impedir que 
os livros sejam escritos, de não deixar que os cientistas 
e intelectuais floresçam. A gente não percebe isso. A 
gente se choca quando um livro é queimado em praça 
pública, como tem sido; a gente não se choca quando 
o livro não é escrito. E no Brasil, há quinhentos anos, a 
gente impede os livros de serem escritos, porque não 
dá educação àqueles que seriam os escritores.

Ninguém nasce escritor. Você se faz escritor pela 
escola; você não nasce um cientista; você se faz um 
cientista pela escola. Quando você nega a escola, 
você impede um ser humano de se desenvolver inte-
lectualmente e virar um cientista, virar um poeta, virar 
um escritor. E a gente não se horroriza. Nós não nos 
horrorizamos com o fato de que o Brasil impede, freia, 
não deixa o desenvolvimento intelectual da nossa po-
pulação. Isso passa despercebido, como uma coisa 
normal. Muito mais grave é isso, porque são 500 anos 
de queima, em vez daquilo que fez aquele imperador 
chinês, do que fez Hitler, do que fez a Inquisição, do 
que fez a Revolução Cultural na China nos anos 60. No 
nosso caso, queimamos os cérebros, jogamos fora os 
cérebros, desperdiçamos os cérebros. Nem deixamos 
que eles escrevam seus livros. Quando se escrevem 
os livros e os queimam, alguns se salvam. No entanto, 
quando o livro não é escrito, não se tem o que salvar: 
o livro não existe.

Einstein não seria nada, se não tivesse tido uma 
professorinha primária que ensinasse a ele o abc e as 
quatro operações. Ele teria sido jogado fora como inte-
lectual, como cientista. O seu cérebro teria sido impe-
dido de se desenvolver, se ele não tivesse tido lá, aos 
cinco anos de idade, um professor ou uma professora 
no ensino fundamental. 

No Brasil, a gente impede todos os anos que 
nossas crianças tenham a educação necessária para 
o seu desenvolvimento. Somos queimadores de livros, 
porque apagamos os cérebros que vão escrever os 
livros. A gente esquece isso.

Uma das maneiras de impedir que haja o cérebro 
que produz foi usada pelo Brasil, quando era Colônia, 
impedindo que aqui existissem editoras e gráficas e 
não deixando que aqui houvesse escolas, a não ser 
aquelas que tinham o objetivo único de promover a 
religião. Essas não eram escolas, eram catecismos. O 
Império substituiu a Colônia, e pouco mudou, Senador 
João Durval. Pouco mudou depois da Independência. 
Dom Pedro, obviamente, fez belíssimas escolas, mas 
poucas e para poucos, até porque, durante todo o Im-
pério, o Brasil teve um regime de escravidão; apenas 
um ano a escravidão acabou antes do Império.

Então, ao longo de todo o Império, os negros, 
neste País, não podiam desenvolver o seu potencial 
intelectual, Senador Paulo Paim – V. Exª que é um 
descendente deles. Quantos gênios da raça negra 
este País perdeu porque não tiveram uma boa escola 
na hora certa? Quantos? Foram dez milhões de es-
cravos que chegaram a este País; muitos foram des-
cendentes deles. Quantos gênios não perdemos aí? 
Quantos? Mas o Império não deixava que houvesse o 
pleno desenvolvimento intelectual. Queimava os livros 

OUTUBRO 2007ANAIS DO SENADO FEDERAL114     



35050 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2007

que seriam escritos pelo povo negro; queimava antes 
de eles serem escritos. Queimava as teorias que po-
deriam ter sido desenvolvidas; queimavam antes de 
serem desenvolvidas.

Mas não eram somente os negros, escravos; a 
população branca pobre também ficou excluída das 
escolas. Dom Pedro fez belos colégios, mas pouquís-
simos, para uma minoria, para uma elite, que ia ter 
acesso àquela educação.

Mas o Império acabou, e nós tivemos uma Re-
pública. E o que mudou nessa República? Pouco, do 
ponto de vista do florescimento intelectual do nosso 
povo; pouco, do ponto de vista do desenvolvimento 
da produção de ciência e de tecnologia. E hoje, qua-
se 120 anos depois da proclamação da República, o 
Brasil ainda é um país que tem uma escola para rico 
e uma escola para pobre.

Um país que tem escolas diferenciadas não me-
rece o nome de República, porque República significa 
“causa do público”, todos terem os mesmos direitos.

No Brasil, o direito de desenvolver o próprio cé-
rebro é desigualmente concedido. A gente fala em di-
reitos humanos para ir e vir. Mas que direito humano 
é esse, para ir e vir, que não desenvolve igualmente o 
potencial intelectual de cada criança ao nascer? Ir e 
vir, fisicamente, é um direito de qualquer animal. Não 
é um direito específico do ser humano. Para o ser hu-
mano, o direito é a liberdade de ir e vir e o direito de 
promover a sua capacidade intelectual, de desenvol-
ver o seu lado humano, que não é apenas o andar de 
um lado para o outro, mas o pensar de uma maneira 
ou de outra. É entender o mundo de uma maneira ou 
de outra, é deslumbrar-se com as coisas do mundo de 
uma maneira ou de outra conforme o seu gosto ou a 
sua preferência artística.

Isso a gente não dá ao povo brasileiro. E a melhor 
maneira de mostrar que a gente não dá é o despre-
zo que este País sistematicamente dá aos seus pro-
fessores e às suas professoras. É certo que já houve 
um tempo em que o professor e a professora tinham 
tratamento melhor. Mas sabem quando? Quando os 
professores e as professoras atendiam apenas à po-
pulação rica, privilegiada, e não atendiam às grandes 
massas. Nós nos acostumamos a dizer que, antes, os 
professores eram bem respeitados – mas eram pou-
cos; que as escolas públicas eram boas – mas eram 
poucas. Poucos tinham o direito e acesso àquelas 
escolas. Primeiro, se não morassem ao lado delas, ti-
nham de ter um automóvel para ir lá, porque eram tão 
poucas que não havia perto das casas das pessoas. 
Diz-se que antigamente era um orgulho um homem 
casar com uma professora. Ser marido de professora 
era status. Mas eram poucas.

Quando as massas entram nas escolas, pela 
pressão da urbanização, o que é que faz o Poder no 
Brasil? Abandona as escolas aos municípios. Concentra 
seu dinheiro federal nas universidades e nas escolas 
técnicas, porque a economia precisa, mas abandona 
o ensino fundamental.

E aí começa a degradação do salário do profes-
sor e a degradação do respeito ao professor. Não é 
que tenha baixado o salário: é que os outros subiram 
também, porque outros passaram a ser respeitados. 
Porque, quando o Brasil entra na fase da idéia de que 
o futuro e o progresso estão no desenvolvimento eco-
nômico, os engenheiros passam a ganhar bem, os eco-
nomistas passam a ganhar bem, os geólogos passam 
a ganhar até para estudar, mas o ensino fundamental 
é abandonado.

E é abandonado sobretudo aquele que faz a 
escola, que é o professor. O futuro de um país é per-
feitamente visível, Senador João Durval. Hoje, se o 
senhor quiser ver o futuro do Brasil, é fácil: visite uma 
escola pública. A cara do país do futuro é a cara da 
sua escola hoje. É óbvio isso. A cara do futuro de um 
país é a cara da sua escola pública hoje. E a cara da 
escola pública é o rosto do professor e da professora. 
Escola degradada hoje, futuro degradado para o país. 
Professor descontente hoje é um futuro negativo para 
o país inteiro.

E hoje a gente sabe que os professores brasileiros 
compõem uma categoria. Falo dos professores da edu-
cação básica. Não quero falar do professor do ensino 
superior, porque eu estaria falando em causa própria. 
Não quero falar em causa própria, como professor do 
ensino superior, até porque o tratamento para nós é 
diferente do tratamento para o professor do ensino 
médio, do ensino fundamental e da pré-escola.

O professor da educação de base, pré-escola, 
ensino fundamental e ensino médio, é uma catego-
ria que não tem merecido do País a idéia de que eles 
são os construtores do futuro. Não tem! A gente vê, 
como construtores do futuro, os engenheiros, até os 
pedreiros, os que fazem estradas, os que fazem um 
prédio, os que montam uma indústria. A gente não vê, 
como construtor do futuro, o professor, que ensina as 
quatro operações, que ensina o abc, que ensina his-
tória, geografia, que dá cidadania. A gente não o vê 
como construtor do futuro. E são eles os construtores 
do futuro.

Quando a gente vê um foguete subindo, a gente 
vê, naquela plataforma de onde sai o foguete, o futuro 
voando. Mas a plataforma de onde sai voando no es-
paço do futuro um país inteiro é a escola. A gente não 
vê a escola como a plataforma do futuro. E é lá que o 
futuro decola ou não.
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Durante anos, falou-se no tal do “decolar” na 
economia. Nunca se falou que, para um país decolar, 
é preciso ter, sobretudo, educação, sobretudo cultura. 
Só que, até aqui, dava até para se enganar, achando 
que, para um país ter futuro, bastava educar uma pe-
quena elite, uma pequena minoria, um pequeno con-
junto de profissionais superiores. Não é mais possível 
isso. Acabou! 

Houve uma ruptura no final do século XX, entra-
da do século XXI, em que a economia não tem mais 
futuro, apenas com poucos. Daqui em diante, ou edu-
camos todos ou não temos futuro. Primeiro, se não 
educamos todos no ensino médio, a gente vai ter pou-
cos alunos competentes no ensino superior, porque 
quem entra na universidade é escolhido no vestibular. 
Porém, no vestibular de hoje, só 18% são capazes de 
concorrer, 82%, Senador Eurípides, a gente joga fora; 
82% a gente joga fora, não deixa nem ao menos que 
disputem o vestibular. A gente está perdendo 82% do 
nosso potencial. Imaginem se a seleção brasileira de 
futebol fosse escolhida entre apenas 18% de nossos 
jovens, se só 18% pudessem entrar em campo de fu-
tebol para se saber quais são os melhores. Não íamos 
ter os grandes, porque 82% ficariam de fora. Essa é 
a primeira causa.

O futuro está no conhecimento. Esse microfone 
aqui não tem valor por causa da mão-de-obra que o 
produziu, não tem valor por causa da matéria-prima 
que é muito pouca. O valor desse microfone vem da 
quantidade de engenheiros, cientistas que desenvol-
veram as peças que estão dentro dele. A gente paga 
a eles sem saber quem são. O dinheiro não fica aqui. 
O dinheiro vai para quem desenvolveu. Quando se 
compra um remédio, o dinheiro pago não vai para a 
fábrica que fez a pílula, não vai para o trabalhador que 
fez a pílula, porque foi um robô que fez, mas vai para 
o cientista que desenvolveu a fórmula daquela pílula. 
Isso vale para tudo hoje.

Então, ou a gente desenvolve um potencial cien-
tífico-tecnológico ou ficamos para trás.

E lamentavelmente a maior parte inclusive dos 
nossos jovens nas universidades e dos nossos pro-
fessores universitários não percebe que, se a univer-
sidade é a fábrica do futuro, o Ensino Fundamental é 
a fábrica da universidade. A universidade nasce no 
Ensino Fundamental. Ela passa pelo Ensino Médio. 
Eles não entendem! Eles acham que podem melhorar 
a educação superior sem termos uma educação real-
mente universal e de qualidade para todos. E aí está 
o professor. O professor é o construtor. Mas não é só 
construtor. É o professor que vai permitir a este País 
derrubar duas coisas: derrubar o muro da desigualdade 
e derrubar o muro do atraso. É o professor!

A gente achava que quem derrubava o muro do 
atraso eram os engenheiros que faziam as fábricas, 
eram os economistas que aumentavam o Produto Inter-
no Bruto, porque, aumentando o Produto Interno Bruto, 
diminuiria a desigualdade. É falso. O muro que separa 
neste País os pobres dos ricos só será derrubado por 
uma escola igual para todos. Esse é o slogan que as 
esquerdas brasileiras deveriam adotar: “escola igual 
para todos”. Não é renda igual para todos, é escola 
igual para todos. E a gente não quer fazer isso, por-
que escola igual para todos exige, em primeiro lugar, 
salários altos para os professores. Mas não só isso, 
porque só salário não melhora a sala de aula. Salários 
altos e exigências altas aos professores. Exigência na 
formação deles, exigência na dedicação deles e exi-
gência nos resultados do trabalho deles.

O muro da desigualdade só será derrubado, da-
qui para frente, pela escola igual entre pobres e entre 
ricos. E nada talvez seja mais difícil de convencer neste 
País de que é possível do que essa idéia radical de 
escola igual para pobres e para ricos.

Se a gente disser que o transporte urbano vai ser 
igual para pobres e para ricos, metrôs de alta qualidade 
para todos ou todos com automóvel, todos acreditam, 
mas, se a gente disser que a escola vai ser igualmente 
boa para pobre e para rico, poucos acreditam; se a gente 
disser que, a partir de agora, todos os pobres vão po-
der comer nos melhores restaurantes, todos acreditam, 
mas, se a gente disser que todos os pobres vão poder 
estudar nas melhores escolas, poucos acreditam.

Não há outra maneira de derrubar a desigualdade 
neste País, que separa uma parte da população, uma 
minoria, de outra parte da população, uma maioria, a não 
ser a escola igual para pobre e para rico. Mas não é só o 
muro da desigualdade que os professores, os verdadeiros 
revolucionários, vão derrubar; o muro do atraso também, 
o muro do atraso entre nós e os outros países. Não há 
outro jeito de derrubar esse muro que nos separa dos 
países ricos e desenvolvidos a não ser uma escola de 
qualidade no Ensino Fundamental, no Ensino Médio, na 
Pré-Escola e no Ensino Superior. Não há outro jeito.

Acabou o tempo em que a gente dizia: “quando 
a renda per capita do Brasil for alta, vamos ser iguais 
a eles”. Não vamos ter renda per capita alta se não 
fizermos a revolução educacional. Hoje a revolução 
não passa pela economia, passa pela escola. A revo-
lução não passa mais pela propriedade, por quem é o 
dono da fábrica, se é o Estado ou uma pessoa priva-
da. Não há mais necessidade de estatizar indústrias 
para fazer uma revolução, mas é preciso fazer, sim, a 
distribuição do conhecimento. Não é a distribuição da 
renda que vai mudar a realidade, mas a distribuição 
do conhecimento.
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E conhecimento não se distribui tirando de um 
para o outro, mas com o acesso de todos a uma escola 
de qualidade igual; escola igual para pobre e para rico. 
E essas escolas iguais aqui tão boas quanto às lá de 
fora. Isso é outra coisa que a gente não quer acreditar 
que é possível. Mas é possível. É possível e passa pelo 
professor, mas não só pelo professor; passa pelo salário 
do professor, mas não só pelo salário do professor; pas-
sa pelo salário com condições de trabalho, passa pelo 
salário com dedicação no trabalho, passa pelo salário 
com formação, passa pelo salário com equipamentos, 
passa pelo salário do professor com regime de tempo 
integral para todas as crianças deste País.

Por que no futebol a gente consegue que os 
pobres cheguem à Seleção e, na educação, a gente 
não consegue que os pobres cheguem a altos postos? 
Porque a bola é redonda para todos, mas a escola é 
redonda para uns e quadrada para outros.

Se neste País a gente obrigasse os pobres a 
treinarem futebol com bola quadrada, eles não che-
gariam à Seleção de futebol, onde a bola é redonda. 
Mas a gente inventou que há escola redonda e há es-
cola quadrada. E é claro que a escola redonda a gente 
reservou para os ricos e a escola quadrada, para os 
pobres. Por isso, só a escola pública vai ser capaz de 
fazer a revolução.

Isso não quer dizer que se deva tomar qualquer 
medida contra a escola privada, de maneira alguma. 
Felizmente elas existem. Mas a gente tem que dar 
condições para que a escola pública seja tão boa que 
compita com as escolas particulares. E aquele que 
preferir que seu filho estude numa escola particular, 
por razões de formação religiosa ou para poder apren-
der alguma coisa especial que a pública não precisa 
ensinar, muito bem, que continue.

E vou até mais longe: se em algum momento for 
preciso, nessa revolução, incorporar as escolas priva-
das nos esforço público, vamos fazê-lo. Não se faz isso 
já com o ProUni para as universidades? Não se paga 
para que um jovem estude na universidade recebendo 
dinheiro público? Podemos fazer isso sim, também, 
com a escola de Ensino Fundamental e Médio. Eu não 
acho que isso seria privatizar; isso seria subordinar o 
privado aos interesses públicos, desde que a criança 
estude de graça e desde que aquela escola siga as 
normas nacionais.

Essa revolução a gente tem que fazer. E o Dia 
do Professor é um bom momento de fazer essa refle-
xão. Eu não vim aqui apenas prestar homenagem aos 
professores. Eu vim aqui, sem dúvida alguma, para 
dizer que são eles os construtores do futuro. Mas eu 
vim dizer mais. Eu vim dizer que eles têm uma res-

ponsabilidade maior do que essa, maior do que a de 
dar aula, maior do que a de educadores. Eles têm a 
responsabilidade de serem também os soldados, os 
guerrilheiros dessa revolução que a gente tem que 
fazer pela educação.

Mas eu prefiro deixar para fazer a segunda parte 
da minha fala depois de ouvir o Senador Mão Santa, 
que muito me orgulha que peça um aparte.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Professor Cris-
tovam Buarque, Paulo Paim – que, quis Deus, está 
presidindo –, eu já disse aqui para o Brasil que este é 
um dos melhores Senados da história da República. 
Paulo Paim, tirando os Senadores portugueses, nós 
éramos quarenta e poucos brasileiros no início do Se-
nado. Quando D. Pedro I vinha aqui, entrava e reconhe-
cia-nos como os pais da Pátria. Aprenda, Luiz Inácio! 
Ele deixava a coroa e o cetro. Então, está aí o Profes-
sor Cristovam Buarque. Não interessa que o plenário 
não esteja repleto; interessa sua cabeça, sua mente, 
seu caminho. Ele pode dizer até o que disse Cristo: 
“Sou o caminho, a verdade e a vida”. Ele se iguala a 
Rui Barbosa, que está ali. Rui Barbosa foi candidato 
a Presidente da República. Não venceu as eleições, 
mas todos nós reconhecemos o muito que ele fez pela 
democratização deste País, pela liberdade dos negros, 
pela igualdade e, sobretudo, pela justiça, pelo traba-
lho. Quis Deus estar aí o Senador Paim. Considero 
este um dos maiores ensinamentos de Rui Barbosa: a 
primazia tem de ser do trabalho e do trabalhador. Ele 
vem antes, ele faz a riqueza. E o Professor Cristovam 
revive tudo isso. Revive Pedro Calmon, João Calmon 
e Darcy Ribeiro. Está muito melhor. Luiz Inácio é que 
tem de estar atento. O felizardo é Luiz Inácio, que 
nunca teve tanta oportunidade. É aqui a escola. Nós 
somos, temos de ser. Se não tivermos essa experiên-
cia, não vale. Quando isso começou? Olhem a sorte 
de Luiz Inácio. Pedro I tinha a humildade de, toda vez 
que vinha aqui, deixar o cetro e a coroa. Pedro II dizia 
que, se não fosse Imperador, queria ser Senador. Um 
homem de muito estudo. Quando ele morreu, Paim, 
lá na França da Notre Dame, os franceses disseram 
que, se tivessem um imperador como ele, não fariam 
a democracia e ficariam na monarquia, porque era 
um homem bom, culto. Mas o primeiro Senado tinha 
quarenta e poucos brasileiros, entre os quais vinte ma-
gistrados, que, de lá para cá, vieram fazendo leis boas 
só para eles. Quanto ganha um magistrado e quanto 
ganha uma professorinha? Não estou contra ele, não, 
porque estamos para ensinar o Luiz Inácio a ver essa 
desigualdade. Quanto ganha um magistrado e quanto 
ganha uma professorinha? Paim, sei que eles devem de 
ganhar bem. Rui Barbosa disse que só há um caminho 
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e uma salvação: a lei e a justiça. Mas as nossas pro-
fessorinhas... Havia sete militares – Duque de Caxias 
foi um deles –, sete da Igreja – o Padre Feijó, um dos 
homens da República –, dois médicos e dois ligados 
ao campo, fazendeiros. Não havia nenhum professor. 
Agora nós temos. Temos um professor extraordinário, 
que é V. Exª, e há outros a quem compete fazer esse 
despertar que V. Exª está fazendo. Esta é a verdade. 
O Wellington Salgado defende o desenvolvimento das 
universidades, o Aloizio Mercadante é professor, as-
sim como a Fátima Cleide e a Ideli, que veio agora em 
nome do PT e fez um belo pronunciamento, a Serys é 
professora, o Sibá vem de uma escola técnica rural e o 
Tião Viana, nosso Presidente, também é professor de 
Medicina. Também são professores a Marisa Serrano 
e o Cristovam Buarque. 

Eu vejo nisso o despertar. Foi emocionante a ses-
são que o Paim fez no Dia das Crianças. Lá circulava 
uma bandeira que sei que era uma advertência de V. 
Exª para novos rumos. Dizia ali que, em lugar do lema 
positivista “Ordem e Progresso”, talvez pudéssemos 
ter tido o lema que Cristovam prega hoje: Educar é 
Progresso. Então, queremos aqui nos congratular. E 
o Luiz Inácio deve ajudar, porque este Senado, só na 
área da Educação, tem muitos a seguir. Agora, essa 
diferença dos salários não pode, é demais. Eu sei que 
um magistrado precisa ganhar bem, mas ele não tem 
trinta estômagos e a professora apenas um... Tem que 
haver uma aproximação, uma elevação. No mínimo, 
temos que conseguir aquilo que o Governo do Acre, 
que é do Partido dos Trabalhadores, dá para os profes-
sores, que é o maior piso salarial do Brasil, mostrando 
que é um Estado economicamente pequeno mas que 
tem esse reconhecimento. Mas quero dizer, Professor, 
que no Dia das Crianças eu fazia um pronunciamento 
já antevendo isso. Sócrates disse que só há um gran-
de bem, que é o saber, e só há um grande mal, que 
é a ignorância. Eu recebi – vejam onde quero chegar 
– uma carta de Maristela Kubitschek Lopes, filha de 
Juscelino Kubitschek. Ela dizia que Juscelino terminou 
sua carreira política aqui na cadeira de Minas. Ele foi 
cassado e humilhado. Na carta, ela agradecia, porque 
ouviu o pai, várias vezes, dizer que sua mãe, a pro-
fessora Dona Júlia... Juscelino, Luiz Inácio, era pobre. 
Perdeu o pai, tuberculoso, aos quatro anos. Ele só viu o 
caixão passar e não pôde nem se aproximar, por causa 
do contágio. Quer dizer, na própria infância, ele pouco 
viu o pai, porque tinham que morar separados. Então, 
filho de viúva, viu, com a irmãzinha, passar o caixão 
do pai. Mas o que Juscelino repetia, o ensinamento da 
sua mãe, professora, Dona Júlia, para todos, é muito 
atual. É quase de Sócrates, não é? Ele dizia que sua 

mãe, professora, viúva, ensinava para Juscelino: “Meu 
filho, não tenha vergonha de ser pobre. Tenha vergonha 
de ser ignorante. Busque o saber.” V. Exª está encami-
nhando o saber para todos os brasileiros.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Obrigado, Senador Mão Santa.

Retomo apenas a idéia inicial, Sr. Presidente, de 
que nós nos horrorizamos com os regimes que quei-
mam livros e nos acostumamos, no Brasil, com regimes 
sucessivos que queimam cérebros, que nem ao menos 
deixam os livros serem escritos, por não ensinarmos a 
ler as crianças que um dia seriam escritoras. Por isso, 
não damos a importância devida aos professores.

Um dia desses, Senadores, eu estava em uma 
cidade do interior de Santa Catarina e, depois de uma 
fala, uma jovem me procurou e disse: “O senhor fala 
muito em educação. Mas, se tivesse um amigo que 
chegasse para o senhor e dissesse que seu filho quer 
ser professor primário, o que o senhor faria? Suponha 
que o senhor fosse amigo do homem e que aquele 
fosse seu afilhado, o que o senhor diria?” Eu respondi 
que diria a ele que aquele filho estava se alistando no 
serviço militar em tempo de guerra, que corria risco de 
morrer, mas que ele era um herói, e dos heróis temos 
de nos orgulhar, e não impedir o caminho deles.

Hoje, ser professor no Brasil é um ato de hero-
ísmo. É um ato de heroísmo, em primeiro lugar, pela 
alta probabilidade de não ter sucesso financeiro. Em 
um país como o nosso, não ter sucesso financeiro é 
um sacrifício de alta dimensão.

Em segundo lugar, são heróis, sim, em razão 
do alto risco que se corre nas escolas, Senador João 
Pedro. As escolas estão degradadas, a saúde dos pro-
fessores é prejudicada pela maneira como as escolas 
são tratadas e até mesmo, hoje, os professores são 
vítimas de violência neste País.

Eles são nossos heróis! Se este País estivesse 
em guerra e tivéssemos soldados morrendo no campo 
de batalha, faríamos monumentos para eles, e não es-
tamos fazendo monumentos para os professores.

Mas o mais importante não é fazer monumentos 
para soldados mortos, e sim ganharmos a guerra, tra-
zendo de volta para casa todos os nossos soldados. E 
os nossos professores estão aí. Por que vamos esperar 
que eles morram no sentido de se sentirem reduzidos 
em seu prestígio, por causa de seus baixos salários? 
Por que não aproveitamos que eles estão nessa guer-
ra pela derrubada do muro da desigualdade, do muro 
do atraso e pela construção de um grande país e não 
lhes damos o prestígio que merecem? Temos que fazer 
isso! Mas os professores precisam colaborar.
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Quero concluir, no dia deles, fazendo uma co-
brança, depois de todos os elogios que fiz aqui. Não 
vamos conseguir dar o salto, Senador João Durval, na 
direção de um país em que ao nascer uma criança seu 
pai diga que seu filho, quando crescer, vai ser profes-
sor primário... O Brasil será um grande país quando 
o pai disser, ao nasceu seu filho, que deseja que ele 
seja professor. Para chegarmos lá, precisamos fazer 
uma revolução. Não vai ser com as pequenas evo-
luções de Fundef e Fundeb... Não vai ser com isso. 
Sejamos honestos com o Brasil: isso não vai levar ao 
Brasil que queremos. Isso ajuda, não piora; mas são 
saltinhos minúsculos! Não são gigantes como os que 
este País já deu na infra-estrutura, na economia. Ele 
não dá esses grandes saltos na educação. É preciso 
uma revolução, e uma revolução se faz com militância, 
não apenas com palavras.

Por isso, a cada professor deste País eu quero 
deixar uma mensagem: além de educador, seja tam-
bém um educacionista. O educador é o que trabalha 
na escola para ensinar; o educacionista é o que luta 
politicamente para mudar o País, para fazer com que 
todas as escolas sejam boas e não apenas aquela 
onde ele trabalha como educador. 

O Brasil precisa de educacionistas, Senador Mão 
Santa, como houve os abolicionistas. E não é uma 
questão de partidos ou siglas, como temos hoje. Há 
pessoas que defendem educação como vetor de pro-
gresso em todas as siglas que temos no Brasil. Não 
há uma única sigla, um único partido que não tenha 
gente capaz de defender isso. Mas em todos os parti-
dos e siglas tem gente que não defende isso. Joaquim 
Nabuco não criou um partido novo para a abolição; 
ele criou uma causa que uniu pessoas de diferentes 
partidos. O Brasil precisa criar, Senador João Durval, 
este partido/causa, transversal aos partidos/sigla. As 
siglas estão significando muito pouco hoje em dia; é 
a causa que vai nos diferenciar. O “ista” de qualquer 
sigla não significa muito, mas o “ista” de uma proposta 
transformadora significa. Já não é mais hoje a proposta 
socialista, nem comunista, nem capitalista – isso é da 
Economia – que vai promover a mudança. É a causa 
da Educação ou não o vetor do progresso, é a causa 
educacionista que precisamos trazer o professor para 
defender. Seja bom educador na sala de aula, mas 
seja um forte educacionista nas ruas, lutando pelas 
mudanças, como foram os abulocionistas. 

Podemos fazer isso. Outros países já o fizeram 
com menos recursos que nós. Não falta dinheiro para 
isso, porque não é muito de que se precisa. Não se 
vai fazer de repente essa revolução. Talvez possamos 
começar com todas as meninas e com todos os meni-

nos que estão na primeira série do ensino fundamental 
do próximo ano; depois, com os do segundo; depois, 
com os do terceiro. Em onze anos, chegamos lá. Ao 
lado disso, escolher certas cidades que se transforma-
rão em pólo, como exemplo, e todas as suas crianças 
estudarão em horário integral. Vai haver bons teatros 
nessa cidade, vai haver bibliotecas de qualidade, até 
nas praças haverá jogos de xadrez e outras atividades, 
não faltará piscina para essas crianças.

Não dá para fazer isso nas 5.561 cidades do Bra-
sil, mas dá para fazer em 1.000 cidades, em quatro 
anos, se o Governo quiser. E se este Governo for capaz 
de construir um pacto com os outros Partidos, melhor, 
porque nenhum Governo, só com seu Partido, consegue 
fazer isso, até porque ele fica poucos anos no poder. É 
preciso que os próximos continuem o projeto.

Por isso, concluo dizendo que, hoje, é um dia que 
deveríamos comemorar não com um feriadozinho nas 
escolas, como ocorre, mas como o Dia 7 de Setembro. 
Com uma diferença: no Dia 7 de Setembro, comemo-
ramos o passado; e, no dia 15 de outubro, deveríamos 
comemorar o futuro. 

Hoje deveria ser um grande feriado nacional. O 
feriado de hoje não devia nem se chamar Dia do Pro-
fessor, mas o Dia em que Começamos o Futuro, o Dia 
do Construtor do Futuro; o dia daqueles que fazem, 
por Intermédio das nossas crianças, o futuro do Brasil. 
Mas, para isso, os professores precisam não apenas 
ser respeitados, não apenas ganhar bem, não apenas 
ser bem informados, não apenas ser bem dedicados, 
senão, de nada adianta. Eles precisam de algo anterior 
a tudo isto: eles precisam ser, além de educadores, 
educacionistas; além de trabalharem, precisam lutar; 
além de trabalharem dentro da sala de aula, precisam 
lutar no Brasil inteiro, para que façamos a revolução 
que este País pode e deve fazer. 

Trata-se de uma revolução que não desapropria 
nada, uma revolução em que não é preciso estatizar 
nada, uma revolução em que não é preciso derramar 
sangue de ninguém, uma revolução que fazemos pela 
escola, educando todos os brasileiros desde a primeira 
idade. Isso é possível. Só depende de querermos. E, 
quando digo “nós”, eu deveria dizer “nós, Senadores.” 
Mas não vamos dizer isso, porque sabemos que não 
vamos conseguir aqui esse objetivo. Temos de dizer 
“nós, os brasileiros”, especialmente aqueles que estão 
trabalhando nisso, que são nossos educadores.

Que cada educador deste País seja um educa-
cionista, e que comecemos, a partir daí, a trabalhar o 
País. Que, ao nascer uma criança, o pai diga: “Esse 
vai ser um educador”. 
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Acredito que isso é possível. Quem sabe não es-
tamos começando a fazer isso nas falas, nos discursos 
e até nas comemorações, talvez discretas, como esta 
do Dia dos Professores?

Meus parabéns aos heróis que fazem a guerra 
que o Brasil enfrenta hoje, para derrubar o muro do 
atraso e o muro da desigualdade. Se se faz guerra, 
deve-se enfrentar as dificuldades, mas deve-se olhar 
onde queremos chegar: numa revolução pela educa-
ção no Brasil.

Por isso, educadores do Brasil, sejam também 
educacionistas. Educacionistas do Brasil, uni-vos to-
dos pela revolução educacional que precisamos fazer. 
(Palmas dos ouvintes das galerias.)

Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o 
Sr. Mão Santa, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

Durante o discurso do Sr. Cristovam Bu-
arque, o Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Efraim 
Morais, 1º Secretário.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presi-
dente, Senador Efraim, estou inscrito para fazer uma 
saudação aos professores, mas, primeiro, eu queria 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB) 
– V. Exª tem a palavra pela ordem, Senador Mão San-
ta.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador Efraim, creio que 
um quadro vale por dez mil palavras. Esse negócio de 
dizer que o Senado e o político estão desgastados, 
não é bem assim, não.

Senador Efraim, só lamento V. Exª não ter ido: fiz 
aniversário no sábado, dia 13. De repente, há uns 20 
anos, ficou pequena a casa. Já fui Prefeito, fui Depu-
tado, fui Governador, mas, mesmo agora, sem ter ne-
nhum poder – aliás, eu acho, Efraim, que autoridade 
é pessoal; não é o cargo – os amigos continuaram e 
fizeram a festa. Em praça pública, num bairro que Deus 
me permitiu construir para os pobres, o Bairro Piauí, na 
Avenida Dr. João Silva Filho – irmão de Alberto Silva 
–, os amigos fizeram a festa.

Estou aqui para mostrar que o povo respeita o 
político, o povo o admira.

Foram 50 mil pessoas. Nunca vi tanta gente! Já fui 
muita coisa, inclusive Prefeito da cidade de Parnaíba. 
Havia uma orquestra espontânea, de Victor Bezerra 
e Forró Safado, a melhor do Nordeste. Ele é filho do 
empresário Mazuca, piauiense ilustre, que, espontane-
amente, determinou que o filho fosse comemorar nos-

so aniversário. A melhor cachaça do Piauí, Mangueira, 
também foi servida. O proprietário mandou distribuir.

Para que se tenha uma noção, um Prefeito viajou 
1.000 quilômetros para nos cumprimentar, o ex-Depu-
tado Chico Filho, de Uruçuí, a capital da soja.

O evento foi realizado em um bairro pobre, que 
mudou de local, pois foi construído durante minha traje-
tória política, em uma reforma agrária urbana: o Bairro 
Piauí, na Avenida Dr. João Silva Filho.

O empresário Abdon Teixeira e sua esposa ofe-
receram um almoço para nossos convidados. Ele é 
proprietário da Litorânea, uma empresa de aviação, e 
empresário no Rio de Janeiro, no Paraná e em Santa 
Catarina.

Feliz o momento em que vivemos, quando um 
político pode comemorar o aniversário e receber os 
cumprimentos do povo em uma praça pública, em 
uma avenida. Traduzindo: o povo do Brasil não quer 
perder a esperança.

É como Ernest Hemingway diz: “A maior estupidez 
é perder a esperança.” Mesmo reconhecendo que a 
nossa Parnaíba vive momentos difíceis, em que houve 
evasão da população, queda da matrícula municipal e 
estadual e da renda per capita, o povo quer continuar 
a ter esperança numa Parnaíba livre, acreditando que 
tudo vai melhorar.

A alegria foi tão grande que eu queria deixar re-
gistrada nossa gratidão, expressando, para aqueles 
que foram nos abraçar, que sei que fiz 65 anos e que 
vamos ter de morrer, Efraim. Mas, quando eu morrer, 
que digam por aí que morri como nasci e vivi: orgulhoso 
de ser parnaibano, parnaibano, parnaibano!

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB) 
– Senador Mão Santa, realmente, não pude participar 
do aniversário de V. Exª. Quero aproveitar para então 
parabenizá-lo e dizer que eu estava em Salamanca, na 
Espanha, assinando um convênio entre esta instituição, 
por meio do Instituto Legislativo Brasileiro, e a Universi-
dade de Salamanca; é uma parceria demasiadamente 
importante para o Senado Federal por intermédio do 
ILB. Lá, eu me encontrava ao lado do nosso Diretor-
Geral da Casa, Agaciel Maia, e da Drª Denise Zogbi, 
Diretora do Instituto Legislativo Brasileiro.

Devo dizer a V. Exª e aos demais Pares que, com 
certeza, em pouco tempo, brevemente, nós colhere-
mos bons frutos dessa parceria e troca de experiên-
cias entre aquela Universidade e o Instituto Legislativo 
Brasileiro.

Mas parabéns a V. Exª, que nasceu no dia 13, 
bem próximo ao Dia do Professor. Por pouco não se-
ria só Mão, mas também Professor Santa. Parabéns 
a V. Exª.
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Eu quero aproveitar a ocasião para parabenizar 
todos os professores e professoras do nosso Brasil. 
Na condição de ex-professor, parabenizo todos esses 
heróis e heroínas, como bem colocou o Senador Cris-
tovam Buarque.

A todos, parabéns pelo seu dia, e o reconhecimen-
to desta Casa pelo extraordinário trabalho desenvolvido 
por todos os professores e professoras deste País.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB) 
– Antes de conceder a palavra ao próximo orador ins-
crito, passo a ler um Ofício do 1º Secretário da Câmara 
dos Deputados que está sobre a mesa.

É lido o seguinte:

OF. Nº 549/PS-GSE

Brasília, 9 de outubro de 2007

Assunto: Envio de PLv para apreciação

Senhor Primeiro-Secretário,
1. Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser 

submetido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 31, de 2007 (Medida 
Provisória nº 383/07, do Poder Executivo), aprovado 
na Sessão Plenária do dia 3-10-2007, que “Autoriza 
o Poder Executivo a abrir, em favor da Presidência 
da República, dos Ministérios dos Transportes, do 
Meio Ambiente, da Defesa, da Integração Nacional, 
e das Cidades, crédito extraordinário no valor global 
de R$1.195.273.299,00 (um bilhão, cento e noventa e 
cinco milhões, duzentos e setenta e três mil, duzentos 
e noventa e nove reais), para os fins que especifica”, 
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Fede-
ral, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001.

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

Atenciosamente, Deputado Osmar Serraglio, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB) 
– Com referência ao Projeto de Lei de Conversão nº 
31, de 2007 (proveniente da Medida Provisória nº 383, 
de 2007), que acaba de ser lido, a Presidência comu-
nica ao Plenário que o prazo de quarenta e cinco dias 
para apreciação da matéria encontra-se esgotado e 
o de sua vigência foi prorrogado por Ato da Mesa do 
Congresso Nacional por mais sessenta dias, conforme 
prevê o § 7º do art. 62 da Constituição Federal.

Uma vez recebida formalmente pelo Senado 
Federal nesta data, a matéria passa a sobrestar 

imediatamente todas as demais deliberações legis-
lativas da Casa até que se ultime sua votação.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia de amanhã, dia 16.

É o seguinte o projeto de lei de conversão 
submetido à apreciação do Senado:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 31, DE 2007 

(Proveniente da Medida Provisória nº 383, de 2007)

Autoriza o Poder Executivo a abrir, 
em favor da Presidência da República, dos 
Ministérios dos Transportes, do Meio Am-
biente, da Defesa, da Integração Nacional e 
das Cidades, crédito extraordinário no valor 
global de R$1.195.273.299,00 (um bilhão, 
cento e noventa e cinco milhões, duzentos 
e setenta e três mil, duzentos e noventa e 
nove reais), para os fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, 

era favor da Presidência da República, dos Ministé-
rios dos Transportes, do Meio Ambiente, da Defesa, 
da Integração Nacional, e das Cidades, crédito extra-
ordinário no valor global de R$1.195.273.299,00 (um 
bilhão, cento e noventa e cinco milhões, duzentos e 
setenta e três mil, duzentos e noventa e nove reais), 
para atender à programação constante dos Anexos I 
e II desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º desta Lei decorrera de:

I – superávit financeiro apurado no Balanço Pa-
trimonial da União do exercício de 2006, no valor de 
R$1.173.803.299,00 (um bilhão, cento e setenta e três 
milhões, oitocentos e três mil, duzentos e noventa e 
nove reais) , sendo:

a) R$998.254.299,00 (novecentos e no-
venta e oito milhões, duzentos e cinqüenta e 
quatro mil, duzentos e noventa e nove reais) 
de Recursos Ordinários; e

b) R$175.549.000,00 (cento e setenta e 
cinco milhões, quinhentos e quarenta e nove 
mil reais) de Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico – Combustíveis;

II – repasse da União sob a forma de partici-
pação no capital de empresas estatais, no valor de 
R$21.470.000,00 (vinte e um milhões, quatrocentos 
e setenta mil reais).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB) – 
Concedo a palavra ao eminente Senador Mão Santa.

Seguindo a ordem de inscrição, falarão em segui-
da os Senadores João Pedro e Heráclito Fortes.

Senador Mão Santa, V. Exª dispõe de vinte mi-
nutos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Efraim Morais, que preside esta sessão – que coincide 
15 de outubro, Dia do Professor, e uma segunda-feira; 
Senadoras e Senadores presentes na Casa; brasileiras 
e brasileiros aqui e os que nos assistem pelo sistema 
de comunicação do Senado.

Senador Eurípedes, estou aqui com um pronun-
ciamento de 15/10/2003, data em que havia uma fes-
ta comemorativa do Dia do Professor. Desta vez não 
houve, porque, regimentalmente, só pode haver duas 
homenagens especiais por mês. Mas estamos aqui. V. 
Exª substituía o Professor Cristovam Buarque, atuan-
te, vibrante e representando o povo de Brasília. E V. 
Exª está aqui num dos apartes que nos fez: Eurípedes 
Camargo, Bloco/PT – DF.

Então, revendo eu as coisas naquele dia... E nada 
muda. Ô Zezinho, interessante a vida. Senador Eurí-
pedes, o Zezinho, que está ali, gente boa, funcionário 
nota 10... Aliás, tenho até que lamentar, porque ele é 
tão prestativo que traz lanche demais para nós. Então, 
ninguém consegue emagrecer aqui. Eu já engordei, João 
Pedro. Então, ninguém consegue emagrecer aqui. Já 
engordei, João Pedro, você entendeu? Porque ele, de 
vez em quando, traz um café, um queijinho. Mas há uma 
coincidência comigo e com o Zezinho. Mas houve uma 
grande mudança, Efraim. A nossa geração, João Pedro 
– leve isso ao Luiz Inácio... Terminei médico. É lógico, 
Deus fez o mundo e botou as mulheres. Eu fui atrás de 
uma mulher para mim. Onde? Interessante que o Zezi-
nho, que está ali, me ouviu dizer isso, disse que, com 
ele, ocorreu a mesma coisa. Olhem como era o ideal. 
Então, nada mais natural do animal homem ir atrás da 
fêmea. João Pedro, fui atrás – aonde se ia? – nas esco-
las de ensino normal, onde havia as professorinhas. E 
realmente vi Adalgisa, fardadinha de normalista. Foi lá. 
Casamos antes de ela concluir o curso. Aliás, não teve 
nem colação, porque nascia meu filho Francisco Júnior, 
em 27 de novembro. E a mesma coisa aconteceu com 
o Zezinho. Ele foi buscar a mulher. Um lar feliz com a 
Dona Suely. É meu amigo, freqüento. E quis Deus estar 
adentrando o Romeu Tuma. Romeu Tuma! Ele, policial 
garboso, cheio de energia e de amor. Ô Senador Romeu 
Tuma, V. Exª foi buscar sua esposa lá, em uma escola 
normal. V. Exª lá, a professora, vestida de azul e bran-
co, minha linda normalista! Aí Romeu Tuma foi buscar a 
professorinha dele, que ainda hoje está feliz aqui.

Então, nessa sessão era Papaléo presidindo a 
sessão, energicamente, no começo. No fim, pedi ao 
Papaléo Paes, Presidente daquela notável sessão, em 
que Romeu Tuma extravasou o seu amor à professora 
normalista, vestida de azul e branco, minha linda nor-
malista... Ela ensinava nas periferias, pegava – dizia 
Romeu Tuma – carona nos caminhões de lixo com as 
outras professoras. Eu também peguei minha Adal-
gisinha também assim; o Zezinho. Eram sorridentes, 
alegres e cheias de vida. Hoje estão entristecidas, 
fraquejadas, sem esperança porque o Governo as 
trata mal.

Aquele sorriso... Hoje, elas têm pesadelos com 
salários baixos, com o desrespeito – Papaléo já falou 
aqui –, sobretudo com o desrespeito que se tem com 
as professoras...

O Sr. Romeu Tuma (DEM – SP) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – V. Exª enri-
queceu o meu pronunciamento. Naquele tempo, o Pa-
paléo, todo regimental, dizia assim – e eu pedia tempo 
para prorrogar, para extravasar os nossos sentimentos 
de gratidão e amor às professoras: “A tolerância já foi 
representada pelo aparte do Sr. Eurípedes Camargo. 
Os demais Senadores entendem que o Regimento 
deve ser cumprido e já abriram mão de seus apartes”. 
Mas quis Deus hoje encontrarmos aqui o Senador Pa-
paléo Paes sorridente. Foi o primeiro a falar sobre a 
valia das professoras, e eu presidia e dizia que V. Exª 
vai ter toda a liberdade.

Concedo um aparte ao Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (DEM – SP) – Primeiro, Se-

nador Mão Santa, queria cumprimentá-lo pelo seu 
aniversário; eu o fiz por telefone, mas fico lhe deven-
do o abraço, se V. Exª me permitir, quando descer 
dessa tribuna, pela alegria de ser seu companheiro 
nesta Casa, em que V. Exª, com tanta dignidade, tem 
conduzido seu mandato em defesa da sua Parnaíba. 
É claro que hoje, no Dia do Professor, temos a obri-
gação de levantar essa bandeira do ensino. Tenho na 
minha casa minha esposa Zilda, professora primária, 
depois diretora de escola, professora secundária. Fez 
toda sua carreira profissional no ensino.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – V. Exª se lem-
bra da escola de Sapopemba?

O Sr. Romeu Tuma (DEM – SP) – Sapopemba. 
Quando fui candidato a prefeito, um adversário per-
guntou se eu conhecia Sapopemba. Eu comecei a rir, 
porque era onde eu levava minha senhora para dar 
aula, e ela criou a escola municipal na Igreja Nossa 
Senhora de Fátima; o padre ofereceu o salão para ela 
organizar uma escola municipal. Então, ela dava aula 
no Estado, na escola municipal. Mas o que me leva a 
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este aparte a V. Exª, que está defendendo, com tanto 
entusiasmo, a história da educação – o Senador Cris-
tovam Buarque fez um belo discurso, ouvi pelo rádio 
do carro –, é que hoje fui fazer um pronunciamento no 
15º Curso Intensivo do jornal O Estado de S.Paulo, 
para jovens que são relacionados para fazer um tipo 
de curso de pós-graduação em matéria jornalística. 
Eu tive a oportunidade de falar sobre a importância da 
educação, da bandeira que Cristovam Buarque levantou 
em sua campanha à presidência da República; S. Exª 
não arrefeceu um minuto dessa luta, dessa discussão, 
e teve praticamente o apoio não só de V. Exª, como de 
vários membros deste Plenário. Se V. Exª me permitir, 
queria incorporar à homenagem que presta aos pro-
fessores a minha homenagem, com bastante emoção, 
com muita força. O Ministro Fernando Haddad, hoje 
se declarando na CBN pela manhã – interpelado pelo 
jornalista: “Por que não há mais jovens vocacionados 
para o curso primário, para as escolas normais?” –, 
respondeu: “É problema de salário”. Resposta dele. 
Vocação existe, Senador Cristovam; nós encontramos 
vários jovens que querem lecionar, mas o salário não 
chega a R$900,00. E ele está lutando...

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Não é 
só o salário.

O Sr. Romeu Tuma (DEM – SP) – Não só salário, 
como condições de trabalho. E ele diz que está para 
sair um piso salarial para o ensino e melhores condi-
ções para o professor preparar suas aulas, Senador 
Cristovam. Não havia mais tempo, tinha que dar aula 
num município, no Estado, para poder formar um sa-
lariozinho que sustentasse sua família. Então, a que-
da no ensino está na razão direta da falta de tempo 
do professor para preparar as aulas, dedicar-se com 
entusiasmo e receber o que realmente merece – é cla-
ro, um pouco menos ou um pouco mais –, mas com 
o respeito do Estado, que representa a sociedade. 
Agradeço a V. Exª. 

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – V. Exª casou-
se com uma professora há quantos anos?

O Sr. Romeu Tuma (DEM – SP) – Há 48 anos.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Ganhou de 

mim. Eu vou fazer 39 com a Adalgisa.
O Sr. Romeu Tuma (DEM – SP) – V. Exª não 

sabe o que aconteceu comigo. Desculpe-me. Estava 
em Montevidéu como Parlamentar do Mercosul. Ela 
me ligou e disse: “Parabéns!” Eu disse:”Por quê? Saiu 
alguma coisa no jornal ou na televisão que eu tenha 
falado?” Ela disse: “Não. Hoje é nosso aniversário de 
casamento. São 48 anos. Estou cumprimentando você 
porque estou vendo que esqueceu.” Eu falei: “ Não. Eu 
fui à igreja e orei por nós dois. Pela nossa felicidade e 
de nossos filhos.”

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – V. Exª está 
com 48 anos de casado? Vou fazer, de idade, 39 anos, 
no dia de São Sebastião. Só considero o tempo em 
que sou casado com Adalgisa; antes eu era uma pe-
dra, um gelo baiano, não tinha vida.

Professor, quantos filhos a professora de Sapo-
pemba lhe deu?

O Sr. Romeu Tuma (DEM – SP) – Quatro filhos, 
nove netos e um bisneto.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Empata-
mos, mas V. Exª ganhou nos netos. V. Exª é campeão 
mesmo.

Quero convidar V. Exª e a Professora Zilda para 
uma nova lua-de-mel lá no Piauí, no Delta. Mar calien-
te, ventos que nos acariciam, brancas dunas, rios que 
nos abraçam e a melhor gente.

O Sr. Romeu Tuma (DEM – SP) – Quero ver o 
Delta e ir ao Pantanal.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Professor 
Cristovam Buarque, V. Exª é também casado com uma 
professora?

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Também. 
Foi professora no começo da carreira.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Naqueles 
tempos elas eram sorridentes, esperançosas. A gente 
ia buscá-las na escola. Agora, estão todas decepciona-
das, frustradas, desencantadas com a maneira como 
o Governo as trata.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Mas 
V. Exªs ganharam de mim. Só tenho 37 anos de ca-
sado.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Estou ga-
nhando. Tinha de ganhar. Sou medalha de prata. A 
medalha de ouro é de Romeu Tuma.

Quantos filhos V. Exª tem?
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Duas 

filhas e uma neta.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Perde também. 

Uma neta perde. Sou medalha de prata. A medalha de 
ouro é de Romeu Tuma.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-
dor Mão Santa, quero agradecer ao Senador Romeu 
Tuma as referências feitas à minha fala. Agradeço-lhe 
o aparte. Quero lembrar ao Senador Romeu Tuma e a 
todos que o projeto do piso salarial de que o Ministro 
falou hoje teve origem aqui nesta Casa. Foi um projeto 
que apresentei três anos atrás. Está avançando e deve 
ser aprovado em breve. O Governo Federal, entretanto, 
fez o mesmo que fez com o projeto do Senador Osmar 
Dias, o dos estágios: mandou um projeto do Governo, 
passando por cima do projeto que aqui tramita. Feliz-
mente, na Câmara, está sendo reconhecida a autoria, 
e o projeto do Governo está sendo apensado ao pro-
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jeto do Senado. O Senado deve lutar pela paternida-
de desse projeto, porque as pessoas lá fora hoje só 
vêem o Senado como casa de escândalos, como casa 
de – não vou dizer – tolerância, que poderia ter outro 
significado, mas como casa de aceitação de alguns 
comportamentos. É importante lembrar aos professores 
do Brasil que esse projeto nasceu aqui. O piso ainda 
é baixo, mas, como disse a Senadora Ideli hoje, vai 
beneficiar mais de um milhão de professores.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Professor 
Cristovam, peço permissão para integrar todas as pa-
lavras de V. Exª e para dizer que, como médico, como 
professor de genética que fui, não é preciso fazer nem 
exame de DNA: V. Exª é o pai não só da educação, mas 
do Bolsa-Família. É o pai. O Fernando Henrique andou 
transformando – vamos dizer que ele foi o padrinho -, 
mas o pai, não precisa de DNA, é V. Exª. O Luiz Inácio 
juntou e pode ser também padrinho de crisma ou de 
batismo, mas V. Exª é o pai do Bolsa-Família.

E está feito o convite também para V. Exª e a pro-
fessora passarem uma lua-de-mel no nosso delta.

Mas, Senador Jayme Campos, esse negócio de 
professora... Eu olhei hoje aquela mídia que nós re-
cebemos, Professor Cristovam, aquela mídia de capa 
azul. Eles recortam tudo que é assunto referente à 
política de quase todos os jornais do Brasil. Nada so-
bre o professor!

Luiz Inácio, Sócrates diz que só tem um grande 
bem: é o saber; e só tem um grande mal, a ignorância. 
No dia do professor, Luiz Inácio, vamos mudar esse 
negócio. Esta Casa só tem esta razão, sermos os pais 
da Pátria. Eu me envergonho de receber esses altos 
proventos se não tivermos uma experiência a dar.

Este poder só pode ser chamado de centro-po-
der; de contrapoder, só quando ele servir para frear e 
chamar a atenção dos outros. E nós podemos.

Ô Luiz Inácio, eu fui prefeitinho. Ali há um Pre-
feito campeão, foi Prefeito por várias vezes: Heráclito 
Fortes foi um extraordinário Prefeito de Teresina. Fez 
uma ponte em 100 dias. E eu que sou assim, fiz ou-
tra com 90. Era uma disputa salutar pela grandeza do 
Piauí. Saudável.

Jayme Campos, eu fui Governador e ele não foi. 
Eu vou fazer 41 anos de médico-cirurgião.

Ó Luiz Inácio, hoje é o Dia do Professor! Olhe: 
não há homenagem nenhuma para professor! Está 
aqui. Pode pegar o livro da mídia que vai para todos 
os Parlamentares, ex-Senador Eurípedes, nenhuma 
linha nos jornais do Brasil.

Então, quero fazer uma homenagem aqui ao Cor-
reio Braziliense, que fez um caderno extraordinário 
sobre o modo como vivem os professores. 

E, de acordo com a Folha de S.Paulo – quero 
prestar uma homenagem ao PT do Acre, ó Luiz Iná-
cio –, o PT do Acre é o que mais bem paga aos pro-
fessores. Eu lamento, Heráclito, que o Governador do 
Piauí não tenha aprendido; é o que menos paga. Ago-
ra, está aqui a matéria sobre o Acre. Então, a nossa 
homenagem ao PT do Acre. A Folha de S.Paulo diz 
que o teto no Acre é R$1.580,00. É o maior do Brasil. 
Os nossos parabéns aos governantes do Partido dos 
Trabalhadores do Acre. Professor Cristovam, enquanto 
São Paulo paga R$8,05 por hora, o Governo do Acre 
paga R$13,16. Isso está na reportagem da Folha de 
S.Paulo.

Eu queria dizer, então, que os professores estão 
aí. Professor Cristovam Buarque, ó Luiz Inácio, as so-
ciedades civilizadas... Ele está viajando tanto que não 
dá tempo para pensar. Luiz Inácio, Pedro II governou 
este País por 49 anos e viajou poucas vezes. Quanto 
a Getúlio Vargas, os outros é que vinham aprender 
com o grande estadista! Mas aquela frase que V. Exª 
disse, não a repita mais, ou seja, que ler uma página 
de livro dá uma canseira maior do que fazer uma hora 
de esteira. É muita besteira!

Eu recebi, Cristovam Buarque, uma carta. Esse 
negócio de que é pobre... Eu recebi uma carta de Ma-
ristela Kubitschek Lopes, que hoje deve ter mais ou 
menos a minha idade, porque quando Juscelino era 
presidente, debutaram as duas irmãs. Ela disse que 
ouviu o pronunciamento e disse: “Meu pai terminou a 
sua carreira política no Senado” – ele foi afastado, cas-
sado, “Continue o trabalho. V. Exª muito se assemelha 
com ele porque foi médico como ele, cirurgião como 
ele de Santa Casa, teve uma passagem militar, foi pre-
feitinho, governador (...) Mas meu pai dizia e repetia 
que aprendeu com a mãe dele, professora.”

Professora, viúva com dois filhos órfãos, um casal. 
Juscelino, com quatro anos de idade, só viu o pai dele 
passando num caixão de defunto, porque morreu de 
tuberculose e não podia habitar a mesma casa. Jus-
celino teve uma vida difícil.

Então, ela disse que Juscelino dizia e repetia. 
Atentai bem, Lula! Luiz Inácio, não tem ninguém aqui 
do PT. Eles não gostam de aprender. Tinha o Cristo-
vam, tiraram, o saber...Ignorância audaciosa, como 
dizia meu professor. 

Mas ela repetia: “Meu pai disse que aprendeu 
com a mãe dele, professora Júlia, viúva: “Meu filho, 
não tenha vergonha de ser pobre; tenha vergonha de 
ser ignorante”. Juscelino. A filha Maristela Kubitschek 
Lopes me mandou uma carta. Essa é a homenagem 
da reflexão sobre aquele que foi o nosso ícone, aque-
le que foi pobre.
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Ó professor Cristovam! Eu não sou contra esse 
negócio da Bolsa pela qual o senhor é responsável. 
Foi a sua cabeça que começou com esse negócio. 
Não precisa nem fazer DNA. Bolsa Escola, não é? Aí 
Fernando Henrique foi padrinho. Outro juntou e é a 
propaganda. Mas eu não sou contra o jeito que o Luiz 
Inácio está fazendo. Aí ele merece meus aplausos. É 
uma caridade. Como vou ser contra caridade? Ninguém 
pode ser contra. Deus me livre! Apóstolo Paulo: fé, es-
perança e caridade, que é amor. Não vou ser contra o 
apóstolo, não. Mas o mesmo apóstolo Paulo disse... Ó 
Luiz Inácio! Tem tanto evangélico bom. Os padres estão 
estudando menos, mas tem muito evangélico bom. E 
o Apóstolo Paulo diz: “Quem não trabalha não mere-
ce ganhar para comer.” É ele, eu fico com o Apóstolo 
Paulo. E fico, ó Professor Cristovam Buarque, lá do 
meu Nordeste, de onde veio o Luiz Inácio e o nosso 
sanfoneiro Luiz Gonzaga. Ele parece com o que tocou 
no meu aniversário: Vitor Bezerra e Forró Safado. A 
sanfona era grande. Eu vi. Mas – eu era menino e vi 
– Mas o Luiz Gonzaga não tinha nem palanque, não. 
Eu via... Não tinha nem palanque não, ó Cristovam; 
eles tocavam em cima do posto de gasolina, só havia 
uma lâmpada e o Luiz Gonzaga ali. 

Então, eu sei que o Senador Cristovam Buarque 
disse que eu sou bonito, mas o cântico é um dom mui-
to mais importante do que a palavra e a oratória. Ai 
está na Bíblia os salmos. Davi dedilhava a sua harpa, 
ainda hoje: “Jesus é o meu Pastor e nada me faltará.” 
Era um samba que ele tocou e ainda hoje a gente... E 
é verdade. É isso, e a gente comunica mais.

Então, Luiz Inácio, Vossa Excelência diz que não 
quer ler o problema, não gosta, mas há aquele samba 
que diz assim: “Uma esmola que se dá a um homem 
são ou mata ele de vergonha ou vicia o cidadão.” Esse 
é o Luiz Gonzaga. Ele é o salmista, é o profeta, do 
Nordeste.

Agora eu estou aqui para orientar o Luiz Inácio. 
Eu fui prefeitinho. O Senador Jayme Campos você foi 
quantas vezes prefeito?

O SR. PRESIDENTE (Jaime Campos. DEM – MT) 
– Eu fui três vezes.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Então, você 
pode me julgar. Prefeito sabe de tudo. Sabe de tudo! 
Ó Lula, Presidente! Sua Excelência, quer dizer que 
sabe de tudo. 

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Eu dou valor 
aos prefeitinhos. É uma homenagem a V. Exª, que é 
tricampeão, foi três vezes Prefeito.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – MT) 
– Senador Mão Santa, concedo mais quatro minutos a 
V. Exª, pois está inscrito o Senador João Pedro.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Mas olhem 
como sabe tudo. Vocês sabem que o José Dirceu, 
prefeitinho sabe de tudo. Ele mora ali, na cidade, e 
sabe de tudo, conhece todo mundo; pede o voto mes-
mo. Senador Cristovam, vou só citar um fato, para o 
Luiz Inácio acreditar, porque ele está feito São Tomé: 
José Dirceu chegou em uma cidade do Paraná, todo 
bonitão, com cirurgia plástica, não sei o quê. E era 
diferente. O prefeitinho foi em cima e disse: “Cara es-
quisito!” Podem perguntar. Eu não sou de lá, não, mas 
a história é verdadeira. O Prefeitinho: “Rapaz, esse 
cara, o comportamento dele é esquisito, é diferente. 
Só bebe um copo de cerveja. Tem medo de se ex-
pandir” Ó prefeitinho: “Vamos observar. Esse homem 
é esquisito”. Olhe aí o prefeitinho, que sabe de tudo, 
Lula. Aí chamou a secretária, que o José Dirceu estava 
namorando, da Prefeitura. Mas mulher apaixonada... 
Ela se apaixonou... Ele a chamou: “Eu estou achando 
aquele homem esquisito, o comportamento dele.” Aí 
ela, apaixonada, disse: “É meu primo.” Aí o prefeitinho 
aliviou, mas desconfiou.

Então, Luiz Inácio, entregue essas bolsas, pois é 
caridade, é bom e merece. Foi bonito. Eles estão me-
recendo. Estão com fome. Os prefeitinhos vão pegar 
aquele volume, Senador João Pedro, do Luiz Inácio. Os 
prefeitinhos, Senador Cristovam, que foi Governador 
– Senador Jayme, não é verdade? –, vão pegar aque-
le monte de gente que merece ajuda e vão qualificá-
los: se ele veio do campo e sabe plantar, é colocado 
para cuidar do jardim das praças, pois está tudo feio 
e acabado; se ele é “fortão”, bota para a Guarda Mu-
nicipal, vai vigiar, acabar com a violência. Se é mulher 
e entende de culinária, bota para a merenda escolar. 
E vão dar cursos. Vamos botar essa gente, Luiz Iná-
cio, através dos Prefeitinhos... Entregue! Deixe desse 
negócio de o PT dar em troca de voto! Os Prefeitos 
vão orientar para o trabalho, vão dar até um dinheiro 
a mais. Viu, Jayme? Você não daria 10% a mais? Au-
menta-se a bolsa. Pede-se ao Governador. Ali, eles 
orientam para um trabalho.

Rui Barbosa está ali, Luiz Inácio! Ele disse que a 
primazia tem de ser dada ao trabalho e ao trabalhador, 
pois ele vem antes, ele é quem faz a riqueza. 

O Padre Antônio Vieira, que andou a pé de For-
taleza, passando pela minha cidade, até São Luís, em 
60 dias, construiu uma capela em Coca. Ele dizia que 
o exemplo arrasta.

Que exemplo vai dar um pai que está recebendo 
sem trabalhar para o filho, para o neto?
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Então, vamos entregar isso! Vamos aprimorar! 
Venha esse seu Partido aqui... Cadê o Mercadante, 
que é bom, inteligente, um dos melhores deles? Venha, 
Tião. Vamos embora, Presidente! Vamos para o deba-
te qualificado, para entregar as bolsas que nasceram 
da inteligência, depois foram modificadas por aí, por 
Fernando Henrique, pelo PT. E hoje são “bolsa-voto”, 
não sei o quê. É um rolo! Vamos orientá-los para o tra-
balho. Entregue-as aos Prefeitos. Os Prefeitinhos são 
gente boa! Com seu serviço social, em pouco tempo, 
João Pedro – este é o debate qualificado, é para isso 
–, eles vão ter uma profissão.

Eu falo, Luiz Inácio, como médico. Sou cirurgião, 
mas, no meu curso, eu ia aos hospitais. Os psiquiatras, 
eu os coloco para trabalhar; aquilo cura. Aliás, Voltaire 
disse que o trabalho tira logo três males: o tédio, a pre-
guiça e a necessidade. Então, vamos orientar.

Os Prefeitos dão 10% a mais; os Governadores 
vão ganhar mais e vão se sentir...

Eu me transformo, no Dia do Professor, em pro-
fessor do Luiz Inácio, porque assim não vai dar. Não 
vejo perspectiva. Essas são as nossas palavras.

Uma homenagem ao Professor Francisco Iwelt-
man Vasconcelos Mendes, Vereador de minha cida-
de. Ele fez um livro sobre a educação e a sociedade 
da colonização na Parnaíba. Essas são as nossas 
palavras.

Trouxe também um livro da minha professora 
Maria da Penha Fonte e Silva, que descreve sobre a 
nossa cidade e os trabalhos.

Senador Romeu Tuma, não o Luiz Inácio, não nós 
Senadores, Deputados, empresários, banqueiros, sei 
que, com todo o sofrimento, com toda a desesperança, 
a única classe profissional que chamamos de mestres 
é a dos professores. Quer dizer, o mundo se curva: 
mestre, igual a Cristo. A eles, a nossa homenagem.

Não posso beijar nem abraçar, mas durmo todo 
dia com uma professora. Casei com Adalgisa, tirei-a da 
escola normal. E queria dar um ensinamento: a maior 
estupidez é perder a esperança. Não vamos perder a 
esperança de, por meio do estudo, levar este País para 
a prosperidade e a felicidade.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o 
Sr. Efraim Morais, 1º Secretário, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Jayme Campos.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – MT) 
– Parabéns, Mão Santa, como sempre um brilhante Se-
nador que tem defendido intransigentemente os segmen-
tos importantes, como é o caso da educação pública de 
boa qualidade neste País. Quero cumprimentá-lo tam-

bém por mais uma data do seu aniversário. No mínimo, 
o Senador Mão Santa deveria viver 100 anos.

Nesta oportunidade, quero cumprimentar todos 
os professores deste imenso País e dizer ao Senador 
Cristovam Buarque, esse brilhante professor, que hoje 
ouvi uma notícia muito alvissareira no jornal Folha de 
S.Paulo, no sentido de que os professores do Esta-
do do Acre são os mais bem remunerados do nosso 
País. Se todos os Estados da Federação pagassem 
esse salário que, hoje, os professores ganham no 
Acre, aqueles que lecionam por 120 horas, seríamos, 
com certeza, melhores professores, trabalhando com 
mais estímulo e responsabilidade na defesa de uma 
educação pública de boa qualidade.

Concedo a palavra por 20 minutos ao ilustre e que-
rido Senador João Pedro, do Estado do Amazonas.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do Orador.) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, quero, neste dia, tam-
bém, como alguns Senadores que me antecederam, 
manifestar aos professores do Brasil felicitações e fa-
zer reflexões acerca dessa importante profissão, des-
se segmento, dessa categoria de trabalhadores que 
compõe este Brasil.

Às vezes falamos dos professores das nossas 
universidades, passando a idéia, principalmente neste 
dia, de professores urbanos. Mas quero refletir tam-
bém acerca dos professores que trabalham no Brasil 
rural, no Brasil das estradas, no Brasil das pequenas 
localidades, das vilas. Quero falar dos professores, 
quero refletir, nesta data, a data do professor, sobre o 
trabalho duríssimo dos professores lá da Amazônia, 
Presidente Jayme Campos, dos professores que acor-
dam pela madrugada e que se deslocam em pequenos 
barcos, em canoas, professores que caminham a pé 
para chegar até a sala de aula, professores que têm 
uma vida mais dura do ponto de vista do ensinamento 
didático, das condições de trabalho neste Brasil rural, 
na Amazônia dos grandes rios, dos grandes lagos, das 
grandes distâncias. 

E lá está o professor que dá aula à noite sem ilu-
minação, porque ainda não chegou o Luz para Todos 
ao campo. Então, os professores do Brasil são brasi-
leiros especiais.

Não poderíamos também deixar, neste dia, de 
mencionar a organização desta categoria que ajudou, e 
muito, o nosso Brasil de hoje, o Brasil contemporâneo. 
Foi a presença politizada e organizada dos professores, 
no Brasil mais recente, que ajudou a termos democra-
cia, os professores que exigiram eleições diretas, os 
professores que exigiram eleições para reitores, os 
professores que exigiram diretores eleitos – e lutaram 
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em defesa deles – pelas suas categorias, pela comu-
nidade, pelos pais dos alunos. Esse é o legado de um 
Brasil contemporâneo que tem a presença organizada 
e politizada dos professores.

Não poderia deixar de mencionar dois grandes 
professores. São dezenas, centenas de brasileiros que, 
inclusive, já se foram. Eu gostaria de registrar, nesta 
homenagem, a luta dos professores, professores que 
estão em sala de aula, professores que lutam com di-
ficuldades, professores que são teimosos e fazem o 
dia-a-dia da escola, a sala de aula pela vocação, pelo 
entusiasmo, pela utopia de ser professor, de ensinar, 
de educar, de fazer com que a juventude, as crianças 
possam refletir um Brasil melhor.

Não poderia deixar de mencionar aqui a história, 
a vida desse grande professor que foi Paulo Freire. Tem 
um busto de Paulo Freire em frente ao Ministério. É um 
símbolo da luta dos professores aqui no Brasil.

Eu não poderia deixar de mencionar também 
este que passou pelo Congresso Nacional, passou 
pelo Senado da República, o Professor Darcy Ribeiro, 
fundador dessa referência que é a UnB. 

Poderia aqui citar dezenas, centenas de pro-
fessores, mestres, educadores que deram sua vida 
em defesa do ensino, da educação, da pesquisa em 
nosso País.

Senador Mão Santa, que fez aniversário neste 
último sábado, meus parabéns, Senador Mão Santa, 
que comemorou no delta do Piauí o aniversário – para-
béns pelo aniversário – hoje, neste dia, a minha cidade 
no Amazonas, cidade onde nasci, Parintins completa 
155 anos. Parintins é uma cidade depois de Manaus, 
conforme dados do último censo do IBGE, com a maior 
população do interior do Estado do Amazonas: 103 mil 
habitantes e com 62 municípios. 

Cidade localizada à margem direita do rio Ama-
zonas, na fronteira com o Estado do Pará. Cidade 
que tem presença e história e cujo marco é sua fes-
ta folclórica, a Festa do Boi-Bumbá, lá no Estado do 
Amazonas, nos dois grupos: Boi-Bumbá Garantido e 
Caprichoso, duas referências da arte, da dança, da 
beleza, da plástica que os artistas e o povo de Parin-
tins fazem há alguns anos.

Então, hoje, quero parabenizar os parintinenses, 
o povo da minha terra – essa cidade de 103 mil de ha-
bitantes que fazem essa festa bonita lá no Amazonas. 
Mas quero também, neste dia de aniversário de Parin-
tins, remeter essa minha saudação aos professores de 
Parintins, aos educadores de Parintins. E dizer, com 
muito orgulho, com muito cuidado – porque o último 
Ideb, que foi feito em 2005, mostra um resultado muito 
amargo para o Amazonas. 

Precisamos, especialmente os senhores prefei-
tos, tomar uma decisão no Estado do Amazonas mais 
rigorosa em defesa do ensino para melhorar o índice 
do Ensino Fundamental. Mas quero neste dia de ani-
versário da minha cidade, no Dia do Professor, desta-
car aqui, Srs. Senadores Romeu Tuma e Mão Santa, 
os colégios que tiveram uma pontuação diferenciada 
no Estado do Amazonas com a média acima de qua-
tro. Apenas quatro municípios no Amazonas tiveram 
colégios com a média 4. O Amazonas está muito infe-
rior. Então, destaque para um colégio em São Paulo 
de Olivença, que é uma cidade nossa; um na cidade 
de Maués, onde se tem a produção de guaraná; e um 
na cidade de Tabatinga, lá na fronteira do Brasil com 
Colômbia e Peru.

E em Parintins, cidade do folclore, cinco colégios 
tiveram a média acima de 4, merecendo inclusive do 
Ministro Fernando Haddad uma menção. Na quinta-
feira última passada, o Governador Eduardo Braga, na 
Assembléia Legislativa, concedeu prêmio aos colégios 
dos municípios que mencionei e aos seguintes colégios 
de Parintins, minha cidade: colégio Waldemar Pedro-
sa, colégio Gentil Belém, colégio Araújo Filho, colégio 
Batista e o colégio Nossa Senhora do Carmo, sendo 
que o colégio Nossa Senhora do Carmo foi premiado 
por notas acima de 4, do IDEB, tanto no Ensino Fun-
damental como no Ensino Médio. 

Então, quero parabenizar os professores, e os 
pais, porque os pais também compreendem esse pro-
cesso. 

Quero homenagear, no aniversário de Parintins, 
no Dia dos Professores, com muita alegria, os profes-
sores de Parintins, mas, fundamentalmente os profes-
sores dessas escolas que tiveram uma nota destacada 
pela avaliação do Ideb, que é uma avaliação nacional, 
acerca do ensino nas escolas do nosso País.

Concedo um aparte, ao Senador Romeu Tuma 
e, em seguida, ao Senador Mão Santa.

O Sr. Romeu Tuma (DEM – SP) – Serei rápido, 
Senador João Pedro. Sinto aqui arrepio e emoção quan-
do se fala da Amazônia. Julgo-me um amazonense, em 
virtude de um desejo praticamente incontrolável que 
tenho de sempre por lá andar. Um dos meus sonhos 
é assistir à festividade de Parintins, para a qual, por 
mais de uma vez, fui convidado, mas, infelizmente, não 
pude comparecer. E V. Exª traz hoje uma homenagem 
ao aniversário de Parintins. Eu pediria que V. Exª fosse 
o portador aos moradores das nossas homenagens, 
com todo carinho, com toda a alegria de saber que lá 
é uma cidade realmente turística e que tem que haver 
um investimento bastante forte da Ministra com rela-
ção ao problema de Parintins. Isso é indiscutível. Mas 
li hoje nos jornais, Senador, se me permitir, que o Mi-
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nistro Jobim está visitando a Amazônia, principalmen-
te a região de Tabatinga, Cabeça do Cachorro, vários 
locais onde há bases militares e ele disse que há uma 
preocupação com o Projeto Calha Norte no sentido de 
ele ser desvirtuado.

Nós lutamos muito aqui, Senador Mão Santa, por 
verba, porque houve um período em que não havia 
recursos nem para a manutenção do Calha Norte. E 
houve queixas por parte dos estudantes sobre a difi-
culdade de ensino que está havendo lá. Eu sei que nos 
pelotões de fronteira, a esposa do tenente que vem lá 
de Agulhas Negras ou da reserva para fazer estágio 
passa a ser a professora, porque há dificuldades para 
se dar aula às comunidades indígenas e os que mo-
ram naquelas regiões de fronteira às vezes inóspitas. 
Da Funasa também. Ele disse que a Ministra Chefe da 
Casa Civil deu uma bronca no Diretor da Funasa, pelas 
queixas da falta de assistência médica. Então V. Exª 
merece palmas para a festividade bonita de Parintins, 
mas nós estamos amargurados pelo que relata essa 
comissão que acompanha o Ministro Jobim. Disse que 
são mais de quarenta pessoas. Provavelmente eles 
trarão ao nosso conhecimento, ou nós vamos pedir-
lhes um relatório para saber o que realmente viram na 
região e quais são as dificuldades na área do ensino 
e na área da assistência médica. Meus cumprimentos 
a V. Exª e meus parabéns à sua cidade.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Muito 
obrigado.

Concedo o aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador João 

Pedro, V. Exª é um homem puro, vem lá do Amazonas, 
da pureza da oxigenação. E V. Exª traz isso, mas é do 
Partido dos Trabalhadores. Eu não sou contra nada 
não. Eu sou a favor do Brasil e quero que esse negócio 
chegue à prosperidade. Nós temos um entendimento. 
Estou com 65 anos, Deus foi muito bom para mim e 
possibilitou-me estudar e entender as coisas. Quero 
falar sobre a minha preocupação, Senador João Pedro, 
que é Luiz Inácio. Votei em Sua Excelência em 1994, 
mas não votei na última. Não vou mentir. Franklin De-
lano Roosevelt dizia: “Cada pessoa que vejo é superior 
a mim em algum assunto e com ela procuro aprender.” 
Tem de haver essa humildade. Minha preocupação 
é com os Estados Unidos. Estou acompanhando os 
dois candidatos. O republicano é aquele que foi pre-
feitinho, Giuliani, o homem do século. Todos eles estão 
naquela corrida de convenções. Todos estão dizendo 
que vão aumentar o estudo nos Estados Unidos. Nos 
Estados Unidos, hoje, Senador João Pedro, a média 
é de 19 anos. A nossa não atinge 5 anos. O que me 
entristece, Senador João Pedro – e não estou contra 
ninguém –, é que no Piauí as escolas estão fechan-

do. A Universidade do Estado do Piauí tinha 36 cam-
pi, agora são 20. Recebíamos, no vestibular, mais de 
12 mil estudantes pobres porque as escolas privadas, 
as particulares, são caras. Baixou para 3 mil. Isso me 
entristece. Nos Estados Unidos, agora, quem está dis-
putando promete que vai aumentar a carga de estudo. 
Um pelo outro são 19 anos. Nós ainda não atingimos 
5 anos. Estamos fechando escolas. V. Exª, com sua 
pureza, com esse sangue índio, amazonense, vá lá 
e diga ao Luiz Inácio que não tem nada. A verdade é 
essa, não tem culpa. Queremos encaminhá-lo para 
isso, para que se dedique. Por exemplo, no Piauí, está 
uma lástima. Na minha cidade, Parnaíba, que tem 150 
mil habitantes, segundo o livro do Professor Francisco 
Iweltman Vasconcelos, houve a diminuição de quase 
10 mil matrículas, desde as creches. Creche não há 
mais nenhuma. Quando a gente era prefeitinho havia 
creche; hoje, é zero. A Uespi diminuiu um quarto. Di-
minuir quase 10 mil é tirar esperanças. Estou tranqüilo 
porque entendo que plantei a grande semente no Piauí: 
a semente do saber.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Muito 
obrigado, Senador Mão Santa.

Faço uma reflexão sobre isso. A revista Veja desta 
semana traz, em suas Páginas Amarelas, uma entre-
vista muito importante com o Ministro da Educação, 
Fernando Haddad. Lerei uma pergunta da revista e a 
respectiva resposta do Ministro, porque ajudará nes-
sa reflexão:

– Na realidade, o Estado e a Nação bra-
sileira – Darcy Ribeiro fez um estudo, uma re-
flexão sobre isso – sempre relegaram o ensino, 
o estudo, aos brasileiros.

– É preciso dizer isto: a elite econômica, a 
elite agrária, a elite política no Brasil negaram 
isso, negaram à formação da Nação o ensi-
no, a escola. São processos novos no Brasil. 
O Fundef foi um avanço, e votamos neste pri-
meiro semestre o Fundeb, outro avanço. Penso 
que falta muito. Mas eu gostaria de dizer que 
o Brasil caminha e nós precisamos, nação do 
futuro, sociedade democrática moderna, mudar 
os parâmetros que norteiam hoje o ensino, a 
educação do nosso país. Nós precisamos le-
var a sério mesmo isso, senão nunca vamos 
ter uma plenitude econômica e democrática 
socialmente justa aqui no Brasil.

Eu queria voltar à minha cidade de Parintins e 
registrar com satisfação o nome das diretoras dos co-
légios que tiveram um IDEB diferenciado no Estado do 
Amazonas. Eu gostaria de mencionar aqui a Diretora 
Ângela Reis, do Colégio Waldemar Pedrosa, que foi 
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premiada. O Governador premiou com R$30 mil cada 
escola que teve a nota acima de quatro. Quero registrar 
ainda a Diretora Dilma Rego, do Colégio Gentil Belém; 
a Diretora Cleusa Barros, do Colégio Araújo Filho, que 
por sinal é uma referência de gestão. Lá no Amazonas, 
em Parintins, naquele Brasil do norte, o Colégio Batista, 
do Diretor Eduardo Lessa. E quero registrar, com sa-
tisfação também, o Colégio Nossa Senhora do Carmo, 
que é dirigido pela Irmã Maria Iracema Oliveira.

Então são os gestores das escolas que tiveram 
o melhor IDEB.

Não poderia deixar de mencionar a gestão do Pro-
fessor Gedeão Timóteo de Amorim, que é Secretário 
de Educação do Estado e a sua Secretária Adjunta, a 
Professora Magali Portela, do interior.

Eu não poderia deixar de registrar aqui o nome 
da Coordenadora Regional de Educação de Parintins, 
que é a Professora Lanira Garcia. E gostaria de registrar 
outros nomes que compõem a categoria de Parintins, 
homens e mulheres que lutaram e continuam lutando 
em defesa do ensino público, em defesa da melhoria 
da qualidade do ensino, do salário justo.

Eu gostaria de fazer aqui uma homenagem in 
memorian a um grande lutador da categoria dos pro-
fessores: o Professor João Bosco (Professor Baré), 
professor de Química e Física, conhecido lá na cidade, 
que faleceu há trinta ou quarenta dias. E gostaria de 
mencionar também in memorian a Professora Mércia 
Coimbra, professora de Matemática, que também já 
se foi há algum tempo.

Eu gostaria também de mencionar, Sr. Presidente, 
professores que continuam militando, professores que 
continuam na sala de aula, professores que continu-
am tendo um compromisso com a educação, como a 
Professora Ruth Prestes Gonçalves, que escreve, pe-
riodicamente, na imprensa do Amazonas; a Professora 
Fátima Guedes, uma mulher que é uma referência na 
cidade de Parintins; a Professora Clotilde Valente, outra 
mulher intrépida em defesa da educação e do ensino; 
a Professora Hélida Dray, que é uma das dirigentes 
da educação no Município de Parintins; a Professora 
Ieda Nascimento; a Professora Neide Miranda; a Pro-
fessora Maria Lenilda; a Darlúcia Góes; a Professora 
Edilza Figueiredo; a Irmã Benedita, do Colégio Nos-
sa Senhora do Carmo; a Helenice Farias; Francisco 
Morais; a Professora Ana Ester; o Professor Vinícios 
Garcia; a Professora Sarah Gomes; o Professor Mau-
ro Mendes; o Professor Alcifran Ramos, o Professor 
Paulo Coimbra; a Professora Maria de Jesus Pacheco 
(Professora Pacheco); a Professora Elisabeth Brandão; 
a Professora Odinéia Andrade; a Professora Luíza 
Estela; a Professora Fátima Cardoso e a Professora 
Aldenora de Jesus.

Enfim, são muitos os professores da minha cida-
de. Quero neste dia homenageá-los, fazer esta sau-
dação aos professores, e dizer que é justa a luta dos 
professores, é importante a politização dos professo-
res. Não podemos ter a posição do professor neutro. 
Não, é preciso politizar. O futuro do Brasil está ligado à 
educação, à luta dos professores, à compreensão que 
o professor tem do papel estratégico do ensino para 
a melhoria de vida do povo brasileiro, para o Estado 
democrático, para uma Amazônia que possa servir ao 
Brasil, aos brasileiros.

Portanto, quero parabenizar os professores, as 
suas lutas, o dia-a-dia do professor, principalmente o 
professor rural, o professor que trabalha na escola que 
não tem luz elétrica. É uma vergonha, no Brasil, que 
tem uma economia tamanha, ter salas de aula sem 
condições mínimas para ministrar aulas, do ponto de 
vista didático, como sonhou o Professor Paulo Freire.

Enfim, quero parabenizar todos os professores 
do Brasil, especialmente os do Amazonas, e o Sindi-
cato dos Professores, que tem uma vida de lutas em 
defesa do ensino, da educação. Parabenizo, portanto, 
os professores da minha terra e do Brasil.

Mais uma vez, parabenizo a cidade de Parintins, 
dos parintinenses, do povo parintintim, que completa, 
neste dia, Sr. Presidente, 155 anos. Parabéns, Parin-
tins!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – MT) 

– Quero cumprimentar o ilustre Senador João Pedro 
pelo seu belíssimo pronunciamento, até porque ho-
menageia todos os professores do seu Estado e so-
bretudo do Brasil.

Associo-me com S. Exª e digo também que tive 
a primazia, quando fui prefeito, por três mandatos, da 
minha cidade de Várzea Grande e Governador do meu 
Estado de Mato Grosso, de fazer um trabalho extraor-
dinário, juntamente com o Instituto Paulo Freire, que, 
sem sombra de dúvida, é um dos institutos mais capa-
citados do Brasil, que nos ajudou sobremaneira a fazer 
uma educação pública de boa qualidade em Várzea 
Grande, como também no Estado de Mato Grosso.

Quero anunciar, com muita honra e galhardia, a 
fala do ilustre Senador da República, meu querido ami-
go particular, Senador Heráclito Fortes, que muito bem 
representa o seu Estado do Piauí, por vinte minutos.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como faço todo ano, 
eu não poderia estar ausente nesta homenagem que se 
presta ao professor brasileiro, esse professor anônimo, 
mas que tem, Senador João Pedro, uma importância 
muito grande na formação de cada um de nós.
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Esta Casa é cheia de bacharéis, de intelectuais, 
de homens com mestrado, mas não há um só que não 
se lembre, Presidente Jayme Campos, da sua escola 
primeira, da professora primária. Eu sou de um Estado 
onde a escola primária era realizada dois, três, quatro 
anos consecutivos na mesma sala, e o aluno termina-
va, se atento, fazendo uma base da escola primária 
bem mais forte em decorrência do ensinamento cole-
tivo que se recebia. E eu tive, na figura da dona Maria 
Dina Soares e da sua filha Lígia, exatamente o início 
do meu período escolar. Guardo das duas as maiores 
recordações. Foram professoras de uma geração im-
portante em Teresina e disputavam com dona Eremita 
e com dona Ana Cordeiro a primazia da formação das 
crianças da minha cidade naquela época.

A homenagem de hoje, Senador Mão Santa, no 
plenário do Senado, ficaria mais fácil – tive o azar de 
não estar aqui presente – com o Senador Cristovam 
Buarque. Eu, que coordenei, representando o meu Par-
tido, a campanha de Geraldo Alckmin, tive a oportuni-
dade de assistir a alguns debates com a participação 
do Senador Cristovam, como candidato à Presidência 
da República, conhecido como “o candidato de uma 
nota só”; só que a nota mais importante de todas, que 
é exatamente a educação.

É impressionante como Cristovam criou uma 
empatia com o Brasil todo pela sua pregação, princi-
palmente com a juventude. Andar por esse Brasil afo-
ra na companhia de Cristovam é motivo, inclusive, de 
orgulho para um Senador. Em um momento em que 
esta Casa sofre desgastes, ele é reconhecido, cum-
primentado e abraçado por todos.

Ontem, Senador Mão Santa, tive a oportunidade 
de presenciar um professor do interior de Santa Catarina 
ofertar ao Senador Cristovam um livro e fazer questão 
de, com ele, tirar uma fotografia. Acho que termos aqui 
o privilégio de conviver com essa figura é altamente 
positivo, Senador Romeu Tuma. Quero, nesta homena-
gem que presto, fazer por justiça essa citação.

Mas, sendo eu do Estado do Piauí, onde as coi-
sas não andam bem... Senador Mão Santa, a saúde, 
no Piauí, anda mal; as estradas, péssimas; os progra-
mas são verdadeiras embromações. 

Agora mesmo, em relação ao Programa Luz para 
Todos, a imprensa começa noticiar que fizeram algumas 
instalações monofásicas. Assim, o programa perde o 
objetivo, porque não pode ser usado na agricultura e 
a limitação da carga permite apenas a instalação de 
uma geladeira – se, além da geladeira, se quiser ligar 
uma televisão, essa limitação não permite. Ou seja, 
toda aquela promessa feita é promessa enganosa.

No Estado onde as coisas não andam bem e o 
ensino público vai de mal a pior, tivemos, no ano pas-

sado, uma felicidade que encheu a todos nós, piauien-
ses, de muito orgulho: na iniciativa privada, o Colégio 
Dom Barreto, comandado, durante muitos anos, pelo 
Professor Marcílio Flávio Rangel de Farias, falecido no 
ano passado, foi o melhor avaliado em todo o Brasil. 
Aquela escola, que começou como uma extensão da 
atividade religiosa na década de 50, por determinação 
de Dom Severino Vieira de Melo, comandada pelas 
Missionárias de Jesus Crucificado, na década de 80 
foi entregue a esse extraordinário homem público, que, 
infelizmente, já não se encontra entre nós, que era o 
Professor Marcílio.

O mais interessante, Mão Santa, é que, percor-
rendo as ruas de Teresina, vemos escolas e faculda-
des que são verdadeiros impérios, de lucratividades 
fantásticas, com os donos nadando em dinheiro, mas 
cuja eficiência escolar não segue o mesmo ritmo.

E o Professor Marcílio, que sempre investiu tudo 
daquela entidade no ensino, sempre foi um homem 
de hábitos modestos. Não se tem notícia de nenhum 
esbanjamento de recursos por parte dele. O que ele 
deixou foi um exemplo extraordinário de educador, de 
cidadão, e fez dos seus ex-alunos uma verdadeira le-
gião de amigos.

No ano passado, fiz uma homenagem – o Sena-
dor Mão Santa estava presente – à dona Clotilde, que 
é mãe do nosso querido amigo e Deputado Marcelo 
Castro. Fiz essa homenagem pela admiração que te-
nho àquela senhora, que teve, ao longo da vida, uma 
única missão, que foi educar seus muitos filhos. Pri-
meiro, em São Raimundo Nonato, e depois, quando 
viu que a cidade, àquela época, possuía precárias 
condições para que os filhos continuassem os estu-
dos, forçou junto ao marido a transferência dos filhos 
para Teresina. E obteve sucesso, tendo os filhos todos 
hoje destacados nas atividades a que se dedicaram 
no Estado do Piauí.

Este ano, presto homenagem ao trabalho do Pro-
fessor Marcílio e aos que o sucedem, neste momento, 
na direção do Colégio Dom Barreto. Que ele sirva, real-
mente, de exemplo a ser seguido, pela maneira como 
aquele educador desempenhou, ao longo da sua vida, 
a atividade de educar.

O professor não é somente aquele que comple-
ta a sua carga horária e dá-se por satisfeito com a 
sua missão. O professor, na realidade, vai mais além, 
meu caro Presidente Jayme Campos. É aquele que 
está presente no dia-a-dia do jovem, que acompanha 
o seu desenvolvimento intelectual e moral e é, acima 
de tudo, um conselheiro.

O Marcílio – sou testemunha disso – é um exem-
plo que talvez não sirva somente ao Piauí, mas que 
sirva, Senador Mão Santa, a todo o Brasil. Por isso, 
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eu me sinto muito feliz em ter a oportunidade de fazer 
esta homenagem nesta data em que se comemora o 
Dia dos Professores.

Concedo um aparte, com o maior prazer, Sena-
dor Mão Santa, a V. Exª.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Herá-
clito Fortes, nós somos orgulhosos pelos mestres que 
tivemos no Piauí. V. Exª foi buscar esse exemplo maior 
que não se limitou ao Piauí e ao Brasil. De repente, 
o Professor Marcílio outorga o maior prêmio ao Piauí: 
a melhor escola privada em nível qualitativo. Quero 
apenas acrescentar que, além dessa particular, ele 
mantém um orfanato para pobres. Então, aquele, sim, 
é o mestre que se pode igualar a Cristo. Mas quero 
prestar um importante testemunho, Senador Jayme 
Campos.

Não sei se o Senador Heráclito conheceu o Pro-
fessor José Rodrigues, mas sei que conhece fami-
liares seus. Vou mostrar um quadro. João Paulo dos 
Reis Velloso foi Ministro por muito tempo. Foi a luz da 
revolução, filho de Parnaíba, filho de carteiro com cos-
tureira, humilde, tinha mania de primeiro lugar, esteve 
em Harvard. Ele era Ministro e eu era Deputado Es-
tadual. O Governador era o Dr. Lucídio Portela. Pois 
fomos buscá-lo no aeroporto, para ir rumo à ponte do 
Jandira. João Paulo ia levar os recursos finais. Era algo 
entre onze horas e meio-dia. Fomos, num cortejo de 
carros, buscar o mais ilustre filho da Parnaíba. Vínha-
mos do aeroporto, na Avenida Chagas Rodrigues, ali 
perto de São Sebastião, eu no meio dos dois. Eram 
muitos carros, centenas de carros, de todas as cida-
des e da vizinhança. O Ministro era a luz do governo 
revolucionário. Heráclito, então o Ministro disse: “Pára! 
Pára! Pára!” Eram onze e meia e o sol estava quen-
te. Aí o Ministro disse: “É a casa do Professor José 
Rodrigues”. Aí parou o cortejo. Ficou tudo parado no 
sol quente. Aí ele vai e eu o acompanho na Avenida 
Chagas Rodrigues. Quer dizer, ele estava mostrando 
a gratidão ao mestre, ao seu primeiro professor de por-
tuguês. Depois, eu também fui aluno do Professor José 
Rodrigues. Mas é isso: ele se curva, reconhecendo o 
apoio, o caminho da luz. 

V. Exª foi buscar esse exemplo recente e eu um 
mais recente. Sua homenagem, lembrando o Professor 
Marcílio, engrandece. Eles, José Rodrigues e Marcílio, 
se foram, mas ficou o mais importante, que é o exem-
plo de amor à educação, vendo na educação aquilo 
que Cristo disse: “Eu sou o caminho, a verdade e a 
vida.” É a educação!

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. Exª 
tem razão. É próprio do homem grato e de boa forma-
ção esse tipo de reconhecimento ao mestre.

Depois que me mudei para Pernambuco, fui es-
tudar no Colégio Estadual de Pernambuco, conhecido 
como Ginásio Pernambucano, onde fiz política estu-
dantil e talvez tenha começado a despertar em mim o 
gosto pela política, a qual nunca mais larguei.

Em determinado momento, fomos surpreendidos 
por um movimento anormal de veículos, inclusive de 
batedores, à porta do colégio. Era o ex-aluno Mário 
Gibson Barbosa, à época Ministro das Relações Ex-
teriores, que, em uma rápida passagem por Recife, re-
solveu matar as saudades e fazer uma visita ao velho 
Ginásio Pernambucano. Eu tive a felicidade de, pela 
primeira fez, àquela época, ver o então Ministro Mário 
Gibson e ver com que emoção e alegria ele percorria 
os corredores daquele centenário colégio de ensi-
no pernambucano. É outra lembrança fantástica que 
guardo de vários professores que se destacaram, ten-
do à frente o Diretor Souto Neto, figura extraordinária 
como educador.

V. Exª, Senador Mão Santa, falava do trabalho 
social do Marcílio.

O Marcílio criou várias entidades para atendi-
mento social. Em 1984, criou a Casa Dom Barreto, 
voltada para o atendimento de alunos de zero a de-
zessete anos. Em 1993, criou a Escola Popular Madre 
Maria Villac e a Escolinha Popular São Francisco de 
Assis, todas para atender os alunos da periferia, os 
alunos carentes. 

Portanto, ao prestar esta homenagem, quero crer 
que atendo também à vaidade e ao orgulho de todos 
os piauienses, dos que tiveram a felicidade e a opor-
tunidade de passar pelo Professo Marcílio e dos que 
não tiveram a oportunidade e a felicidade de passar 
nem por ele e nem por ninguém, mas que nem por isso 
deixam de ter uma ponta de orgulho de ver que um 
Estado com as dificuldades e as adversidades que tem 
o Estado do Piauí pode ter, entre seus filhos ilustres, 
um homem desse nível, dessa categoria, que elevou, 
de maneira determinada, o nome do Piauí da maneira 
mais nobre que se pode fazer, que é exatamente mos-
trando ao Brasil que o Piauí, com todas as dificuldades, 
se o homem tem vontade, se o homem deseja, pode 
ser exemplo de ensino para todo o Brasil.

São estas as minhas palavras de homenagem que 
gostaria de prestar a todos os professores do Brasil, 
simbolizados na figura desse extraordinário piauiense 
que é o Professor Marcílio.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – MT) 

– Depois de ouvirmos as palavras maravilhosas do ilus-
tre Senador Heráclito Fortes, concedemos a palavra, 
por ordem de inscrição, ao Senador Romeu Tuma. 
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Em seguida, pela ordem de inscrição, falará o 
ilustre Senador Leomar Quintanilha, do Estado do 
Tocantins.

Concedo a palavra, por vinte minutos, ao ilustre 
Senador Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (DEM – SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, serei rápido.

Aproveitei a gentileza do Senador Mão Santa e 
prestei minha homenagem aos professores e S. Exª, 
com muito carinho, fez referências à minha esposa, 
durante o depoimento de 2003.

O que me traz a esta tribuna é que, recentemen-
te, uma jornalista do jornal Folha de S. Paulo, pessoa 
que respeito e por quem tenho toda atenção, fez uma 
referência que eu gostaria de esclarecer, sobre o de-
poimento do servidor Marcos Evandro Cardoso Santi, 
prestado na Corregedoria no dia 29 de agosto de 2007, 
e cópia da carta e dos documentos apresentados pelo 
mesmo no dia 4 de setembro de 2007, para serem 
anexados ao seu depoimento.

Mandei para quem estava presente. Não o ouvi 
sozinho, o Senador Wellington estava presente. Man-
dei para o Senador Jefferson Péres e para a Senado-
ra Marisa Serrano – está aqui o recibo dela – toda a 
documentação. Mandei novamente para o Senador 
Jefferson, que me solicitou. Além disso, anotei os Se-
nadores que acompanharam o depoimento. São todas 
notas taquigráficas, tudo foi gravado, tudo que ele fa-
lou foi registrado. Nenhuma vírgula foi modificada, Sr. 
Presidente.

Assim, não tenho de dar nenhuma resposta àque-
les que estão dizendo que se deve cobrar de mim.

Cobrar o quê, se eles já têm os documentos em 
mão? Se já têm os documentos em mão, o que compe-
te aos membros do Conselho de Ética e ao Presidente 
do Conselho de Ética, Leomar Quintanilha, é analisar 
os documentos. E não dizer que tenho de me explicar. 
Explicar o quê, se os documentos já foram entregues, 
em cópia, para todos os membros do Conselho? Como 
eu já havia entregue, fiz uma outra entrega, quando 
ele juntou mais documentos. Aqui está a assinatura de 
V. Exª, consignando que recebeu o documento. Está 
aqui: “Presidente do Conselho de Ética, Senador Le-
omar Quintanilha, dia 5 de setembro”.

O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Quem 
está cobrando explicações de V. Exª não é o Conse-
lho.

O SR. ROMEU TUMA (DEM – SP) – Não é o 
Conselho, são membros do Conselho. Não sei o que 
fizeram com essa papelada; ela deve estar no gabi-
nete de cada um. 

Ainda neste fim de semana, tendo em vista a publi-
cação do jornal, novamente pedi à minha secretaria que 
fizesse nova remessa de tudo o que existia a respeito, 
um bis in idem desnecessário, mas para evitar qualquer 
tipo de confusão da análise do depoimento que ele fez. 
Ele continua dando entrevista, e nenhuma vez recusei 
ouvi-lo quando quisesse falar. Tratei-o com todo respeito 
e disse-lhe que o defenderia de qualquer forma, porque 
ele não era acusado. Ele estava trazendo informação de 
que estaria sofrendo pressão dentro da Secretaria da 
Mesa. Então, em tese, ele seria vítima e estava colabo-
rando com os membros do Conselho de Ética. 

Ele disse que foi ouvido como indiciado, como acu-
sado. Não é verdade. É só ler as notas taquigráficas. Ele 
foi tratado com todo respeito. Eu disse a ele: “Sou sua 
testemunha permanente, a seu favor, porque você não 
deve e não pode ser punido num processo administrativo 
que possa vir a ser feito pela direção da Casa”.

Dentro do Conselho, todos têm o depoimento, os 
documentos que ele anexou, as notas taquigráficas. 
Mais eu não posso fazer, a não ser que dê explicação 
individual a cada um.

Graças a Deus V. Exª está aqui e pôde me ouvir. 
Depois, vou mostrar-lhe o recibo que foi assinado e 
encaminhado a V. Exª, para ver se V. Exª o reconhe-
ce. Além disso, o próprio Senador Demóstenes, que 
admiro muito e que é meu amigo, também recebeu. 
Então, ele não tem o que cobrar. Está aqui registrado o 
recebimento dele: dia 4 de setembro, além de 22, outra 
remessa, quando ele juntou mais documentos.

A Senadora Marisa Serrano, pessoa que respeita-
mos muito pela lealdade, pela sinceridade e pela com-
petência, também recebeu. Ao Senador Jefferson Péres, 
que está com uma relatoria, mandei todos os documentos 
colhidos em Maceió, porque ele precisa ter a base para 
fazer o relatório, pois V. Exª o designou como Relator do 
caso em Maceió. E também o Senador Renato Casa-
grande, que assistiu ao depoimento, esteve presente, foi 
gentil comigo, foi ao meu gabinete e ouviu o depoimento 
do consultor Marcos Evandro Cardoso Santi.

Então, não há nenhuma dúvida de que cumpri com 
minha obrigação: mandei todos os documentos a quem 
interessava no Conselho de Ética e, principalmente, 
aos relatores, que poderiam ou não achar que havia 
algo grave que deveria ser acrescentado ao relatório 
que apresentaram ou que vão apresentar. 

De forma, Sr. Presidente, que agradeço a V. Exª. 
Não tenho muito o que falar, porque não vou ler o de-
poimento dele aqui. O depoimento está à disposição 
de todos os senadores; não só os do Conselho, mas 
de toda a Casa. Ele está inteiramente à disposição de 
quem precisar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – MT) 
– V. Exª está mais do que justificado, Senador Romeu 
Tuma. Conhecemos V. Exª, a maneira com que tem 
pautado toda sua trajetória política e o exercício dos 
cargos que V. Exª já ocupou neste País. V. Exª tenha 
certeza de que está mais do que explicado. 

O SR. ROMEU TUMA (DEM – SP) – Muito obri-
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – MT) 
– Eventualmente, pode haver alguma especulação, mas 
nós, que conhecemos V. Exª, sabemos perfeitamente 
que deu as explicações...

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

Já está na tribuna? Já está falando?
O SR. ROMEU TUMA (DEM – SP) – Eu estou 

com alegria!
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Então, 

falo depois. Achei que estava começando agora.
O SR. ROMEU TUMA (DEM – SP) – Não, estou 

saindo. Pensei que V. Exª ia fazer um aparte.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Parabéns 

pelo pronunciamento. 
Queria pedir ao Presidente que me inscrevesse 

para falar como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – MT) 

– Após o Senador Leomar Quintanilha, há também pedi-
do de inscrição do Senador Dornelles. Dependendo da 
bondade e da generosidade do Senador Dornelles... 

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Mas posso 
falar como inscrito também, depois do Senador Dor-
nelles. Nós nos entenderemos aqui. Obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – MT) 
– Então, pela ordem de inscrição, concedo a palavra 
ao Senador Leomar Quintanilha; depois, ao Senador 
Dornelles e, em seguida, ao Senador Raupp.

Se V. Exªs quiserem fazer permuta, a Mesa não 
tem nada contra. Muito pelo contrário: respeitará a de-
cisão de V. Exªs. (Pausa.)

Concedo a palavra, com muita satisfação, ao 
querido Senador Leomar Quintanilha, do Estado do 
Tocantins.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Jayme Campos, que conduz os 
trabalhos desta Casa, Srªs e Srs. Senadores, uso a 
tribuna para trazer minha modesta homenagem aos 
professores brasileiros no dia em que o País inteiro 
comemora o Dia dos Professores.

Ouvi eminentes Senadores, que se manifes-
taram de forma muita apropriada, de forma justa e 
adequada, rendendo também seus preitos a essa 

categoria profissional tão fundamental e tão impor-
tante à composição da sociedade brasileira. 

Entendo que faria, com a força do meu sentimen-
to, uma homenagem muito intensa, muito profunda aos 
professores brasileiros se o fizesse em nome de uma 
professora que aprendi a respeitar, a admirar, a amar 
e a acompanhar seus ensinamentos. Refiro-me à Dona 
Lilia, minha mãe. Ela tem hoje 82 anos. Dedicou uma 
parte importante da sua vida à Educação. Foi profes-
sora do ensino fundamental – à sua época, o primá-
rio – e trabalhou com inteireza, dando sua vida, seu 
trabalho, seu esforço, sua dedicação, sua inteligência. 
E tinha um interesse tão grande, Sr. Presidente, pela 
Educação que disse às quatro filhas: “Vocês podem 
seguir a profissão que quiserem; podem estudar o que 
quiserem; podem fazer Medicina, Engenharia, Direito. 
Façam o que quiserem, mas o façam depois de fazer 
o Magistério. Vocês precisam passar pelo banco da 
escola, vocês precisam dar sua contribuição à forma-
ção da inteligência contemporânea”.

Esse esforço, Sr. Presidente, acabou servindo 
para mim também. Recordo-me que, na passagem da 
adolescência para a juventude, recebi um forte apelo 
nacional: convoquei jovens brasileiros a participar de 
uma maratona de erradicação do analfabetismo, exa-
tamente porque era grande o índice de analfabetos, 
sobretudo daqueles cujo tempo do período escolar já 
havia passado, ou seja, o índice de analfabetos adultos 
no Brasil era elevado demais.

Recordo-me que, com muito entusiasmo, com 
senso de patriotismo, com muito interesse, recorri a um 
método muito utilizado à época, do emérito Professor 
Paulo Freire, Mão Santa. Paulo Freire recorria a um 
método que ele havia criado para facilitar a ação da-
queles que pretendiam dar essa contribuição ao povo 
brasileiro e tirar das trevas inúmeras pessoas que não 
sabiam ler e escrever.

Recordo-me que eu estudava de manhã e tra-
balhava à tarde, mas comecei a formar turmas de 
adultos, à noite, na escola Grupo Escolar Vasco da 
Gama, no Setor Sul, em Goiânia. E fiz, se não me falha 
a memória, quatro turmas. Alfabetizei quatro turmas 
sucessivamente.

Recordo-me da emoção das pessoas ao perce-
berem que tinham condição de ler. Era intensa, era 
grande, era uma verdadeira dádiva. Lembro-me da 
reação, que nos emocionou a todos, de uma senhora 
sexagenária após aprender a ler. Quando chegou à 
sala de aula, disse-me ter vindo de casa até a escola 
lendo o nome das empresas comerciais por onde ela 
passava. Ela estava muito emocionada, muito feliz por 
ter tido, mesmo depois dos sessenta anos, a oportu-
nidade de aprender a ler.
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Confesso que não consegui, à época, avaliar 
quão grande era esse desafio, porque, passados mais 
de quarenta anos, o Brasil ainda enfrenta o desafio de 
erradicar o analfabetismo de sua população.

Já avançamos, Sr. Presidente, é fato que avança-
mos, mas não conseguimos erradicar o analfabetismo. 
Avançamos, mas não conseguimos ainda conferir aos 
professores condição ideal de trabalho, de credibilidade 
e de respeitabilidade que a categoria está a merecer 
aqui ou em qualquer lugar, como já merece e recebe 
nas nações desenvolvidas, que conseguiram compre-
ender que a educação é o caminho mais curto para se 
alcançar o desenvolvimento.

Essa passagem da minha infância e da minha 
adolescência na escola, com essa orientação forte 
dessa mulher, dessa professora, acabou marcando a 
orientação que tive para minha vida de adulto e me fez 
compreender o significado, a importância do ensinar, de 
dar a oportunidade a tantos de conhecer. Uma tarefa 
inglória, difícil, sem reconhecimento, mal remunerada, 
mas de fundamental importância para o desenvolvi-
mento de qualquer povo, de qualquer nação. 

Eu tive um segundo desafio. Quando criado o Es-
tado do Tocantins, quando apartada a região norte do 
Estado de Goiás, fui convidado para ser o Secretário 
de Educação. Incumbiu-me o Governador de implantar 
o sistema de educação no novel Estado da Federação. 
E qual foi a minha surpresa, grande surpresa, ao co-
nhecer a estrutura educacional que o Estado possuía. 
Senador Mão Santa, era vexatória, causava pena e dó 
a fragilidade da estrutura existente. Encontramos inú-
meras pessoas que não tinham o primeiro grau com-
pleto na sala de aula, como professores. Imaginem! 
Encontramos, no meio rural, muitos professores nessas 
condições, enfrentando uma outra dificuldade: alunos 
de idades diferentes, com conhecimentos diferencia-
dos, em uma sala de aula comum. O aproveitamento 
era muito baixo; as dificuldades, enormes!

Por isso eu digo que nós avançamos hoje, no 
meu Estado, onde eu tive esse exemplo da dificuldade 
enorme de se ensinar. E olhem que, quando encontrei 
essas pessoas que não tinham o 1º grau completo na 
sala de aula, fiquei estupefato: como se pode conceber 
uma pessoa dentro de uma sala de aula, sem estar 
devidamente capacitada?!

Mas depois, Mão Santa, percebi que principal-
mente aqueles que recebiam os ensinamentos desses 
que não estavam capacitados levantavam as mãos 
para os céus, porque havia alguém que sabia alguma 
coisa e que estava ensinando a eles pelo menos a ler 
e a escrever.

Hoje a nossa realidade é outra. Lá, conseguimos 
universalizar o ensino, e isso parece que ocorreu em 
todo o Brasil.

Agora, estamos trabalhando para melhorar a qua-
lidade da educação; do ensino brasileiro. E não conse-
guiremos esse intento se não resgatarmos a credibili-
dade, a confiança, a auto-estima, a emoção, o desejo 
do professor, que é o principal instrumento no sistema 
educacional. Só conseguiremos realmente dar esse 
ensino de qualidade, universalizado quando oferecer-
mos ao professor condição condigna de trabalho, com 
credibilidade, respeitabilidade, capacitação adequada, 
treinamento e reciclagem permanente, porque o pro-
fessor é um estudante permanente. Aí, sim, estaremos 
dando uma efetiva contribuição para que o País acelere, 
de forma sustentada, o seu processo de crescimento.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu queria 
fazer esse pequeno registro aos professores do meu 
Brasil, sobretudo aos professores do meu Tocantins, 
pela dedicação, pelo esforço, pelo denodo, pela con-
vicção que têm os professores em sala de aula, muito 
mais pela consciência da responsabilidade que cada 
um tem no dever de ensinar, de formar as inteligências 
das nossas gerações do que pela remuneração, pelo 
retorno que recebem pelo trabalho prestado.

Então, minhas homenagens, meu aplausos, meus 
cumprimentos aos professores tocantinenses e pro-
fessores brasileiros nessa luta extraordinária que atra-
vessa gerações, em que vão alcançando e vencendo 
gradativamente, passo a passo, essa estrutura que 
deixa muito a desejar, que deve muito a eles. 

Quiçá, em um futuro não muito remoto, nós pos-
samos festejar, no nosso País, a presença do mestre, 
aquele que trabalha a inteligência, aquele que estrutura 
a formação do cidadão, que contribui para a constituição 
do cidadão de forma efetiva, com resultados positivos para 
si. Eu espero que nós possamos estar comemorando em 
breve que essa extraordinária categoria de profissionais 
brasileiros, que os ilustres professores, que os insignes 
mestres tenham reconhecimento e tenham a reciprocidade 
das condições de trabalho que o relevo, que a importância 
e o significado da sua profissão estão a exigir.

As minhas homenagens e os meus cumprimen-
tos aos professores brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – MT) 
– Quero me associar a alegria e o orgulho do Senador 
Leomar Quintanilha, que tem a primazia e o privilégio 
de ter a sua mãe como professora abnegada lá no seu 
Estado de Goiás, no seu Estado de Tocantins. 

Certamente é um privilégio ver hoje o seu filho 
como Senador. Acima de tudo, tenho certeza de que 
ele lutou muito para fazer com que o Estado tivesse 
uma educação pública de boa qualidade.

OUTUBRO 2007ANAIS DO SENADO FEDERAL216     



35152 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2007

Quero conceder a palavra ao mestre ilustre Se-
nador Francisco Dornelles, nosso querido Ministro, a 
quem passo a palavra. Após V. Exª, vai fazer uso da 
palavra o Senador Valdir Raupp; após S. Exª, o inscrito 
é o Senador Magno Malta; após S. Exª, é o Senador 
Garibaldi Alves.

Com a palavra o Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 

– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu venho 
aqui manifestar a minha preocupação com notícias di-
vulgadas nos últimos dias de que o Brasil e os Estados 
Unidos estariam negociando um acordo preliminar à 
dupla tributação da renda.

As propostas feitas pelos Estados Unidos nos úl-
timos tempos são totalmente danosas aos interesses 
do Brasil. É por isso que eu acho que o Ministério da 
Fazenda e a Secretaria da Receita deveriam ter um 
grande cuidado na negociação desse acordo.

Sr. Presidente, a dupla tributação da renda existe 
quando a renda de uma mesma pessoa ou a mesma 
renda de uma empresa é tributada em dois Estados 
diferentes. E só existem duas modalidades para elimi-
nar essa dupla tributação da renda: uma é a isenção, 
ou seja, um dos países não tributa; a renda é tributada 
somente no outro. A outra é o sistema do crédito. Um 
país tributa, mas concede um crédito correspondente 
ao imposto de onde provém o rendimento.

Nos acordos firmados pelo Brasil com países da 
União Européia, com o Japão, o cuidado foi tomado 
no sentido de que os países da União Européia não 
tributam o lucro que suas empresas obtêm no Brasil. 
Assim, os lucros de uma empresa italiana no Brasil 
são tributados no Brasil e não o são na Itália; o lucro 
de uma empresa francesa no Brasil é tributado no Bra-
sil e não o é na França. Eles reconheceram ao Brasil 
o direito de tributar com exclusividade os lucros e os 
dividendos.

Nesse caso, qualquer concessão aos Estados 
Unidos diferente dos acordos feitos com os países da 
União Européia fará com que esses países, utilizando 
quase uma cláusula de nação mais favorecida, peçam 
a revogação dos acordos que fizeram com o Brasil, 
trazendo grande prejuízo aos investidores daqueles 
países que aplicaram seus recursos no Brasil.

O acordo com os Estados Unidos tem sido ne-
gociado nos últimos vinte anos. Nunca o Brasil aceitou 
fazer um acordo com os Estados Unidos reconhecendo 
a eles o direito de tributar o lucro de suas empresas 
no Brasil, mesmo porque, no momento em que eles 
tributam, já concedem, de forma unilateral, um crédito 
correspondente ao imposto brasileiro. 

Por esse motivo, Sr. Presidente, um acordo com 
os Estados Unidos – sem que os Estados Unidos re-
conheçam que os lucros obtidos por suas empresas no 
Brasil ficariam isentos de tributos nos Estados Unidos 
ou que, no caso de tributar esses lucros, eles conce-
dam um crédito superior ao imposto pago no Brasil, ou 
seja, um tax sparing, como fizeram os países da União 
Européia – é contrário aos interesses do Brasil e não 
deve ser assinado. Se for assinado, todos os países 
que fizeram acordos com o Brasil vão pedir a revoga-
ção dos seus acordos, criando graves problemas para 
os investidores, para aqueles que acreditaram nas re-
gras adotadas pelo Brasil nos acordos para eliminar a 
dupla tributação da renda. 

Faço um apelo ao Ministro da Fazenda e ao Se-
cretário da Receita para que examinem com grande 
cautela os termos da proposta dos Estados Unidos, 
porque, uma vez feito esse acordo nos termos que, no 
passado, eles sempre quiseram fazer, será um acordo 
totalmente danoso aos interesses do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – MT) 

– V. Exª tem toda a razão, Senador Dornelles. É bitri-
butação. Não agüentamos mais pagar impostos neste 
País. E dessa forma se acabarão todos os acordos que 
naturalmente o País assinou. V. Exª tem toda razão e 
tem minha solidariedade.

Concedo a palavra ao ilustre Senador Valdir Rau-
pp, grande representando do Estado de Rondônia.

V. Exª tem a palavra por vinte minutos.
Após S. Exª, a palavra estará com o Senador Mag-

no Malta e, em seguida, o Senador Garibaldi Alves.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Senador Jayme Campos, Srªs e Srs. Se-
nadores, não quero aqui analisar a correlação que, 
certamente, existe entre boa educação e bem-estar 
social e econômico, o que transforma a educação em 
um poderoso instrumento na luta contra a pobreza; 
nem insistir nos vários exemplos de países que ven-
ceram o desafio do desenvolvimento a partir de uma 
revolução educacional, como é o caso, por exemplo, 
da Irlanda e Coréia do Sul.

Afinal, Sr. Presidente, não deveríamos buscar ra-
zões externas para nos convencer de que a educação 
é importante, de que a educação tem valor. Ela tem 
um valor intrínseco, independente de sua utilidade, 
como uma jóia. Educar é ajudar a realizar plenamente 
o nosso potencial humano. Isso também é o que faz a 
grandeza do ofício do professor. 

É a ele que delegamos boa parte dessa tarefa 
de conduzir-nos em direção à excelência por meio da 
educação. 
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Infelizmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, no Brasil, ainda tratamos com enorme descaso a 
educação e os educadores. E não me refiro apenas às 
falhas e lacunas de nossas políticas públicas; refiro-
me também a um sentimento mais ou menos difuso 
em nossa sociedade. Não há índice mais claro desse 
pouco caso, desse descuido, do que a desvalorização 
do professor. Os salários são indignos, as condições de 
trabalho são inadequadas e a formação dos docentes 
está muito aquém do que deveria ser. 

Embora, Sr. Presidente, nos últimos anos, a edu-
cação tenha melhorado muito, principalmente depois 
da instituição do Fundef, hoje, do Fundeb. No passado, 
a situação era de penúria, de miséria. Podemos dizer 
que estamos avançando, mas não é possível fazer em 
10 anos – ou mesmo em 15 ou em 20 – aquilo que não 
foi feito em 100 anos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a figura 
do professor é um ponto-chave na reformulação da 
educação no Brasil. Sem a valorização do magistério, 
não há desenvolvimento possível para o sistema edu-
cacional. Valorizar o professor implica investir em sua 
formação e em sua carreira, oferecer salários justos e 
atraentes e melhores condições de trabalho.

Implica sobretudo o reconhecimento da socieda-
de como um todo à importância da função que esse 
profissional desempenha.

Não podemos esquecer, Sr. Presidente, que pe-
las mãos dos professores passa nosso futuro – que 
são nossas crianças, que são nossos jovens. O que 
seremos no futuro, Sr. Presidente, depende, em gran-
de medida, do que hoje fazem os professores. Dare-
mos um grande passo quando realmente tomarmos 
consciência disto, dessa enorme responsabilidade que 
repousa sobre os professores, e quando traduzirmos 
essa consciência em igual reconhecimento e valoriza-
ção do ofício de educador.

Enfim, Sr. Presidente, quero deixar aqui minhas 
homenagens a todos os professores e professoras do 
Brasil, em especial aos educadores do meu Estado, 
Rondônia, que muitas vezes lutam armados apenas 
com seu idealismo e amor pela profissão contra enor-
mes dificuldades e às vezes até perigos, principalmente 
os professores da Amazônia. 

A todos, parabéns pelo seu dia e muito obrigado 
pelo excelente trabalho que realizam.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Valdir 
Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Concedo 
o aparte a V. Exª, Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Valdir 
Raupp, V. Exª é o Líder do grande PMDB. V. Exª tem 
uma missão. É esta agora: V. Exª tem que levar para 

o Luiz Inácio, como Líder do PMDB e como Senador 
mesmo... O Senado só tem uma razão se formos par-
tes da Pátria: orientar o Luiz Inácio. É isso! Isso fun-
ciona assim. Contra poder: um freia o outro. Ó Raupp, 
sei que V. Exª tem muitos problemas. É difícil liderar o 
partido nesta turbulência toda. Mas diga ao Luiz Inácio 
que ele está viajando tanto, não tem tempo e tem de 
parar para pensar. Nas sociedades civilizadas e orga-
nizadas, a diferença entre o salário maior e o menor é 
dez vezes; no máximo, vinte vezes. Nas civilizadas e 
organizadas, é dez. Então, é para ele pegar o salário 
da magistratura e do magistério, dos que servem a 
Justiça, com todo respeito. Ela deve ser cultivada. Mas 
veja a desproporcionalidade. Sei que o magistrado tem 
de ganhar bem. Ele merece. Rui Barbosa disse que só 
há um caminho para a salvação, a lei e a justiça. Eu 
sei! Mas, se não houvesse o professor, não haveria o 
magistrado. Foram eles! Então, a diferença está num 
patamar nunca dantes vista. V. Exª pode ver isso. Foi 
recente. Aumentou. Passou aqui. Somos subservientes. 
Passam aumentos. E os professores? Vejo isso como 
muito mal. Por isso não sou contra não; sou a favor. 
Agora eu me sinto na obrigação – fui prefeitinho, fui 
Governador, vou fazer 41 anos de médico-cirurgião, 
médico mesmo, lutando e vendo. E o que está havendo 
no País, seriedade... Você pode analisar o vestibular. A 
mocidade é estudiosa e inteligente. Então, a procura 
hoje para professor está muito difícil, porque não tem 
nenhum estímulo. Então, quando Luiz Inácio mandar 
um salário, manda tudo de uma vez para diminuir essa 
desproporção. Aqui vem medida provisória do Judici-
ário, vem não sei o quê, tudo. Fui prefeitinho, V. Exª foi 
Governador, quando dava, V. Exª mesmo ia analisar 
para diminuir essa diferença. Luiz Inácio diminuiu a 
diferença, não vou negar. Essa caridade da bolsa é 
um fato bom, mas tem que medir, o funcionário públi-
co, os professores que estão num nível muito inferior. 
E eu me preocupo muito, muito, muito. E V. Exª vá lá. 
O Mão Santa quer lhe advertir. Nos Estados Unidos, 
estou acompanhando as campanhas políticas, tanto 
faz o dos democratas, a Hillary, o moreno que é advo-
gado, ou o Giulianoa prefeito de Nova Iorque, todos 
estão dizendo que vão aumentar a possibilidade de 
estudo, e quis Deus assumisse à Presidência o Sena-
dor Tião Viana, que é estudioso. Então, lá nos Estados 
Unidos, ó Raupp, tem que levar para o Luiz Inácio, 
porque ele disse que não gosta de estudar. Tem que 
levar sim. Estou dando mastigado, como a professori-
nha meteu o alfabeto na minha cabeça. São 19 anos 
a média da pessoa norte-americana. Está vendo, Tião 
Viana? Leve lá para o Luiz Inácio. Dezenove anos! No 
Brasil, não dá cinco. Então, essa é a grande diferen-
ça que ele tem que tirar. Levar. Luiz Inácio, você anda 
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viajando pelos Estados Unidos. E todos os candida-
tos estão prometendo aumentar, portanto, será mais 
de dezenove anos. Nós não atingimos cinco. Essa é a 
nossa preocupação. Essa é a mensagem do PMDB. 
Estamos aqui para colaborar. Mas só vejo essa saída: 
levando o saber. Ele se vangloria de ter sido pobre. O 
Juscelino também foi, mas disse que aprendeu com a 
mãe dele, professora Dona Júlia, que lhe dizia: “Olha, 
não se envergonhe de ser pobre. Envergonhe-se de 
ser ignorante”. Não quero que o povo do meu Brasil 
querido fique no mar da ignorância.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado, 
nobre Senador Mão Santa, que é professor na área de 
saúde, é um grande professor. O aparte de V. Exª, com 
certeza, engrandeceu muito meu pronunciamento.

Acho, Senador Mão Santa, que nosso País co-
meteu um erro grave, o de não ter se preocupado com 
o ensino de primeiro e segundo grau, deixando-o a 
critério dos Estados e Municípios, quando, na maioria 
das vezes, os Estados, principalmente os do Nordeste 
e os do Norte, não tinham condições de pagar salários 
dignos. Não porque os Governos não queriam, mas 
porque não tinham condições. Até que veio o Fundef, 
que já começou a distribuir um pouco de recursos da 
União, e agora o Fundeb, mas ainda é pouco. Acho 
que a União ainda precisa se preocupar um pouco 
mais em auxiliar os Estados e Municípios com o ensino 
fundamental e o ensino médio.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Como o Presi-
dente é um professor vai permitir o debate qualifica-
do. Está certo que falei dos Estados Unidos, que são 
muito ricos, 19 anos, mas o Chile, Senador Raupp... 
Tem que levar isso para o Luiz Inácio. 

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Na Coréia 
do Sul são 30 anos. Ela saltou do Terceiro Mundo para 
o Primeiro Mundo por meio da educação.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – O Chile, quando 
começamos o nosso mandato, por lei, eram obriga-
tórios 8 anos. O último Presidente, que foi Ministro 
da Educação, Professor Ricardo Lagos, estabeleceu 
12 anos. Cada chileno hoje estuda dois idiomas: o 
espanhol, que é o da pátria; e o inglês para comer-
cializar. Todos eles sabem dois idiomas. Então, temos 
muito a acelerar e V. Exª tem que despertar isso no 
Luiz Inácio. Ele tem que ser mais humilde. Franklin 
Delano Roosevelt foi quatro vezes Presidente dos 
Estados Unidos, depois da guerra, da recessão. Ele 
dizia: “Toda a pessoa que vejo é superior a mim em 
determinado assunto, e eu procuro aprender”. Então, 
nisso temos mais experiência que o Luiz Inácio, pelo 
próprio estudo, prefeitinho que fomos, Governador e 
41 anos de médico.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Eu lembro, 
Senador Mão Santa, que quando fui prefeito o salário 
de professor estava lá embaixo. Conseguimos elevar 
o salário do professor, colocamos escolas de segun-
do grau inclusive na área rural. Assim, o aluno saía da 
área rural para as faculdades. Quando Governador levei 
essa experiência de prefeito para o Estado de Rondô-
nia elevando, no primeiro mês, em 100% o salário. Foi 
na época da URV, do Plano Real, e consegui dar um 
aumento de 100%, elevando o salário do professor de 
primeiro grau de R$400,00 para R$800,00 e do pro-
fessor de segundo grau de R$800 para R$1.600,00, 
dobrando tanto o salário dos professores de primeiro 
grau quanto o de segundo grau. 

E isso, tenho certeza, melhorou muito o nível da 
educação no meu Estado. É por isso que defendo que 
a União entre com mais força para auxiliar os Estados 
e os Municípios na educação.

Senador Tião Viana, V. Exª está assumindo, muito 
embora na interinidade, a presidência do Senado Fe-
deral. V. Exª vai precisar de muita luz, de muita força 
divina neste momento de tanta dificuldade. 

Então, quero aqui, como líder da maior Bancada 
no Senado Federal, que é a Bancada do PMDB...

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Com debate 
qualificado.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – ...me 
colocar à disposição de V. Exª para que, nesse perío-
do, V. Exª possa diminuir a crise que hoje impera aqui 
no Senado, para que possamos avançar. Embora não 
tenhamos parado de trabalhar nesse período, houve 
alguma dificuldade. O Senado votou, mesmo no pe-
ríodo da crise o Senado soube separar uma coisa da 
outra, e votamos aqui dezenas, talvez centenas de 
matérias este ano.

Mas, temos ainda quase noventa dias para ter-
minar o ano e tenho certeza de que vamos produzir 
muito aqui no Senado Federal.

V. Exª conte com o apoio da Bancada do 
PMDB.

O SR. PRESIDENTE ( Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador, que-
ria fazer uma homenagem ao Senador Tião Viana: V. 
Exª gerou uma expectativa muito grande, principal-
mente hoje no Dia do Professor, porque o Acre é o 
maior exemplo d                         e pagar melhor salá-
rio ao professor. Está aqui na Folha de S.Paulo: são 
R$1.580,00 reais. Então, isso deu uma expectativa 
maior de que V. Exª vai ter também esse êxito que 
tiveram lá no Acre, a melhor folha de pagamento dos 
professores primários do Brasil.
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O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Eu que-
ria agradecer também, nobre Presidente, o gesto do 
Senador Renan Calheiros por ter ouvido seus amigos 
e ter se licenciado por 45 dias.

Durante o discurso do Sr. Valdir Rau-
pp, o Sr. Jayme Campos, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr.Gilvam 
Borges.

Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, 
o Sr. Gilvam Borges, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Tião Viana, 
Presidente, em exercício.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço muito a V. Exª, Senador Valdir Raupp. A 
Liderança do PMDB encontrará na minha pessoa, nes-
se exercício de interinidade, o mais elevado respeito, 
consideração e compreensão política do papel histó-
rico que tem o PMDB junto à democracia brasileira e 
esta Instituição.

Muito obrigado.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Peço a V. Exª um minuto, porque há um documento 
importante sobre a mesa a ser lido...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Em 
seguida, Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Em seguida concederei a palavra a V. Exª.

A Presidência comunica ao Plenário que rece-
beu do Senador Renan Calheiros, datado do dia 11 de 
outubro último, requerimento de licença do cargo de 
Presidente do Senado Federal, pelo prazo de 45 dias, 
o qual foi deferido pelo 1º Vice-Presidente da Casa. 

É o seguinte o inteiro teor do expediente do des-
pacho:

Sr. 1º Vice-Presidente do Senado Federal, Se-
nador Tião Viana, encaminho a V. Exª e, por seu alto 
intermédio, ao Senado Federal pedido de licença do 
cargo de Presidente desta Casa, pelo prazo de qua-
renta e cinco dias a partir desta data, conforme co-
municação veiculada pela TV Senado, vazada nos 
seguintes termos:

“Na noite de hoje, decidi me licenciar da Presi-
dência do Senado Federal, pelo prazo de 45 dias, a fim 
de demonstrar, de forma cabal e respeitosa, à Nação 
e a todos os ilustres Senadores, que não precisaria 
do cargo para me defender. Agindo assim, afasto, de 
uma vez por todas, o mais recente e injusto pretexto 
usado para tentar dar corpo à inconsistência das re-
presentações enviadas, sem qualquer indício ou prova, 
ao Conselho de Ética.

Com este meu gesto, que é unilateral, preservo 
a harmonia no Senado Federal, deixo claro o meu res-

peito pelos interesses do País e homenageio as altas 
responsabilidades das funções que exerço, contribuindo 
decisivamente para evitar a repetição dos constrangi-
mentos ocorridos na Sessão do dia 9 de outubro.

Reafirmo que enfrentarei os processos, como 
fiz até agora, à luz do dia, com dignidade e sem sub-
terfúgios. 

Não lancei mão das prerrogativas de Presiden-
te do Senado em meu benefício ou contra quem quer 
que seja. A minha trincheira de luta sempre foi a in-
flexível certeza da inocência, a qual, estou convicto, 
prevalecerá com a verdade, como aconteceu na mi-
nha absolvição.

O poder é transitório, enquanto a honra é um bem 
permanente, que não sacrifico em nome de nada. Re-
sistirei firme na minha defesa, honrando a confiança da 
minha família, do povo de Alagoas, dos meus amigos, 
dos meus colegas do Senado Federal e daqueles que, 
mesmo sem me conhecer, com seu apoio, suas men-
sagens e suas orações, me deram forças até agora. A 
estes certamente não decepcionarei. Aguardarei sere-
namente que a justiça e a verdade prevaleçam.

Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros, 
Presidente.

Passo a ler o despacho.

CONSIDERANDO QUE:
1. O Senador Renan Calheiros solicitou licença 

do exercício do cargo de Presidente do Senado Fede-
ral pelo prazo de 45 dias;

2. A Constituição Federal (arts. 55, III e 56, II) e 
o Regimento Interno do Senado Federal (arts 13 e 38 
a 44) prevêem a licença de Parlamentar do exercício 
do mandato;

3. O art. 412, inciso VI, dispõe que os casos 
omissos serão decididos de acordo com a analogia e 
os princípios gerais de Direito, institutos também pre-
vistos no art. 4º do Decreto-Lei nº 4.657/42 – Lei de 
Introdução do Código Civil;

4. As decisões adotadas pela Mesa na 4ª Reunião 
da 1ª Sessão Legislativa da 51ª Legislatura, realizada em 
5 de abril de 1999 (DSF 07.04.1999), e na 20ª Reunião 
da 3ª Sessão Legislativa da 51ª Legislatura, realizada em 
24 de outubro de 2001 (DSF 31-10-2001), atribuem ao 
Presidente do Senado a competência de decidir sobre os 
pedidos de licença com prazo inferior a 120 dias;

5. Houve precedente, no Senado Federal de li-
cença da mesma espécie, 

Defiro o requerimento de licença do Senador Re-
nan Calheiros do exercício do cargo de Presidente do 
Senado Federal, pelo prazo de 45 dias.

Brasília, 15 de outubro de 2007. – Senador Tião 
Viana, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Pre-
sidência do Senado Federal.

É o seguinte o requerimento recebido:

OUTUBRO 2007ANAIS DO SENADO FEDERAL220     



35156 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2007

REQUERIMENTO Nº 1.161, DE 2007

Senhor Primeiro Vice-Presidente do Senado Fe-
deral Senador Tião Viana

Encaminho a Vossa Excelência e, por seu alto 
Intermédio, ao Senado Federal, pedido de licença 
do cargo de Presidente desta Casa, pelo prazo de 
quarenta e cinco dias, a partir desta data, conforme 
comunicação veiculada pela TV Senado, vazada nos 
seguintes termos:

“Na noite de hoje, decidi me licenciar da 
Presidência do Senado Federal, pelo prazo de 
45 dias, a fim de demonstrar, de forma cabal e 
respeitosa, à Nação e a todos os ilustres se-
nadores, que não precisaria do cargo para me 
defender. Agindo assim, afasto, de uma vez por 
todas, o mais recente e injusto pretexto usado 
para tentar dar corpo à inconsistência das re-
presentações enviadas, sem qualquer indício 
ou prova, ao Conselho de Ética.

Com este meu gesto, que é unilateral 
preservo a harmonia no Senado FederaL 
deixo claro o meu respeito pelos interesses 
do País e homenageio as altas responsabili-
dades dos funções que exerço, contribuindo 
decisivamente para evitar o repetição dos 
constrangimentos ocorridos na Sessão do 
dia 9 de outubro.

Reafirmo que enfrentarei os processos, 
como fiz até agora, à luz do dia, com dignida-
de e sem subterfúgios. Não lancei mão das 
prerrogativas de Presidente do Senado em 
meu benefício ou contra quem quer que seja. 
A minha trincheira de luta sempre foi a inflexível 
certeza da inocência, a qual estou convicto, 
prevalecerá com a verdade, como aconteceu 
na minha absolvição.

O poder é transitório enquanto a hon-
ra é um bem permanente, que não sacrifico 
em nome de nada. Resistirei firme na minha 
defesa, honrando a confiança da minha fa-
mília, do povo de Alagoas, dos meus ami-
gos, dos meus Colegas do Senado Federal 
e daqueles que, mesmo sem me conhecer, 
com seu apoio e suas mensagens e orações 
me deram forças. A estes certamente não 
decepcionarei.

Aguardarei serenamente que a Justiça 
e a verdade prevaleçam.”

Senado Federal, 11 de outubro de 2007. – Aten-
ciosamente, Renan Calheiros, Presidente.

DESPACHO

CONSIDERANDO QUE
1. o Senador Renan Calheiros solicitou licença do 

exercício do cargo de Presidente do Senado Federal 
pelo prazo de 45 dias;

2. a Constituição Federal (arts. 55, III, e 56, II) e 
o Regimento Interno do Senado Federal (arts. 13 e 38 
a 44) prevêem a licença de Parlamentar do exercício 
do mandato;

3. o art. 412, inciso VI, dispõe que os casos omis-
sos serão decididos de acordo com a analogia e os 
princípios gerais de Direito, institutos também previs-
tos no art. 4º da do Decreto-Lei nº 4.657/42 – Lei de 
Introdução ao Código Civil;

4. as decisões adotadas pela Mesa na 4ª Reunião 
da 1ª Sessão Legislativa da 51ª Legislatura, realizada 
em 5 de abril de 1999 (DSF 7-4-1999), e na 20ª Reu-
nião da 3ª Sessão Legislativa da 51ª Legislatura, rea-
lizada em 24 de outubro de 2001 (DSF 31-10-2001), 
atribuem ao Presidente do Senado a competência de 
decidir sobre os pedidos de licença com prazo inferior 
a 120 dias; e

5. houve precedente, no Senado Federal, de li-
cença da mesma espécie (DSF 2-8-2001),

Defiro o requerimento de licença do Senador 
Renan Calheiros do exercício do cargo de Presidente 
do Senado Federal pelo prazo de 45 dias.

Brasília, 15 de outubro de 2007. – Senador Tião 
Viana, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Pre-
sidência do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, Senador Jayme Campos e Senador Ar-
thur Virgílio.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Tião Viana, 
quero apenas dizer que o gesto de grandeza do Se-
nador Renan Calheiros ninguém pode desconhecer. 
Foi muito oportuno para que possamos restabelecer 
o trabalho cotidiano que esta Casa naturalmente tem 
a obrigação de fazer.

E gostaria de dizer a V. Exª, Sr. Presidente, que 
nesses poucos 45 dias de licença do Senador Renan 
Calheiros, na sua interinidade, pode V. Exª contar com 
a nossa pessoa. Somos do Democratas, mas temos de, 
acima das siglas partidárias, ver a questão do Senado 
Federal, ou seja, trabalhar, desde já, em favor do povo 
brasileiro. De modo que quero, nesta oportunidade, ma-
nifestar o meu apreço, o meu carinho, o meu respeito 
a V. Exª. Espero que possa conduzir, a partir de hoje, 
um trabalho responsável, pelo qual possamos resta-
belecer a credibilidade do Senado Federal. 
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Nenhum de nós pode desconhecer que, lamen-
tavelmente, passamos por um momento de crise e de 
turbulência, mas tenho a convicção absoluta de que 
os homens e as mulheres que bem representam o 
povo brasileiro nesta Casa poderão, em momento de 
amadurecimento, de lucidez, restabelecer a ordem e, 
acima de tudo, trabalhar pensando no bem comum da 
sociedade brasileira.

Conte comigo, Sr. Presidente Tião Viana.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª, Senador Jayme Campos, que 
expressa a responsabilidade política do seu Partido, 
o Democratas, com a instituição Senado Federal, e a 
generosidade com que expressa confiança na minha 
pessoa no exercício desta interinidade.

Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio e, 
posteriormente, ao Senador Heráclito Fortes.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do Orador.) – Sr. Presidente Tião 
Viana, ao ler o documento enviado à Casa pelo Pre-
sidente que se licencia, Senador Renan Calheiros, V. 
Exª apresenta à Nação a possibilidade inequívoca de 
desanuviarmos o ambiente desta Casa, que estava, 
de fato, envenenado pela polarização entre os que 
queriam, a qualquer preço, manter o Senador Renan 
Calheiros à frente da Presidência da Casa e aqueles 
outros que entendiam ser hora – azada esta – de S. 
Exª se afastar do comando da Mesa Diretora.

O Senado, paralisado, desgastado até o seu ponto 
máximo, tem agora a oportunidade que lhe propiciam 
esses 45 dias de organizar uma pauta positiva, uma 
ação propositiva, o que não significa dizer que, para 
soerguer o seu bom nome, teríamos de estar de acor-
do com todas as matérias que venham ser postas em 
julgamento pelos nossos pares, mas, sim, que vamos 
apreciá-las e votá-las. 

E o PSDB, pela palavra do seu Líder, diz a V. 
Exª duas coisas, com toda a clareza: em primeiro lu-
gar, a afirmação e a reafirmação da confiança na sua 
atuação como líder, como homem de serenidade, de 
preparo político, que haverá de saber conduzir, nes-
ta hora de crise, de transição, o Senado Federal; em 
segundo lugar, que V. Exª poderá contar com o PSDB 
para escolhermos as matérias que são essenciais, as 
matérias sem as quais o País andaria mais devagar 
ou menos adequadamente. 

Evidentemente, não deixaremos de contar com 
a compreensão democrática de V. Exª, porque haverá 
muita discordância, muito embate político, muita dis-
cussão, muito pormenor; vitória para o Governo, derrota 
para o Governo, vitória para a Oposição, derrota para 
a Oposição. Ou seja, que a democracia se restabeleça 

na plenitude aqui, nesta Casa, e que se restabeleça a 
legitimidade da atuação de cada um de nós. 

O PSDB está, portanto, pronto para atender à 
primeira convocação de V. Exª, que é a reunião-almo-
ço no Gabinete da Presidência amanhã. Esperamos 
ter, amanhã mesmo, uma tarde de produtividade, de 
trabalho, de ação e que saibamos nos alçar à altura do 
que o momento histórico exige de cada um de nós. 

Sr. Presidente, quando digo isso a V. Exª, desejo-
lhe todas as felicidades, seguro de que o meu Partido 
vai se portar, ao longo de todo esse processo, sem 
apagar incêndio com gasolina, porque não se apaga 
incêndio com gasolina; apagaremos incêndio com busca 
de consenso, com seriedade, com equilíbrio.

Anuncio que, amanhã, pretendo usar a tribuna, 
não sei se como orador inscrito – se já me inscrevi – ou 
se como Líder do meu Partido, para começar a abordar, 
de maneira segura, essa questão da CPMF. Direi o que 
vai no coração da minha Bancada, no coração do meu 
Partido sobre essa questão tão momentosa. 

Mantenho minha inscrição para hoje mas encami-
nho requerimento, solicitando voto de pesar, concedido 
pela Casa, pelo falecimento ocorrido, no dia 12 de ou-
tubro de 2007, desse notável ator shakespeariano, por 
um lado, e brasileiríssimo, por outro, Paulo Autran. 

O Senador Gérson Camata me dá a honra de 
assiná-lo comigo. Creio que terminará por ser algo 
da Casa inteira. Não haverá quem não se solidarize a 
família, com Karin Rodrigues, viúva de Paulo Autran. 
Afinal de contas, perdemos o grande mestre do nosso 
teatro, perdemos a figura que mais brilhou nos nossos 
palcos. Ele, aliás, brilhou na televisão, no cinema – é 
inesquecível a sua participação em Deus e o Diabo 
na Terra do Sol, filme que, diz o Senador João Pedro, 
passou pelo Teatro Amazonas.

Mas ele brilhou no teatro, brilhou no cinema – é 
simplesmente inesquecível o que desempenhou em 
Deus e o Diabo na Terra do Sol! – mas sua casa mes-
mo foi o teatro, mais do que a televisão, mais do que 
o cinema. Sua casa foi o teatro! Ele está para o teatro 
como Fernanda Montenegro, como Tônia Carrero, sua 
parceira inseparável de tantas conquistas. Ele está 
para o teatro como as figuras que mais nos honraram 
ao longo do exercício dessa arte que é a que mais de 
perto me toca, porque é a que mais perto de mim está. 
O cinema se distancia, a televisão se distancia mais 
ainda e o teatro se aproxima. 

Volto a dizer, estamos aqui comemorando a vida 
muito mais do que lamentando a morte – a morte 
um dia vem para todo mundo. Estamos aqui come-
morando a vida, celebrando a vida de um homem 
que foi shakespeariano no seu talento – interpretou 
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Shakespeare como poucos – e foi brasileiríssimo na 
sua capacidade de sentir a alma do nosso povo. 

Um homem que justificou cada minuto da vida 
longa que viveu e que, ao contrário de morrer, se eter-
niza e se imortaliza como talvez o maior ator que o 
Brasil conheceu da segunda metade do séc. XX para 
esta primeira década do século XXI. 

Portanto, toda gratidão do povo brasileiro a Pau-
lo Autran! 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço muito a V. Exª, Senador Arthur Virgílio.

Quanto a Paulo Autran, V. Exª já disse tudo e 
encontra inteira concordância da Mesa no encami-
nhamento da matéria e na consideração política que 
faz sobre este momento de interinidade que vivemos. 
Não poderia haver outra atitude de V. Exª que não fos-
se tornar sempre indissociável a palavra “democracia” 
dos seus atos e das suas expectativas, além da sua 
valorização ao Poder Legislativo.

Senador Heráclito Fortes, Senador Alvaro Dias 
e Senador Gerson Camata.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, após a 
leitura feita por V. Exª da carta que torna irreversível a 
decisão do Presidente Renan Calheiros de se afastar 
por 45 dias, quero dizer que acho que foi o desfecho 
que todos esperávamos. E será bom para o próprio 
Senador Renan Calheiros, para que, longe das pres-
sões e do dia-a-dia, ele possa refletir melhor, inclusive 
sobre estratégia de defesa. Daí por que quero louvar 
a coragem e a atitude por ele tomadas, que não foi 
somente uma decisão pessoal, mas também uma de-
cisão visando ao funcionamento da Casa.

Mas, Sr. Presidente Tião Viana, quem lhe fala ago-
ra não é o Senador Heráclito Fortes, mas o amigo.

A partir de hoje, os holofotes da Nação estarão 
voltados para V. Exª. Os holofotes com focos sinceros 
e os holofotes insinceros. Tem V. Exª, a partir deste ins-
tante, uma responsabilidade que talvez não tenha tido 
nem tempo de avaliar a dimensão e o tamanho. 

Eu o conheço nesta convivência aqui de quase 
seis anos e posso aquilatar a maneira tranqüila e se-
rena com que V. Exª, ao longo de todo esse tempo, 
tomou suas decisões. Se é que lhe posso dar algum 
conselho, o único que me ocorre é: não se afaste do 
seu comportamento.

Aliás, em bom momento chega a este plenário 
o Senador José Sarney. O Senador José Sarney vi-
veu, em uma circunstância totalmente diferente, uma 
situação um pouco parecida. O Senador José Sarney, 
Vice-Presidente da chapa de Tancredo Neves, passou 
todo o período em que Tancredo Neves agonizava no 
hospital tendo o maior cuidado nas atitudes a tomar.

Eu me lembro de que uma vez o José Apareci-
do me dizia que era preciso que se compreendesse 
o Senador Sarney nesse período. Se olhasse sorrin-
do, diziam que era o desejo do poder; se olhasse de 
lado, estava querendo companhia. E o José Aparecido, 
com aquela inteligência fantástica dele, descrevia toda 
a gesticulação e toda a atitude que o então interino 
José Sarney poderia tomar e ser motivo de comen-
tários ou de interpretação da imprensa – e não só da 
classe política.

E o nobre Senador soube comportar-se com muita 
correção, conservando todas as indicações do Dr. Tan-
credo Neves. Eu me lembro de que ele até chamou, à 
época, o Aécio Neves, membro da família de Tancredo, 
para confirmar os compromissos assumidos.

E V. Exª sabe que nesses momentos aparecem 
compromissos que nunca existiram. E o então Pre-
sidente em exercício José Sarney teve o cuidado de 
ouvir todas as pessoas.

V. Exª, em outras circunstâncias, vai passar ago-
ra por um momento muito delicado na sua vida. Eu 
pessoalmente, como disse aqui, não tenho nenhuma 
desconfiança das atitudes de V. Exª, mas tenho do 
seu Partido.

Infelizmente o seu Partido não merece nesta Casa 
a confiança que V. Exª pessoalmente merece. E esse é 
o primeiro entrave com que V. Exª haverá de se depa-
rar. Mas, com a habilidade que tem, estou convicto de 
que se sairá muito bem nessa função. E espero que, 
nesses episódios, sem nenhuma pressa, sem nenhum 
atropelo, a história lhe reserve posições importantes, 
porque mérito e qualificação V. Exª tem.

Daí por que... Desculpe-me estar lhe fazendo este 
alerta, que não é exatamente para o bem de V. Exª, mas 
para o bem desta Casa, que tem de ter tranqüilidade 
a partir de agora. É preciso vencer o tempo perdido. 
A atitude de V. Exª de já começar a equacionar calen-
dário de votações é o primeiro passo. Mas nós temos 
de avançar muito mais. Nós estamos com a Casa pa-
rada, e ela precisa voltar a andar. A responsabilidade 
– o Brasil sabe, e os oitenta Senadores saberão, terão 
consciência – recairá sobre os ombros de V. Exª. Se-
gure que o peso é forte. Mas tenho certeza de que V. 
Exª não vai decepcionar o País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço muito a V. Exª, Senador Heráclito Fortes, a 
manifestação de confiança, de respeito e de amizade. 
Saiba que o meu dever será honrar tal confiança e a 
responsabilidade que me é delegada.

Senador Alvaro Dias, Senador Gerson Camata 
e Senador José Sarney.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores, é claro que é dispensável, neste momento, a 
manifestação do nosso apoio a V. Exª neste período 
em que liderará o Senado Federal interinamente.

Lamento apenas que o Senador Renan Calheiros 
não tivesse noção do timing. Ele poderia ter se afas-
tado logo no início desse episódio, preservando esta 
Instituição que é essencial no processo democrático. 
Isso teria evitado que o Senado Federal se subme-
tesse à humilhação a que se submeteu durante cinco 
meses, enxovalhado na opinião pública em razão da 
intransigência do Senador Renan Calheiros, que se 
utilizou de prerrogativas da Presidência num momento 
em que deveria estar na planície para a sua defesa, já 
que tem ampla e irrestrita oportunidade de se defender 
das denúncias contra ele assacadas.

Sr. Presidente, acho que a Casa não pode des-
perdiçar a oportunidade de agilizar procedimentos para 
encerrar esse episódio o mais rapidamente possível. 
Creio que a Mesa do Senado Federal tem este pensa-
mento: fazer com que as representações que tramitam 
no Conselho de Ética possam ser apreciadas no mais 
curto espaço de tempo possível, a fim de que o Plenário 
do Senado Federal possa fazer seu julgamento defini-
tivo, quem sabe, nesse prazo de 45 dias. Seria muito 
bom para a Instituição se pudéssemos liquidar esse 
assunto no decorrer desses 45 dias, finalizando essa 
página triste da história desta Instituição, uma institui-
ção onde se fincam alicerces fundamentais do Estado 
de Direito democrático e que há de ser preservada.

Esse é o nosso desejo, Sr. Presidente. Certa-
mente V. Exª se empenhará para que isso ocorra, 
estabelecendo uma pauta para a Ordem do Dia que 
signifique a continuação dos trabalhos do Senado Fe-
deral, paralelamente ao que fará o Conselho de Ética 
nesse período para apressar as diligências, a fim de 
que possamos realmente encerrar esse capítulo triste 
na história do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço, Senador Alvaro Dias. V. Exª, como mem-
bro da Mesa, como Vice-Presidente do Senado, estará 
integralmente solidário, dividindo a mesma responsa-
bilidade minha, atuando como conselheiro, como ami-
go e alguém que respeita muito a instituição Senado 
Federal, que é merecedora da atitude maior nossa de 
lealdade e valorização.

Muito obrigado.
Com a palavra o Senador Gerson Camata e, de-

pois, o Presidente Sarney.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
desculpas a V. Exª, mas quero apenas dizer que eu 
interpreto, tenho certeza, como o Senador Alvaro Dias, 
o pensamento de todos os membros da Mesa quan-
do digo que V. Exª contará com o apoio irrestrito e fiel 
para que possa desempenhar a contento a missão 
grave que recebeu nesta tarde. Nós o conhecemos e 
temos certeza do êxito dessa missão, mas entende-
mos que a recuperação do Senado depende do êxito 
também de V. Exª.

Na reunião de agora à tarde, a Mesa já pôde ver 
a maneira democrática como V. Exª pretende conduzir 
a Casa e a agilidade que deu ao processo. Foram 30 
requerimentos, 3 projetos de resolução, e V. Exª já se 
prepara para colocar amanhã 19 votações de autori-
dades na conversa que terá com os Líderes.

É muito boa essa iniciativa a que V. Exª se propõe 
de fazer um almoço-reunião com as lideranças, que 
deveria ocorrer toda terça-feira. Sabemos as atribui-
ções dos Líderes, que têm uma agenda cheia de em-
penhos. Nesse almoço, pode ser preparada a agenda 
de toda a semana – de terça-feira, de quarta-feira e de 
quinta-feira – para as votações que temos de adiantar, 
fazendo o Senado realmente funcionar.

Vi a preocupação de V. Exª com o problema da lei 
complementar da saúde, do Fies, da CPMF, das auto-
ridades que temos de votar, acelerando esse processo. 
Mas eu queria fazer um apelo a V. Exª e aos Líderes: 
vamos colocar o Regimento Interno para funcionar 
– hora de falar, falar; hora de votar, votar; hora da Or-
dem do Dia, Ordem do Dia, fazendo com que a Casa 
funcione, tenha poder de resolutividade e eficácia nas 
decisões que toma.

Por isso, pedimos a proteção de Deus para que 
V. Exª, desempenhando bem as funções – e tenho 
certeza de que o fará –, faça também por esta Casa 
aquilo de que a Casa tanto precisa agora.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço muito a V. Exª, Senador Gerson Camata, 
que é membro da Mesa Diretora do Senado e que 
dará tudo de si, pela credibilidade, pelo respeito e o 
prestígio que tem junto a todos nós, Senadores, para 
colaborar para o êxito de tal empreitada.

Com a palavra o Presidente José Sarney e, de-
pois, o Senador Arthur Virgílio.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, venho fazer uma pequena comunicação à 
Casa e pedir um voto de aplauso.

Mas, antes, eu queria saudar V. Exª, Senador Tião 
Viana, por assumir a Presidência do Senado Federal, 
expressar a minha confiança e, ao mesmo tempo, re-
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cordar o nosso estreito relacionamento nesta Casa 
durante estes anos todos, onde sempre tive de V. Exª a 
melhor de todas as impressões, como homem correto 
e Senador atento, sempre aprofundando o debate dos 
problemas, como diria o Senador Mercadante, e, ao 
mesmo tempo, se conduzindo como um grande nome 
que todos nós respeitamos.

Mas eu vinha justamente, hoje, pedir um voto de 
aplauso do Senado Federal a uma senhora que já tem 
90 anos, mas que é uma figura importante nas relações 
Brasil–Estados Unidos.

É que terça-feira passada, a Americas Society, 
uma entidade americana de grande prestígio que trata 
das relações Brasil–Estados Unidos, promoveu uma 
grande homenagem a Martha Muse, que é Presidente 
da Tinker Foundation. Eu conheço a Tinker Foundation 
e Martha Muse há mais de 30 anos e sei o que ela 
representou sobretudo para o Nordeste do Brasil na 
vinculação entre as universidades brasileiras e ame-
ricanas, onde sua fundação fez vários programas de 
bolsas, financiamentos de cursos e, ao mesmo tempo, 
promoveu muitas e muitas iniciativas que fizeram com 
que as universidades, sobretudo do Nordeste, tivessem 
com a Tinker Foundation um relacionamento benéfico 
a muitos jovens que usufruíram dessa relação de coo-
peração entre a Tinker Foundation e as universidades 
brasileiras do Norte do Brasil.

Assim, peço que V. Exª registre o voto de aplauso 
e o submeta à Casa. Não havendo sessão deliberativa 
hoje, não sei se poderíamos votá-lo. Mas comunique 
a Srª Martha Muse também esta manifestação do Se-
nado brasileiro.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR JOSÉ SARNEY.

HOMENAGEM A MARTHA MUSE

José Sarney

Senhoras e Senhores,
A Americas Society é uma entidade privada, ba-

seada em Nova York, que se dedica a ampliar a com-
preensão do público norte-americano acerca dos paí-
ses das Américas. Procura analisar os acontecimentos 
do Hemisfério por meio de um programa com foco nas 
sociedades, culturas, políticas e economias dos paí-
ses vizinhos dos EUA, de modo a expor os formadores 
de opinião americanos à arte, música e literatura das 
Américas. Para tanto, mantém um diálogo contínuo com 
políticos, acadêmicos, artistas, lideranças políticas e 
empresariais, músicos, intelectuais e outros persona-
gens que definem a realidade do Hemisfério.

Terça-feira passada, a Americas Society promo-
veu uma justa homenagem à senhora Martha Muse, 
uma das maiores amigas do Brasil nos EUA, que há 
mais de quarenta anos colabora com universidades 
brasileiras, através da Tinker Foundation, principal-
mente no Nordeste, região que sempre a acolheu com 
o maior carinho. Martha Muse procurou fortalecer as 
relações entre os meios universitários brasileiro e ame-
ricano e teve a oportunidade de ajudar muitos jovens 
de nosso País a construir uma vida melhor e uma car-
reira bem-sucedida.

Peço a Vossa Excelência que submeta à Casa 
um voto de aplausos ao trabalho da senhora Martha 
Muse e peço que a Mesa faça esta manifestação che-
gar ao conhecimento da homenageada.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Presidente Sarney, V. Exª será devidamente atendido 
nos termos regimentais. A matéria é de mérito inequí-
voco e é a memória de uma etapa das cooperações 
internacionais.

No mais, após suas palavras de boa sorte e êxito 
nesta fase de interinidade que ocupo, vale sempre o 
registro de que V. Exª ocupa uma história muito impor-
tante na política brasileira, na transição do século XX 
ao século XXI. V. Exª é um sábio da política brasileira 
e muito pode contribuir com esta fase da vida insti-
tucional que estamos atravessando. Ninguém, neste 
País, talvez conheça tanto o Senado Federal como V. 
Exª. Então, tenho certeza de que teremos, nas suas 
atitudes, o espírito de colaboração e de estadista que 
deve fazer parte sempre, como fizeram, de suas atitu-
des junto a todos nós.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Com a palavra o Senador Arthur Virgílio; a seguir, 
falará o Senador Eduardo Suplicy.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apresen-
to voto de aplauso ao Município de Parintins, no Estado 
do Amazonas, pelo transcurso de seu 155º aniversário 
e peço que o Senado comunique a manifestação, que 
sei que será unânime da Casa, ao Prefeito Bi Garcia 
e ao Vice-Prefeito Messias Cursino, a Dom Giuliano, 
que é o Bispo de Parintins e de toda aquela região, 
daquela prelazia do Baixo Amazonas.

Lembro que o Parintins é a terra do Boi-Bumbá, a 
terra do Boi Caprichoso, do Boi Garantido; é a terra, Sr. 
Presidente, onde em campanha política, ao contrário de 
outras cidades onde os partidos fazem pichações nos 
muros, eles fazem murais, fazem verdadeiras obras de 
arte. Tanto quanto já se disse dos baianos – e esse é 
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um elogio muito grande –, os parintinenses não nascem, 
eles estréiam. São todos músicos, são todos poetas, 
são todos homens e mulheres com muita capacidade 
de criar, são todos figuras de muito humor, de muito 
sarcasmo, de muito sentimento humano.

E, neste momento, Parintins vive uma adminis-
tração muito fecunda, com obras, com realizações... 
Obras que contam com ajuda federal, que contam 
com ajuda estadual e que contam, sobretudo, com a 
determinação de fazer uma administração exitosa, fis-
calmente correta, justa nas suas priorizações, liderada 
pelo Prefeito Bi Garcia, que é do meu Partido. Mas, 
sobretudo, esquecendo-se se é de partido daqui ou 
de lá, é lembrarmos que uma belíssima civilização se 
estabelece ali.

Ninguém como o parintinense consegue fazer o 
mergulho mais profundo nas suas raízes. Suas músi-
cas são as suas músicas; sua comida é a sua comida; 
e o boi-bumbá é inesquecível.

Portanto, desejo ao povo de Parintins, que me 
adotou como seu filho, por decisão da Câmara Muni-
cipal e do Município, que seja capaz de reproduzir, ao 
longo de todos os anos que virão pela frente, muito 
mais criação, muito mais construtividade, muito mais 
progresso, muito mais justiça. Porque aquele povo é 
tão rico na sua alma, no seu sentimento humano, que 
ele merece de fato tudo de bom.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª, que reúne seguramente todo o 
entusiasmo do Senado pelos 155 anos de Parintins. V. 
Exª sempre expressa por essa cidade amor telúrico, 
Senador Arthur Virgílio, porque encontra ali uma das 
partes mais belas da geografia cultural da Amazônia. 
Seguramente Parintins encanta todas as nossas cida-
des da região, encanta o Brasil e já encanta o mundo. 
Penso que é mais do que justo que tenhamos sempre 
essa devoção à manifestação cultural que está presen-
te na vida e na vocação do povo de Parintins, do seu 
querido Estado do Amazonas.

Eu só gostaria de aproveitar, quebrando um pou-
co a liturgia da função, para perguntar se V. Exª é ver-
melho ou azul?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, eu que, como Churchill, acredito que nem 
todo mundo consegue ser homem de Estado, e eu 
seguramente não consigo, mas não consigo acreditar 
em ninguém que, homem de Estado ou não...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Ama os dois. Ama o vermelho e o azul.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ... não 
seja alguém de coragem – acredito, sobretudo, na co-
ragem, detesto omissão, detesto quem se omite, detes-

to quem não assume sua responsabilidade nas horas 
mais duras – fui, talvez, o primeiro homem público de 
compleição majoritária no Estado que, perguntado pela 
imprensa sobre se era vermelho ou azul, eu disse, com 
clareza, que sou azul. Eu sou caprichoso.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Mas ama os dois?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Amo 
os dois. Eu também não podia radicalizar demais.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Sena-
dor Tião Viana, quero expressar meus cumprimentos 
pela função tão importante que V. Exª vai, a partir de 
hoje, levar adiante, nesses 45 dias em que o Presi-
dente Renan Calheiros houve por bem se licenciar da 
função de Presidente.

Desde quando V. Exª aqui chegou – e fui seu 
companheiro, seu colega desde o primeiro dia em que 
iniciou o seu mandato –, pude constatar o respeito que 
V. Exª tem obtido da parte de todos os Senadores da 
Bancada do Partido dos Trabalhadores e de todos os 
Partidos.

V. Exª assume a Presidência num momento de 
grande dificuldade e responsabilidade para todo o 
Senado. Felizmente, desde a sessão de 12 de outu-
bro, em que, como resultado do que ocorreu naquele 
dia, houve um verdadeiro clamor popular, o Senado 
Federal deu passos importantes, e eu gostaria aqui 
de citá-los.

Logo após aquela sessão fechada, houve como 
que um clamor de que não deveria mais haver sessões 
fechadas para se examinar se houve falta de decoro 
parlamentar por parte de um Senador. E, de pronto, 
em poucos dias, votamos a proposição do Senador 
Delcídio Amaral, minha própria e de mais de cinqüenta 
Senadores que assinaram aquela proposição, dando 
um passo importante.

O segundo passo importante foi a reação, que já 
levava em conta a sugestão, iniciativa de V. Exª, para 
que a Comissão de Constituição e Justiça logo votas-
se a proposta de emenda à Constituição para que o 
voto se desse, daqui para frente, em aberto. Já esta-
mos avançados na discussão dessa PEC, e eu gos-
taria de sugerir que, dentre outros fatos que venham 
a marcar a gestão de V. Exª, continuemos a debater e 
logo votar, em primeira e segunda votação, essa PEC 
sobre o voto aberto.

Em terceiro lugar, houve a decisão muito impor-
tante do Senador Leomar Quintanilha, Presidente do 
Conselho de Ética, de designar para relator de uma 
das representações de maior complexidade, o Sena-

OUTUBRO 2007ANAIS DO SENADO FEDERAL226     



35162 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2007

dor Jefferson Péres, que, para todos nós, constitui um 
símbolo de isenção, de imparcialidade, de busca da 
verdade e da justiça.

Em quarto lugar, depois de ter o Senador Valdir 
Raupp surpreendido a todos com a retirada dos Se-
nadores Pedro Simon e Jarbas Vasconcelos, o que 
causou enorme protesto e apelo da parte de todos, eis 
que ele, sensível a esses apelos, reconduziu os Sena-
dores Jarbas Vasconcelos e Pedro Simon à Comissão 
de Constituição e Justiça, o que nos tranqüilizou.

Em quinto lugar, cito a decisão do próprio Sena-
dor Renan Calheiros. Diante do apelo, da recomen-
dação, inclusive de seus amigos, companheiros de 
Partido para se licenciar do cargo, ele houve por bem 
fazê-lo, inclusive para dedicar-se a sua defesa. E V. 
Exª, Senador Tião Viana, percebendo a vontade de 
todos nós de fazer com que esta Casa esteja fortale-
cida, poderá fazer as suas recomendações como Pre-
sidente, inclusive ao Presidente Leomar Quintanilha, 
para que o Conselho de Ética possa analisar todas as 
representações, se possível até a primeira semana de 
novembro, ao mesmo tempo em que nós estejamos 
a analisar tudo que precisamos fazer, seja a PEC re-
lativa à CPMF, seja aquela relativa às Licitações que 
teremos que votar também na Comissão de Assuntos 
Econômicos e tantos outros projetos.

Portanto, quero dizer-lhe, Senador Tião Viana, que 
o período em que V. Exª estará Presidindo o Senado 
vai ser um período de altíssima produtividade. Nós, 
provavelmente, teremos que trabalhar de manhã, de 
tarde e de noite. E V. Exª poderá contar com a colabo-
ração de todos nós.

Eu gostaria, Senador Tião Viana, de inscrever-
me para também falar sobre o ator Paulo Autran, uma 
vez que, assim como o Senador Arthur Virgílio, enca-
minhei requerimento de pesar por parte de todo o Se-
nado em homenagem a esse extraordinário e maior 
ator brasileiro, sobre quem gostaria de falar. Por isso, 
peço minha inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª está inscrito, Senador Eduardo Suplicy.

V. Exª é sabedor da consideração que temos 
um pelo outro. Eu o considero uma espécie de irmão 
mais velho. V. Exª sabe disso. Brigamos na política, 
mas minha admiração como pessoa é extraordinária 
e significa muito para mim.

Muito obrigado por suas palavras.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Concedo a palavra ao Senador Valter Pereira.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, 

para muitos existe um certo regozijo pelo investi-
mento de V. Exª no comando desta Casa.

De fato, V. Exª assume a Presidência do Senado, 
mas traz consigo um grande desafio: cicatrizar as feridas 
que tanto maltrataram a imagem do Senado Federal 
nesses dias. V. Exª terá pela frente um período de 45 
dias, que, certamente, será de grande produtividade, 
porque é exatamente essa conduta que poderá livrar 
o Congresso Nacional, especialmente o Senado Fe-
deral, dessas chagas que têm conspurcado tanto com 
o seu conceito quanto com a sua imagem. 

Ao fazer este registro, quero desejar-lhe as mi-
nhas felicitações e os votos de que seja sobretudo de 
pacificação desta Casa o trabalho que V. Exª vai de-
senvolver durante o período de licença do Presidente 
Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço muito a V. Exª, que está na trincheira do 
PMDB, em luta pela valorização da história do seu 
Partido e da relação do seu Partido com a política 
brasileiro, numa hora em que vivemos momentos de 
que somos testemunhas neste nosso querido Sena-
do Federal.

Senador Walter, espero sempre contar com essa 
confiança, esse respeito e essa valorização à nossa 
Instituição.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, Senador Garibaldi Alves Filho.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Tião 
Viana, Presidente da nossa Casa a partir de hoje, 
também quero me associar aos demais Senadores 
que manifestaram sua confiança na gestão de V. Exª, 
que será das mais profícuas, apesar do pouco tempo 
que V. Exª terá pela frente e apesar de saber, como 
dizem, Senador Tião Viana, que V. Exª será um Presi-
dente de transição.

Mas quem sabe se V. Exª será realmente um Pre-
sidente de transição? V. Exª foi, há pouco, homenagea-
do pelo Presidente José Sarney, que foi um Presidente 
de transição, mas terminou sendo um Presidente de 
transição por cinco anos. Talvez V. Exª esteja aí pen-
sando na imensa responsabilidade que terá pela frente 
e, ao mesmo tempo, se essa responsabilidade não irá 
lhe trazer outros desafios.

Quero dizer a V. Exª que, sendo de transição ou 
não, em qualquer situação, eu manifesto a minha con-
fiança na lucidez, na tranqüilidade e na forma como V. 
Exª vem conduzindo os nossos trabalhos e vem, ago-
ra, administrando a própria Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço muito a V. Exª, Senador Garibaldi Alves Fi-
lho, que é um homem autêntico da história do PMDB, 
um político da maior expressão na vida do Nordeste 
do Brasil, um homem de combate pela causa ética na 
política brasileira. Hoje eu ouvi as melhores referên-
cias de apreço a V. Exª, como um testemunho insus-
peito do Presidente da República em exercício, José 
de Alencar.

Então, quando V. Exª manifesta solidariedade e 
apoio nesta hora, eu sei que é sincera a sua manifes-
tação e tenho certeza de que contarei com o apoio de 
V. Exª na interinidade.

Concedo a palavra ao Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Senador Tião Viana, na véspera 
daquela reunião secreta eu estava sentado onde está 
sentado o Senador Magno Malta. Posso ter pensado 
errado, mas pensei que o nosso Presidente iria, no dia 
seguinte, apresentar essa carta que foi lida. Eu já tinha 
convicção, era o que eu pensava. Eu estava sentado 
aí e já manifestava minha confiança em V. Exª. Já que 
o Senador Magno Malta, que lembra muito o Livro de 
Deus, está sentado aí ao seu lado, eu quero dizer que 
Deus não iria abandonar o Senado. Está ali a imagem 
do filho dEle, Cristo. Pois Ele foi buscar um jovem, muito 
jovem, Davi, no momento mais difícil que o seu povo 
enfrentava. E Davi saiu-se muito bem. 

Creio que V. Exª, sem dúvida nenhuma, com sua 
juventude, associada à sua competência e inteligência, 
saberá conduzir esta Casa. V. Exª foi o escolhido por 
Deus, porque V. Exª simboliza, antes de ser Senador, a 
figura do médico. E nós, médicos, ao nos diplomarmos, 
lemos o Código de Ética de Hipócrates, que é um código 
de ética. Então, neste momento em que o Senado da 
República e a democracia precisam de ética, eu acho 
que V. Exª foi escolhido por Deus para atravessar esse 
mar vermelho. É como diz o Livro de Deus: “Muitos são 
chamados e poucos os escolhidos”.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço muito, Senador Mão Santa, a V. Exª, que 
é um amigo e alguém que expressa muito carinho e 
muito respeito pela minha pessoa. Tenha certeza de 
que essa sua impossibilidade de separar a história da 
medicina da luta política, como é vista aos seus olhos, 
a sua maneira de tratar o debate no Senado Federal 
é algo que me sensibiliza muito, porque sei da impor-
tância de termos a saúde pública como pólo central da 
causa da democracia e da vida pública brasileira.

Muito obrigado.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.162, DE 2007

Requer Voto de Pesar pelo falecimen-
to do ator Paulo Autran, ocorrido dia 12 de 
outubro de 2007, em São Paulo.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo fa-
lecimento ocorrido no dia 12 de outubro de 2007, do 
ator Paulo Autran.

Requeiro, também, que esse Voto de Pesar seja 
levado ao conhecimento da viúva do ator, Sra. Karin 
Rodrigues, também artista.

Justificação

Paulo Autran, nosso maior ator, considerado “O 
Senhor dos Palcos”, morreu no dia 12 de outubro de 
2007. Sua vida, como ele mesmo proclamava, era o 
teatro, ou para usar suas próprias palavras, “Sou ape-
nas um homem de teatro. Sempre fui e sempre serei 
um homem de teatro. Quem é capaz de dedicar toda 
a sua vida à humanidade e à paixão existentes nestes 
metros de tablado, esse é um homem de teatro.”

Essas foram as expressões que Autran repetiu 
numerosas vezes nos palcos de dezenas de cidades 
brasileiras no espetáculo Liberdade, Liberdade, um 
dos muitos grandes sucessos de sua longa carreira. 
Síntese corajosa da resistência contra o regime militar, 
a peça estreou no Rio de Janeiro em abril de 1965. E 
já naquela época, o texto traduzia a carreira do ator, 
diretor e produtor Paulo Paquet Autran – 57 anos de-
dicados à arte de interpretar. Sua última aparição em 
teatro foi em São Paulo, onde residia, na encenação 
da peça “O Avarento”, de Molière. O Voto de Pesar 
que requeiro merece, pois, a acolhida do Senado da 
República.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2007. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.163, DE 2007

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 

Interno, voto de aplauso à Srª Martha Muse, por sua 
contribuição ao aperfeiçoamento das relações Brasil-
Estados Unidos.

Justificação

O presente voto de aplauso intenta prestar ho-
menagem à Srª Martha Muse por sua profícua con-
tribuição às relações Brasil-Estados Unidos. A Tinker 
Foundation, fundação dirigida pela homenageada, 
promoveu vários programas de bolsas, financiamen-
tos de cursos e muitas outras iniciativas que fizeram 
com que universidades brasileiras, sobretudo do Nor-
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deste, mantivessem estreita relação com instituições 
americanas. Isso propiciou que diversos jovens bra-
sileiros usufruíssem dessas ações de cooperação, o 
que lhes ajudou a construir uma vida melhor e uma 
carreira bem-sucedida.

A importante atuação de Martha Muse foi reco-
nhecida recentemente pela Americas Society, entidade 
privada, baseada em Nova York, que se dedica a am-
pliar a compreensão do público norte-americano acer-
ca dos países da América. Para tanto, essa entidade 
busca analisar os acontecimentos do hemisfério, por 
intermédio de programas com foco nas sociedades, 
culturas, políticas e economias dos países vizinhos 
dos Estados Unidos da América.

A Americas Society promoveu, na semana pas-
sada, uma justa homenagem a Martha Muse, por sua 
dedicação, de mais de quarenta anos, ao fortalecimento 
das relações entre os meios universitários brasileiro e 
norte-americano.

Por tudo isso, é mais que oportuno e necessário 
o voto de aplauso que ora propomos. Nesse sentido, 
esperamos o seu acolhimento e requeremos que esta 
manifestação chegue ao conhecimento da homena-
geada.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2007. – Se-
nador José Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– 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 1.164, DE 2007

Requer Voto de Aplauso ao jornalista 
e historiador Luís Mir, pelo lançamento do 
livro “Partido de Deus – Fé, Poder e Polí-
tica.”

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos Anais do Senado, Voto de Aplauso ao jornalista 
e historiador Luís Mir, pelo lançamento de seu novo 
livro, “Partido de Deus – Fé, Poder e Política”, Editora 
Alaúde.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do autor, da Editora Alaúde e 
da Fundação Astrojildo Pereira.

Justificação

No dia 9 deste mês de outubro de 2007, o jorna-
lista e historiador Luís Mir fez o lançamento, em Bra-

sília, de seu mais novo livro, “Partido de Deus – Fé, 
Poder e Política”, em que apresenta cinco séculos da 
história político-religiosa no Brasil. É um mergulho no 
estudo da atuação política da Igreja Católica, do Des-
cobrimento até os dias de hoje. O livro é um convite à 
reflexão e passa a ser fonte de consulta, principalmen-
te para os estudiosos da política e da religião católica 
no Brasil, e por isso o seu autor faz jus à homenagem 
que ora proponho.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2007. – Ar-
thur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento lido vai Pa Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.165, DE 2007

Requer voto de aplauso à artista plás-
tica Marlene Godoy, pela realização de mais 
uma exposição de suas obras, em Brasí-
lia.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, voto de aplauso à artista plástica 
Marlene Godoy, por estar, sob os auspícios da Secre-
taria de Cultura do Governo do Distrito Federal, mais 
uma vez expondo suas obras, em Brasília.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento da artista e da Secretaria de 
Cultura do Governo do Distrito Federal.

Justificação

Inaugurada no último dia 3, a nova exposição das 
obras da artista plástica Marlene Godoy, em Brasília, 
poderá ser vista até o dia 29 deste mês de outubro 
de 2007. Sob os auspícios da Secretaria de Cultura 
do Governo do Distrito Federal, ela e Zebina Ventura 
dedicam a exposição a Giorgio Morandi, um dos mais 
importantes artistas plásticos italianos do século pas-
sado, conhecido por sua perfeição em natureza morta. 
As obras de Marlene e Zebina estão expostas no Me-
zanino da Sala Villa-Lobos do Teatro Nacional Cláudio 
Santoro. Por mais essa mostra, em Brasília, Marlene 
Godoy faz jus à homenagem que ora proponho.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2007. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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REQUERIMENTO Nº 1.166, DE 2007

Requer voto de aplauso ao Município 
de Envira, Amazonas, pela realização da II 
Exposição Agropecuária-ExpoEnvira e da 
Festa do Produtor.

Requeiro, nos termos do ar. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, voto de aplauso ao Município de En-
vira, no Estado do Amazonas, pela realização, de 1º a 
14 de outubro de 2007, da II Exposição Agropecuária-
ExpoEnvira e da Festa do Produtor.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do Prefeito Ivon Rates e à Câ-
mara de Vereadores de Envira.

Justificação

Município de forte vocação agropecuária, Envira 
realiza este ano a II Exposição Agropecuária, a Expo-
Envira, juntamente com a Festa do Produtor. É, pois, 
justo o Voto de Aplauso que proponho ao Senado da 
República.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2007. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB. 

REQUERIMENTO Nº 1.167, DE 2007

Requer Voto de aplauso ao grupo em-
presarial Brastemp da Amazônia, pela inau-
guração, em Manaus, do Instituto Consu-
lado da Mulher.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso ao grupo empresarial 
Brastemp da Amazônia, pela inauguração, no dia 8 de 
outubro de 2007, do Instituto Consulado da Mulher.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja 
levado ao conhecimento do Diretor da Brastemp da 
Amazônia, Sr. Armando Ennes do Valle Júnior.

Justificação

Associação sem fins lucrativos, o Instituto Con-
sulado da Mulher, inaugurado no dia 8 de outubro de 
2007, em Manaus, é uma iniciativa do grupo empre-
sarial Brastemp do Amazonas. Entre seus objetivos, 
salientam-se cursos e orientação para disseminar 
autoconhecimento e estimular a geração de em-
pregos para as mulheres daquela região. Pelo seu 
caráter meritório o “Consulado da Mulher” é mere-
cedor do Voto de Aplauso que proponho ao Senado 
da República.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2007. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.168, DE 2007

Requer voto de aplauso ao Sebrae/AM, 
pela comemoração do seu 35º aniversário 
de criação, realizada em Manaus, no dia 5 
de outubro de 2007.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, voto de aplauso ao serviço brasileiro 
de apoio às micro e pequenas empresas do amazonas 
SEBRAE/AM, pela comemoração, no dia 5 de outubro 
de 2007, do seu 35º aniversário de criação, realizada 
em Manaus.

Requeiro que o Voto de Aplauso seja levado ao 
conhecimento do Superintendente do Sebrae/AM, Sr. 
José Carlos Reston.

Justificação

O Sebrae é órgão vitorioso e sua presença no 
Brasil representa expressiva força de apoio às micro 
e pequenas empresas, inclusive no meu Estado, o 
Amazonas. A entidade comemorou, no último dia 5 de 
outubro de 2007, o 35º aniversário de sua criação, pelo 
que é merecedora do Voto de Aplauso que proponho 
ao Senado da República.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2007. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB. 

REQUERIMENTO Nº 1.169, DE 2007

Requer voto de aplauso à nadado-
ra amazonense Valéria Santarém Lira pela 
brilhante participação na II Etapa Nacional 
do Circuito Caixa Brasil Paraolímpico de 
Atletismo e Natação, recém realizada em 
São Paulo.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, voto de aplauso à jovem nadadora 
amazonense Valéria Santarém Lira, por haver con-
quistado cinco Medalhas de Ouro na II Etapa Nacional 
do Circuito Caixa Brasil Paraolímpico de Atletismo e 
Natação, realizada no final da primeira semana deste, 
mas de outubro de 2007, em São Paulo.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento da nadadora e sua família, bem 
como do seu técnico, Wellington Souza.

Justificação

A nadadora amazonense Valéria Santarém Lira, 
de 14 anos, teve excelente participação em mais 
uma competição esportiva. Foi na II Etapa Nacional 
do Circuito Caixa Brasil Paraolímpico de Atletismo e 
Natação, realizada no final da primeira semana des-
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te mês de outubro de 2007, em São Paulo. Valéria, 
que busca índice técnico para ir às Paraolimpíadas 
de 2008, em Pequim, conquistou cinco Medalhas de 
Ouro e bateu mais dois recordes brasileiros na clas-
se S8 (atrofia de pernas), nos 100 m borboleta e nos 
100 m costas. É agora detentora de quatro recordes 
nacionais, razão pela qual faz jus à homenagem que 
ora proponho.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2007. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.170, DE 2007

Requer Voto de Aplauso à Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo – 
FIESP e à Associação Brasileira das Indús-
trias da Alimentação – ABIA, pela realização 
do “Prazer de Estar Bem 2007 – Qualidade 
de Vida ao Alcance de Todos”.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos Anais do Senado, Voto de Aplauso à Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP e à 
Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação 
– ABIA, pela realização, dia 16 de outubro de 2007, 
em São Paulo, do evento “Prazer de Estar Bem 2007 
– Qualidade de Vida ao Alcance de Todos”.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento da Fiesp e da ABIA, por inter-
médio dos seus presidentes, empresários Paulo Skaf 
e Edmundo Klotz.

Justificação

A Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo – FIESP promoverá amanhã, dia 16 de outubro 
de 2007, no Teatro Popular do SESI, em São Paulo, 
o evento “Prazer de Estar Bem 2007 – Qualidade de 
Vida ao Alcance de Todos”. Trata-se de iniciativa da 
FIESP, com o apoio da Associação Brasileira das In-
dústrias da Alimentação – ABIA, com o objetivo de 
combater o sobrepeso e a obesidade infanto-juvenil. 
O programa alcançou 285 escolas da rede de ensino 
SESI e Senai, num total de mais de 230 mil alunos 
e seus pais. Foram proferidas palestras, realizados 
debates, concursos, oficinas e gincanas, visando a 
despertar a consciência dos participantes para a 
importância de se aliar a alimentação equilibrada à 
prática da atividade física, na busca pela saúde, o 
bem-estar e a qualidade de vida. Pela importância da 
iniciativa, a FIESP e a ABIA fazem jus à homenagem 
que ora proponho.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2007. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.171, DE 2007

Requer Voto de Lembrança por Dom 
Jorge Marskell, ao ensejo da abertura de 
sala dedicada à sua memória, na Associa-
ção Dom Jorge Marskell, em Itacoatiara, 
Amazonas.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento In-
terno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos Anais 
do Senado, Voto de Lembrança por Dom Jorge Marskell, 
extraordinária figura religiosa e humana de Itacoatiara, 
Amazonas, falecida no dia 2 de julho de 1998.

Requeiro, ainda, que o Voto de Lembrança seja 
levado ao conhecimento da Associação Dom Jorge 
Marskell, do Prefeito e do Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Itacoatiara e, por seu intermédio, a todos os 
Vereadores, bem como do Arcebispo de Manaus.

Justificação

Dom Jorge Marskell, segundo Bispo do Município 
de Itacoatiara, foi notável figura, não somente religio-
sa, mas humana. Deixou obra que, passados quase 
dez anos de sua morte, continua lembrada em toda a 
região. Sua dedicação e amor são motivo de orgulho 
da população. Tão marcante foi a sua atuação que até 
uma Associação se formou com o seu nome, destinan-
do uma sala, em suas instalações, para manter viva a 
sua memória. Ela guarda alguns de seus objetos pes-
soais, entre os quais um terço que lhe fora dado pelo 
Papa João Paulo II. Por tudo que ele fez e representa 
para o Município de Itacoatiara, é de justiça esta ho-
menagem póstuma que ora proponho.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2007. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.172, DE 2007

Requer Voto de Aplauso ao município 
de Parintins, Amazonas, pelo transcurso do 
155º aniversário de sua criação.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso ao município ama-
zonense de Parintins, ao ensejo da passagem, no dia 
de hoje, 15 de outubro de 2007, do 155º aniversário 
de sua criação.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do Prefeito Bi Garcia, do Vice-
Prefeito Messias Cursino, do Presidente da Câmara 
Municipal, Vereador José Walmir Martins de Lima e, 
por seu intermédio, dos demais Vereadores, e a Dom 
Giuliano, Bispo de Parintins e de toda aquela região, 
daquela prelazia do baixo amazonas.
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Justificação

Quando se fala em Parintins, cidade amazonense 
de pouco mais de 100 mil habitantes, pensa-se logo no 
tradicional festival folclórico que leva, todo ano, centenas 
e centenas de turistas, brasileiros e estrangeiros, à cida-
de, para assistir ao embate dos bumbás Caprichoso e 
Garantido. Mas há muito mais. E não apenas em festas. O 
povo parintinense é muito criativo. O que já se disse dos 
baianos também se aplica a Parintins: os parintinenses 
não nascem; estréiam. São músicos, poetas, pessoas 
de muito humor, muito sarcasmo e de muito sentimento 
humano. Ao contrário de outras cidades, em Parintins 
os partidos políticos não picham muros por ocasião das 
campanhas eleitorais: fazem murais, verdadeiras obras 
de arte. E cabe assinalar que Partintins experimenta ex-
traordinário progresso, sob a administração do Prefeito 
Bi Garcia, que vem contando com a colaboração dos 
Governos Federal e Estadual. A cidade faz jus, assim, 
à homenagem que ora proponho.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2007. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
O Senador Magno Malta tem a palavra como 

orador.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, eu gostaria de cumprimentá-lo. Este 
é um momento importante na vida do País, na vida 
do Senado. Durante seis meses este País assistiu ao 
Senado da República agonizar, e, neste momento, 
precisamente quando V. Exª é cumprimentado pelos 
seus companheiros, em função de uma licença de 45 
dias do Presidente Renan Calheiros, nós que temos 
as melhores impressões de V. Exª...

Neste momento, permita-me lembrar, Senador Tião 
Viana, que travamos grande amizade quando eu ainda 
era Deputado Federal e presidia a CPI do Narcotráfico 
e V. Exª, Senador, sofria com a angústia do seu Acre, 
onde o crime organizado, comandado pelas autoridades, 
fazia angustiar a sociedade como um todo. 

Lembro-me de quando V. Exª chegou à Câmara 
dos Deputados, acompanhado pela nossa Ministra 
Marina Silva, acompanhado pela nossa Lilu Correia, 
Deputada Estadual, levando as lutas, as mazelas e as 
agruras do Acre, de tanto crime, de tanto sofrimento, 
de tanta angústia. 

Eu tive o privilégio de ir ao seu Estado um mês 
depois daquele encontro e tive oportunidade de parti-
cipar da dor de uma sociedade. Ao cruzar as ruas de 
Rio Branco, vi as pessoas escondidas atrás das suas 
portas com medo do crime organizado, que grassava 
nas vísceras do Poder Público e ninguém contra eles 
nada podia. Eu vi a presença firme do Governador Jor-
ge Viana e do Senador Tião Viana e a determinação, 
em detrimento até da própria vida, porque há ameaça 
constante, que ainda paira até hoje, daqueles que não 
se conformam por aquela quadrilha ter sido desbara-
tada naqueles dias. Foi num cenário desse que travei 
amizade com V. Exª, que aprendi a confiar em V. Exª 
e que a nossa amizade se firmou.

Hoje presidida por V. Exª, Presidente em exer-
cício do Senado Federal, a reunião da Mesa, de que 
faço parte, foi muito bem conduzida por V. Exª. Foi uma 
reunião de espíritos desarmados, de todos querendo 
trazer para debaixo de uma boa luz, saindo dessa nu-
vem escura, o Senado da República. 

Eu desejo, em nome de Deus, com muita since-
ridade, que V. Exª esteja coberto, impregnado de mui-
ta sabedoria, Senador Tião Viana, para conduzir este 
momento do Senado da República. O povo, a socie-
dade e a imprensa vêem o gesto do Senador Renan 
Calheiros como um gesto para distender o Senado, 
mas desconfia de que isso foi uma armação nossa para 
ainda o protegermos. E, certamente, sob a Presidên-
cia de V. Exª, a sociedade verá que o comportamento 
da Mesa do Senado e o comportamento do Senado 
da República colocam ungüento na grande ferida de 
um Poder tão importante, que vem sangrando há seis 
meses; um Poder importante para a democracia, que, 
certamente, nesses 45 dias, será muito bem condu-
zido por V. Exª.

Encerrando minha fala, Senador Tião Viana, ouço 
V. Exª, porque V. Exª precisa se retirar. Em seguida, vou 
concluir o pronunciamento – eu ia fazê-lo da tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço muito a V. Exª, Senador Magno Santa... 
Magno Malta...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Não 
tenho mão santa, eu já tive mãe santa!

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – ... que foi tão generoso com o Acre, com o povo 
acreano, que vivia aquele momento tão difícil da vida 
institucional. Lembro-me da sua firmeza, da sua cora-
gem e da sua determinação como Deputado Federal, 
percebendo a importância de um ato que deveria ha-

OUTUBRO 2007ANAIS DO SENADO FEDERAL232     



35168 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2007

ver na instituição Congresso Nacional contra o crime 
organizado. O Acre nunca deixará de ser grato a V. Exª 
por aquele momento, e eu me incluo entre os primei-
ros a agradecer-lhe.

Muito obrigado.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PT – AC) – Agra-

deço a V. Exª e gostaria de concluir minha fala, Sr. 
Presidente. 

Cumprimento e abraço nossa querida Neymara, 
da nossa querida Barra do Jucu, em Vila Velha, lugar 
de pescadores, de bons restaurantes, de peroá frito, 
de moqueca capixaba. E a Neymara, mais uma vez, Sr. 
Presidente, sagra-se campeã mundial; campeã mundial 
de bodyboarding. Acúmulo de títulos, nossa pequena 
notável. Abraço essa figura de quem gosto tanto! É 
campeã mundial, Senador Mão Santa, mas, quando 
está em Barra do Jucu, ajuda seu pai no restaurante 
dele. As vezes em que lá estive, tive o privilégio de ser 
servido por esta campeã mundial, que, num gesto de 
ousadia, treinada nas águas de Vila Velha, nas águas 
do Espírito Santo, nas águas de Barra do Jucu, apren-
deu a desrespeitar as ondas do mundo; desrespeitar 
respeitando, para se tornar a campeã que é.

Por isso, muito orgulhosamente, em nome do 
povo do Espírito Santo, abraço nossa querida Neyma-
ra; mais uma vez, campeã. Abraço sua família, abraço 
Vila Velha e abraço Barra do Jucu, que, certamente, 
está em festa, lamentando que Neymara já poderia 
muito bem ter um patrocínio da Caixa Econômica, do 
Banco do Brasil ou da Petrobras, mas, infelizmente, 
nunca teve.

A campeã mundial de bodyboarding tem muitos 
títulos acumulados; como ela, tantos outros atletas, a 
exemplo do Popó, que nunca tiveram patrocínio federal. 
O Popó, coitado, se não fosse tomar murro na cara lá 
fora, quem sabe não pudesse dar nem uma casa para 
a mãe. Mas conseguiu tudo o que conseguiu tomando 
pancada no rosto, tendo de fazer exames após cada 
luta para poder dar conforto à família e viver como vive 
hoje. Aliás, ele faz um belo trabalho como Secretário 
de Esporte, na Prefeitura de Salvador. Mas ele nunca 
teve patrocínio federal. Essas coisas me impressionam 
muito, porque ele é o único tetracampeão de boxe do 
mundo na sua categoria; um homem que ficou com 
todos os recordes de boxe para si, em um País sem 
essa tradição.

Então, abraço o Popó, solidário, porque ele nun-
ca teve esse tipo de patrocínio; e abraço, muito feliz, 
nossa pequena notável, Neymara, por mais esse tí-

tulo e porque também nunca teve patrocínio federal, 
apesar de tantos títulos acumulados. Mas, graças a 
Deus, as águas de Barra do Jucu fizeram com que 
pelo menos ela pudesse se sobressair no País e no 
mundo, mesmo sem patrocínio federal, e tornar-se or-
gulho de todos nós.

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Magno Malta, o 
Sr. Tião Viana, Presidente, em exercício, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Valter Pereira.

O SR. PRESIDENTE (Valter Pereira. PMDB – MS) 
– A seguir, com a palavra, a Senadora Ideli Salvatti. 
Logo após, o Senador Garibaldi Alves Filho.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro 
lugar, cumprimento o Senador Tião Viana pela tarefa 
difícil que ele vai ter de desempenhar na interinidade 
da Presidência desta Casa nos próximos 45 dias. Em 
nome da Bancada do PT, quero desejar a ele todo 
sucesso: que ele tenha serenidade e condição – nós, 
da Bancada, sabemos que ele tem – para conduzir os 
trabalhos do Senado dentro da normalidade que to-
dos esperamos com muita ansiedade, principalmente 
dando continuidade aos processos legislativos, seja 
nas comissões, seja no plenário, bem como a todos 
os processos que estão em andamento no Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa.

Senador Valter Pereira, já fiz um pronunciamento 
em nome da Liderança do PT, no início desta tarde, 
porque, hoje, Dia do Professor, eu não poderia deixar 
de fazer minha manifestação. Mas o que me traz à tri-
buna na condição de inscrita são algumas reflexões 
e ponderações que quero fazer a respeito da grande 
repercussão que teve o leilão de concessão de rodo-
vias, realizado na última terça-feira. Esse leilão trata 
da concessão de trechos de rodovias federais por um 
prazo de 25 anos, durante o qual as empresas privadas 
vão fazer investimentos. Durante esse período, pode-
rão receber, em troca dos investimentos realizados, o 
valor dos pedágios cobrados. 

Esse leilão acabou provocando várias conse-
qüências e determinações, inclusive do Tribunal de 
Contas da União, que, a meu ver, merecem de todos 
alguma reflexão. 

Santa Catarina é o único Estado, da Bahia para 
baixo, Senador Valter Pereira, em que não há cobrança 
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de pedágio. Acredito que Santa Catarina seja o único 
Estado, da Bahia para baixo, onde ainda não foi apli-
cado o processo de concessão de rodovias federais.

Houve luta, durante vários anos, sobre questio-
namento a respeito do modelo de concessão, dos va-
lores dos pedágios aplicados, do modelo concessio-
nário estabelecido anteriormente. Fui autora de uma 
ação judicial que barrou uma concessão e o início da 
cobrança de um pedágio na cidade de Florianópolis, 
na SC-401. Foi a única rodovia onde, efetivamente, 
houve construção de praças de pedágio, que nunca 
foram utilizadas.

O que sempre nos balizou na luta, na parceria, 
com várias outras entidades, acabou se confirmando 
em um leilão realizado agora, na última terça-feira.

Desde o fim do Governo Fernando Henrique e 
durante todo o primeiro mandato do Presidente Lula, 
as cláusulas do edital receberam profundas alterações, 
assim como no que diz respeito à decisão de quem 
ganha o leilão. Talvez essa tenha sido a diferença 
fundamental que permitiu inclusive que, no leilão de 
terça-feira, muitos tivessem ficado absolutamente sur-
presos com o deságio da ordem de até 63%. Portanto, 
no tocante ao valor que estava estabelecido para se 
realizar o leilão, empresas que participaram chegaram 
a fazer ofertas para a cobrança do pedágio 63% abai-
xo do valor estabelecido. Em média, se levarmos em 
consideração todos os lotes que participaram do leilão 
da concessão de rodovias, conclui-se que ocorreu em 
torno de 45%, em média, de deságio.

Creio que essa diferença fundamental merece 
profunda reflexão. É claro que os modelos e a época 
são diferentes, mas, quando se estabelece que a regra 
para que a escolha da empresa que ganhará o leilão 
é o preço do pedágio a ser cobrado, ganhando quem 
apresentar o menor preço de pedágio, não é possível 
deixar de levar em consideração o interesse do usu-
ário, de quem vai utilizar a estrada e, obviamente, de 
quem terá de arcar com essa despesa a mais, que é 
o pagamento do pedágio.

A regra anterior tinha um outro critério para a es-
colha da empresa que ganhava a concessão. O critério 
anterior era o valor da outorga. A condição estabele-
cida para que a empresa pudesse ganhar, durante o 
período da concessão, o direito de realizar obras e de 
cobrar pedágios era definida pela outorga, ou seja, 
pelo pagamento do valor que iria para os cofres do 
Governo, estadual ou federal – o que estava realizan-
do o processo de concessão. Portanto, a empresa que 

ofertasse o maior valor na concessão da outorga é que 
acabava ganhando o leilão da concessão.

Portanto, no maior valor de outorga e no menor 
valor de pedágio indiscutivelmente está a razão de ter-
mos tido processos tão diferentes nas concessões que 
vêm sendo praticadas há mais de 10 anos no Brasil e 
no leilão que foi realizado na última terça-feira.

Outra questão que também está vinculada à outor-
ga e ao critério de menor valor do pedágio, que acaba 
fazendo uma diferença significativa entre as duas prá-
ticas de concessão de rodovias, é a taxa de retorno.

A Ministra Dilma Rousseff foi uma das pessoas 
que mais insistiram que não houvesse concessão de 
outorga, que, ao não haver concessão de outorga, se 
permitia fazer a escolha do menor preço do pedágio 
e que também isso seria relevante para que, na con-
cessão, tivéssemos uma taxa de retorno menor, bem 
menor.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres, 
ANTT, foi reduzindo essa taxa de retorno, conforme o 
Tribunal de Contas da União foi exigindo mudanças, 
ao longo dos últimos anos, no edital de licitação, mas 
ainda não a reduziu de forma significativa, como aca-
bou sendo praticada no leilão.

A taxa de retorno não chegou aos 9%. Taxa de 
retorno é quanto por cento de retorno o empresário 
que ganha a concessão terá depois do investimento 
realizado. Portanto, uma taxa de retorno de, no máxi-
mo, 9%, o que aconteceu no leilão dos sete lotes na 
última terça-feira, é muito mais compatível com a lu-
cratividade média dos diversos setores produtivos no 
Brasil, enquanto as taxas de retorno praticadas pelas 
concessões em vigor há mais de uma década variam 
de 17% até 24%.

Portanto, a firmeza e a determinação, indiscu-
tivelmente, da Ministra Dilma, que capitaneou essa 
questão e, principalmente, a determinação de que 
não houvesse o pagamento da concessão de outor-
ga, permitiram, além da definição pelo menor preço 
de pedágio, também que a taxa de retorno ficasse em 
aproximadamente quase um terço das que são prati-
cadas atualmente pelas diversas concessões atuantes 
em nosso País.

Talvez, como decorrência dessa questão, já no 
dia seguinte, o Tribunal de Contas da União ter estabe-
lecido uma revisão em todos os contratos de conces-
são em vigor no País, para que efetivamente possam 
ser avaliados, analisados e se saiba, inclusive, se há 
compatibilidade entre o modelo adotado nas conces-
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sões há mais de uma década, os preços que vêm sen-
do praticados, os reajustes que vêm sendo aplicados. 
Temos, por exemplo, em estradas que cobram pedágio 
em São Paulo, crescimento, além da inflação, de mais 
de 200% no período da concessão. 

Portanto, são essas as questões que o Tribunal de 
Contas, a partir do leilão de terça-feira, detectou como 
sendo absolutamente imprescindíveis para as conces-
sões que estão em vigor há mais de uma década. 

Sr. Presidente, são essas as reflexões que trago à 
tribuna, até porque o leilão aconteceu na última terça-
feira, volto a dizer, mas a repercussão foi extremamen-
te significativa em todos os meios de comunicação do 
País. E, em decorrência da diferença dos preços, para 
dar dimensão do que estamos falando, a concessão 
leiloada na terça-feira comparativamente com conces-
sões em vigor há mais de dez anos...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Prorrogo por cinco minutos o tempo da Professora 
Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Já 
vou concluir, Senador Mão Santa. No meu pronuncia-
mento anterior, V. Exª já me deu bastante tempo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– E fica confirmado aqui meu apreço à Professora 
Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Muito 
obrigada, Senador Mão Santa.

Para as pessoas terem a dimensão de por que 
esse leilão teve essa repercussão e provocou a medida 
de averiguação e levantamento do Tribunal de Contas 
da União em todos os pedágios, Senador Suplicy, o 
pedágio por quilômetro das concessões leiloadas ter-
ça-feira custará ao usuário dois centavos. E em São 
Paulo as estradas pedagiadas custam, por quilôme-
tro, doze centavos. Portanto, seis vezes mais do que 
o valor alcançado no leilão realizado terça-feira. E é 
por conta exatamente dessa diferença significativa 
que obviamente a questão do leilão das rodovias, re-
alizado na última terça-feira, deverá merecer de todos 
nós muita seriedade, muita responsabilidade na ava-
liação. Mas, efetivamente, acho que reproduzirá uma 
necessidade de, da mesma forma como o Tribunal de 
Contas da União já estabeleceu que sejam revistos, 
sejam reavaliadas todas as concessões e os pedágios 
em vigor até agora, antes desse leilão, que possamos 
também no Senado fazê-lo.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte?

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pois 
não, Senador Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sr. Pre-
sidente, Senador Mão Santa, peço uma breve tolerância 
pelo seguinte: estive ontem acompanhando o Presiden-
te Lula, prezada Líder, Senadora Ideli Salvatti, quando 
ele compareceu à Feira Nacional dos Transportes, no 
Anhembi, em São Paulo. O Presidente teve a oportuni-
dade de visitar os mais diversos caminhões ali expos-
tos; caminhões modernos como o da Volvo, Fiat, Ford, 
da empresa que faz o entendimento com a Ferrari, da 
Mercedes – tenho receio de esquecer de alguma. Mas 
ele fez questão de subir na cabine do caminhão, desses 
altos, grandes, dos mais modernos; depois, dialogou com 
os empresários e trabalhadores do setor metalúrgico 
e, sobretudo, da indústria automobilística, da indústria 
de caminhões, da Anfavea, Presidente da Alcântara 
Machado, da ANTC; conversou com caminhoneiros e 
inclusive referiu-se ao extraordinário desenvolvimento 
da indústria de caminhões e automóveis, com ritmo de 
crescimento este ano, em relação a anos anteriores, 
muito significativo. Também estive presente, em 2005, 
nessa mesma inauguração da Feira e pude perceber 
que naquele momento havia a perspectiva de que as 
coisas pudessem andar melhor. Desta vez, os próprios 
empresários puderam transmitir ao Presidente que 
poucas vezes tiveram a percepção de que a economia 
estivesse andando com um ritmo muito forte, seguro e 
com condições de estabilidade de preços, com grande 
aumento de oportunidades de emprego e com reper-
cussão para os mais diversos setores como, por exem-
plo, o da indústria da construção civil, que foi objeto de 
observação do Presidente. Entre outros temas, houve 
também o reconhecimento dessa iniciativa, sobretudo 
da Ministra Dilma Rousseff, de coordenar a licitação pela 
qual empresas não apenas as nacionais, mas também 
as internacionais pudessem disputar a administração 
das principais estradas federais brasileiras, como a BR-
101, a Régis Bittencourt, a Fernão Dias, com taxas de 
pedágios bem abaixo do que as que têm sido cobradas 
no meu Estado de São Paulo. Quero cumprimentar o 
Governo do Presidente Lula e a Ministra Dilma Rousse-
ff, por esse tento, porque foi um fato muito significativo 
que agora mostra a possibilidade – inclusive ao próprio 
Governo do Estado de São Paulo – de dizer às empre-
sas que administram as estradas: “Se é possível o pe-
dágio estar bem mais baixo, então é hora de revermos 
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essas taxas tão altas que têm sido cobradas”. Há que 
se reconhecer que as estradas federais no Estado de 
São Paulo com pedágio alto são estradas de muito boa 
qualidade e seguras, mas é importante observar: se o 
pedágio pode ser mais baixo, que estudemos uma for-
ma de cobrar pedágios não tão altos.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Eu 
agradeço, Senador Suplicy, o seu aparte.

O que me trouxe à tribuna para essas conside-
rações foi exatamente esse espírito, já que nós temos 
agora dois modelos diferenciados, com critérios dife-
renciados, com objetivos diferenciados. A diferença 
fundamental entre os dois modelos é o valor da tarifa. 
O critério para as licitações feitas na terça-feira foi o 
valor da tarifa: quem ofertou a menor tarifa de pedá-
gio ganhou a concessão. No modelo anterior, havia a 
concessão da outorga, ou seja, quanto que a empre-
sa pagava para o Governo, para o caixa do Governo 
independentemente de o valor do pedágio ser maior 
ou menor. Temos agora dois modelos, duas diferenças 
muito significativas.

Isto vai permitir fazer aquilo que o Tribunal de 
Contas da União exigiu que fosse feito: a revisão ge-
ral, para que, no final de tudo, comparando os dois 
modelos, as duas práticas, nós possamos ter o que 
é melhor para a população brasileira, que precisa de 
estradas mais seguras, com melhores condições de 
tráfego e segurança, para dar sustentabilidade ao de-
senvolvimento do nosso País, que, tudo leva a crer, 
será maior e melhor do que o que estamos vivendo 
em 2007. Principalmente, precisará ser maior e melhor 
para cada vez mais brasileiros e brasileiras.

Muito obrigada, Senador Mão Santa.

Durante o discurso da Sra. Ideli Salvatti, o 
Sr. Valter Pereira, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Sobre a mesa, ofício do Primeiro-Secretário da Câ-
mara dos Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. Nº 554/2007/PS-GSE

BrasílIa, 15 de outubro de 2007

Assunto: Envio de PLv para apreciação

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 

Projeto de Lei de Conversão nº 32, de 2007 (Medida 
Provisória nº 384/2007, do Poder Executivo), aprovado 
na Sessão Plenária do dia 9-10-2007, que “Institui o 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidada-
nia – PRONASCI e dá outras providências”, conforme 
o disposto no art. 62 da pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001.

Encaminho, em anexo, o processado da referida 
Medida Provisória e os autógrafos da matéria aprova-
da nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Osmar Serraglio, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Com referência ao Projeto de Lei de Conversão nº 
32, de 2007 (proveniente da Medida Provisória nº 384, 
de 2007), que acaba de ser lido, a Presidência comu-
nica ao Plenário que o prazo de quarenta e cinco dias 
para a apreciação da matéria encontra-se esgotado, 
e o de sua vigência foi prorrogado por Ato da Mesa do 
Congresso Nacional, por mais sessenta dias, conforme 
prevê o § 7º do art. 62 da Constituição Federal.

Uma vez recebida formalmente pelo Senado Fe-
deral nesta data, a matéria passa a sobrestar imedia-
tamente todas as demais deliberações legislativas da 
Casa até que se ultime sua votação.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia de amanhã, dia 16.

É o seguinte o projeto de lei de conversão 
submetido à apreciação do Senado:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 32, DE 2007 

(Proveniente da Medida Provisória nº 384, de 2007)

Institui o Programa Nacional de Segu-
rança Pública com Cidadania – PRONASCI 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituido o Programa Nacional de 

Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, a 
ser executado pela União, por meio da articulação 
dos órgãos federais, em regime de cooperação com 
Estados, Distrito Federal e Municípios e com a par-
ticipação das famílias e da comunidade, mediante 
programas, projetos e ações de assistência técnica e 
financeira e mobilização social, visando à melhoria da 
segurança pública.
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Art. 2º o Pronasci destina–se à prevenção, con-
trole e repressão da criminalidade, atuando em suas 
raízes socioculturais, articulando ações de segurança 
pública e das políticas sociais.

Art. 3º São diretrizes do Pronasci:
I – promoção dos direitos humanos, considerando 

as questões de gênero, étnicas, raciais, geracionais, 
de orientação sexual e de diversidade cultural;

II – criação e fortalecimento de redes sociais e 
comunitárias;

III – promoção da segurança e da convivência 
pacífica;

IV – modernização das instituições de segurança 
pública e do sistema prisional;

V – valorização dos profissionais de segurança 
pública e dos agentes penitenciários;

VI – participação do jovem e do adolescente em 
situação de risco social ou em conflito com a lei, do 
egresso do sistema prisional e famílias;

VII – promoção e intensificação de uma cultura 
de paz, de apoio ao desarmamento e de combate sis-
temático aos preconceitos;

VIII – ressocialização dos indivíduos que cumprem 
penas privativas de liberdade e egressos do sistema 
prisional, mediante a implementação de projetos edu-
cativos e profissionalizantes;

IX – intensificação e ampliação das medidas de 
enfrentamento do crime organizado e da corrupção 
policial;

X – garantia do acesso à justiça, especialmente 
nos territórios vulneráveis;

XI – garantia, por meio de medidas de urbaniza-
ção, da recuperação dos espaços públicos; e

XII – observância dos princípios e diretrizes dos 
sistemas de gestão descentralizados e participativos das 
políticas sociais e resoluções dos conselhos de políticas 
sociais e de defesa de direitos afetos ao Pronasci.

Art. 4º São focos prioritários dos programas, pro-
jetos e ações que compõem o Pronasci:

I – foco etário: população juvenil de 15 (quinze) 
a 29 (vinte e nove) anos;

II – foco social: jovens e adolescentes, em situação 
de risco social, e egressos do sistema prisional e fa-
mílias expostas à violência urbana; e

III – foco territorial: regiões metropolitanas e aglo-
merados urbanos que apresentem altos índices de 
homicídios e de crimes violentos.

Art. 5º O Pronasci será executado de forma inte-
grada pelos órgãos e entidades federais envolvidos e 

pelos Estados, Distrito Federal e Municípios que a ele 
se vincularem voluntariamente, mediante instrumento 
de cooperação federativa.

Art. 6º Para aderir ao Pronasci, o ente federativo 
deverá aceitar as seguintes condições, sem prejuízo 
do disposto na legislação aplicável e do pactuado no 
respectivo instrumento de cooperação:

I – participação na gestão e compromisso com 
as diretrizes do programa;

II – compartilhamento das ações e das políticas 
de segurança, sociais e de urbanização;

III – comprometimento de efetivo policial nas 
ações para pacificação territorial, no caso dos Estados 
e do Distrito Federal;

IV – disponibilização de mecanismos de comu-
nicação e informação para mobilização social e divul-
gação das ações e projetos do programa;

V – apresentação de plano diretor do sistema 
penitenciário, no caso dos Estados e do Distrito Fe-
deral; e

VI – compromisso de implementar programas 
continuados de formação em direitos humanos para 
os policiais civis, policiais militares, bombeiros militares 
e servidores do sistema penitenciário.

Art. 7º Para fins de execução do Pronasci, a União 
fica autorizada a realizar convênios, acordos, ajustes ou 
outros instrumentos congêneres com órgãos e entidades 
da administração pública dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, assim como com entidades de direito 
público e Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público – OSCIP, observada a legislação pertinente.

Art. 8º A gestão do Pronasci será exercida pelos 
Ministérios, pelos órgãos e demais entidades federais 
nele envolvidos, bem como pelos Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios participantes, sob a coordenação 
do Ministério da Justiça, na forma estabelecida em 
regulamento.

Art. 9º As despesas com a execução dos proje-
tos correrão à conta das dotações orçamentárias con-
signadas anualmente no orçamento do Ministério da 
Justiça, observados os limites de movimentação, de 
empenho e de pagamento da programação orçamen-
tária e financeira anual.

Art. 10. Ato do Poder Executivo regulamenta-
rá esta Lei, inclusive no que se refere à avaliação, 
monitoramento, controle social e critérios adicionais 
de execução e gestão.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Com a palavra, o próximo orador inscrito, Senador 
Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do 
Norte, uma das mais expressivas Lideranças do nos-
so Nordeste, cujas qualidades morais enriquecem 
este Congresso.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – V. 
Exª vai permitir que eu fale depois?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª está inscrito para falar após o Senador Gari-
baldi e será o último orador.

Com a palavra, o Senador Garibaldi.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta 
Casa homenageou hoje o Dia do Professor. Não 
houve uma sessão especial, mas vários oradores na 
tribuna exaltaram o papel do professor, seja ele do 
ensino fundamental, do ensino médio ou do ensino 
superior. Todos merecem a nossa homenagem no 
dia de hoje.

Creio, Sr. Presidente, que alguns avanços estão 
sendo registrados no que toca à Educação. Não pode-
mos deixar de dizer, desta tribuna, que o ensino funda-
mental, com a criação do Fundef, terminou por colocar 
quase todos os estudantes na sala de aula. O que falta 
agora, Sr. Presidente Mão Santa, é evitar que esses 
alunos, numa grande parcela, promovam a evasão da 
sala de aula. Sabemos muito bem que 95% dos alunos 
estão matriculados, hoje, no ensino fundamental, mas 
os índices de evasão e de repetência, que terminam 
por levar à evasão, comprometem esse esforço que 
o Governo ou os últimos governos vêm fazendo para 
universalizar o ensino fundamental.

Se nos voltamos para o ensino médio, sabemos 
que hoje esse é o grande desafio para o Ministério da 
Educação, para o Ministro Haddad e para o Governo 
Federal. O ensino médio é o grande gargalo que está 
aí, impedindo que os alunos das escolas públicas pos-
sam concorrer com aqueles alunos das escolas parti-
culares. Esses alunos estão sempre levando vantagem 
sobre os alunos do ensino público.

O ensino superior vem se expandindo, mas ago-
ra o que estamos vendo é uma expansão do ensino 
privado em detrimento do ensino superior público. Há 
uma reação da parte do ensino público.

Hoje conversei com o Reitor da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Professor Ivonildo 
Rêgo, em seu gabinete. Ele me disse que o ensino 
superior passa a ter recursos por meio de um projeto 
chamado “Reuni”, se não me engano, para expandir 

o número de alunos do ensino superior. No nosso Rio 
Grande do Norte, espera-se, Sr. Presidente, uma ex-
pansão de 11 mil alunos. 

São fatos positivos como esses que me levam a 
vir a esta tribuna para dizer que é chegada, Senador 
Mão Santa, a hora de valorizar o professor, porque de 
nada adiantará uma expansão que não venha ao en-
contro da melhoria da qualidade do ensino. E só quem 
pode proporcionar essa melhoria, seja ela no ensino 
médio, seja ela no ensino superior, seja ela no ensino 
fundamental é o professor.

Mas um professor do ensino superior, ganhan-
do o que ganha, não vai poder, por mais que seja um 
apaixonado, um dedicado ao ensino e ao ministério de 
suas aulas, como me dizia recentemente um professor 
da Universidade do Rio Grande do Norte, depois de 
25 anos de serviço, com os mestrados e doutorados 
que ele já fez, está ganhando R$3.000,00. Isso de-
pois de uma trajetória, Sr. Presidente, de 25 anos em 
favor do ensino. 

Sei que o piso salarial está sendo votado ou foi 
votado recentemente na Câmara e está vindo para o 
Senado o projeto que estabelece o piso salarial para 
o ensino fundamental. Sei que, no ensino médio, as 
antigas escolas técnicas... Não sei se o Piauí está re-
cebendo um fluxo de novas escolas técnicas. O Rio 
Grande do Norte está recebendo. Tudo isso faz crer 
que há avanços na educação. 

Falo desta tribuna, hoje, com a responsabilidade 
de ter sido Governador e ter enfrentado percalços para 
melhorar a educação e realmente ter me defrontado 
com a classe dos professores, que chegou, no meu 
Governo, a fazer uma greve por melhores salários, 
porque, naquele tempo, eu não tinha condições de 
atribuir melhores salários aos professores. 

Sr. Presidente, não se trata de dizer, agora, que 
estou atirando com a pólvora alheia, que eu agora, 
como Senador, estou numa situação muito cômoda e 
venho falar em nome do professor e solicitar melhores 
salários para a categoria. Na verdade, o que eu estou 
dizendo é que já não há mais condições de se adiar 
uma ampla reforma na educação, passando pelo salá-
rio, pelas condições em sala de aula – tudo isso passa 
pelo salário do professor.

Há um desestimulo muito grande, Sr. Presidente! 
Há um desestimulo muito grande por parte daqueles 
que continuam nessa belíssima carreira, nessa carreira 
que, tenho certeza, já povoou de sonhos as cabeças 
de todos nós, jovens. Quem não foi professor? Quem 
não sonhou em ser professor? 
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A própria Senadora Serys Selhessarenko está 
aqui me dizendo que foi professora durante 26 anos. 
Ela não pediu aparte, mas disse.

Então, o que nós queremos é que se olhe com 
um olhar todo especial para a situação do professor 
brasileiro e que esses avanços no ensino superior, 
no ensino médio, pelo ensino técnico – porque não 
há outro espaço ainda para a valorização do ensino 
médio, senão pelo ensino técnico – não deixem de 
se reproduzirem, mas que tragam no seu bojo, no 
seu conteúdo, um avanço também na carreira do 
professor.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB –– PI) 

– Convidamos para fazer uso da palavra o Senador 
Arthur Virgílio. Em seguida, vamos ouvir o Senador 
Suplicy.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – E eu?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª terminará, com brilho, o dia das professoras. 
É uma homenagem toda especial à classe. 

Senador Arthur Virgílio, V. Exª pode usar o tempo 
que achar conveniente, pela grandeza do Amazonas, 
que fica do tamanho da sua liderança. (Pausa.)

Nós fomos informados que tecnicamente está 
havendo um defeito. Então, V. Exª está convidado a ir 
para a direita, já que V. Exª é um parlamentar direito, 
correto, e decente. 

A professora disse que V. Exª continua muito ele-
gante com esse terno claro, mostrando a clareza que 
nós vamos sentir.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente. V. Exª é que tem o cora-
ção do tamanho do Estado do Amazonas. E a forma 
carinhosa com que me vê a Senadora Serys Slhessa-
renko também a faz achar elegância em toda a minha 
simplicidade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em setem-
bro do ano passado, apresentei requerimento solici-
tando que o Tribunal de Contas da União realizasse 
auditoria na Empresa Cobra Tecnologia, no período 
de janeiro de 2003 até aquela data.

O que motivou o referido requerimento foi uma 
denúncia publicada pela revista ISTOÉ, envolvendo 
um contrato celebrado com o Ministério do Trabalho 
para a criação de um software de gerenciamento para 
o natimorto Programa Primeiro Emprego.

No último mês de agosto, o Presidente do TCU 
encaminhou a esta Casa cópia do acórdão proferi-

do nos autos do Processo nº TC 006.023/2004-5, 
como resposta ao meu requerimento.

Faço esse histórico para elogiar o trabalho dessa 
respeitável Corte, especialmente a presteza do Minis-
tro-Relator Raimundo Carreiro, e para informar que a 
auditoria comprovou aquela denúncia, constatando a 
contratação irregular de empresas por dispensa de 
licitação na Empresa Cobra, que é vinculada ao Ban-
co do Brasil.

Pelo acórdão, os Ministros do TCU decidiram, 
entre outras coisas, determinar que a Cobra Tecnolo-
gia S.A. somente faça uso de serviços de consultoria 
quando necessários à execução de atividades de na-
tureza peculiar e não-continuadas, e que não utilize 
reiteradamente as mesmas empresas de prestação de 
serviço de consultoria ou ainda de diferentes entidades 
do ramo com o mesmo quadro societário, por atentar 
contra os princípios de impessoalidade e moralidade.

Cumpre destacar da referida auditoria que o 
ex-Presidente da empresa, Sr. Graciano dos Santos 
Neto, nomeado pelo Governo Lula, foi condenado e 
está inabilitado para o exercício de cargo em comissão 
ou função de confiança no âmbito da Administração 
Pública, acusado de ter cometido várias irregularida-
des, inclusive contratando milhões e milhões de reais 
sem licitação.

A auditoria cita, por exemplo, a contratação, à 
base da inexigibilidade de licitação, da empresa Outsi-
te, cujo sócio-gerente era, à época, Vice-Presidente de 
Negócios e Relacionamento com o Governo, da própria 
Cobra, o Sr. Eduardo Armon Cortês de Araújo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em função 
dos resultados a mim apresentados pelo TCU, que 
transfiro à Casa e à Nação, informo ao Plenário que es-
tou encaminhando informalmente ao Procurador-Geral 
da República cópia do acórdão proferido pelo Plenário 
daquele Tribunal, para as devidas providências legais 
por parte do Ministério Público Federal.

Sr. Presidente, tenho ainda outro tópico que faz 
parte da nossa vida, do nosso dia-a-dia, do nosso 
cotidiano.

Recebi e-mail de um cidadão, o Sr. Celso Santo, 
que não sei de que Estado é, cobrando de nós, Legis-
ladores, certas providências legislativas. Não sei exa-
tamente qual é o caso, porque não há detalhes. Ele só 
menciona leis que são uma vergonha para o País.

Diz ele deter um processo relativo a FGTS e a 
PIS que completou onze anos no mês passado. Nem 
sequer sei se ele tem razão no mérito da causa. Mas 
onze anos? E não se tem uma decisão.
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E o Sr. Celso Santo tem toda razão de estar de-
cepcionado, irritado com as instituições brasileiras. Se 
não tem razão, que não se lhe reconheça o direito; se 
tem razão, que se lhe reconheça o direito imediata-
mente. Mas onze anos sem pronunciamento é uma 
demasia. Isso em si já encerra uma injustiça contra o 
cidadão que me enviou um e-mail.

É morosidade da Justiça? Eu respondo: certa-
mente não é. Sabemos que os juízes, desde o primeiro 
até o último grau de jurisdição, trabalham muito. É a 
legislação que está retardando a decisão? Até pode 
ser. Já fizemos alguma coisa para acelerar o anda-
mento dos processos no Judiciário. Temos de ver o 
que mais tem de ser feito. Temos também que rever 
as leis que cerceiam ou dificultam direitos do cidadão. 
Não é possível que simples casos de FGTS e de PIS 
se arrastem sem solução, Sr. Presidente, por mais de 
onze anos.

Fica aqui registrada essa justa reclamação do 
Sr. Celso Santo. E que ela nos sirva de incentivo e 
advertência.

Finalmente, Sr. Presidente, trago um assunto do 
meu Estado. É sempre bom ter de novo o clima para 
cantar a minha aldeia.

Há pouco menos de um mês, meu Estado ob-
teve espetacular vitória no Supremo Tribunal Federal. 
Por unanimidade, aquela Corte concedeu liminar em 
ação direta de inconstitucionalidade, suspendendo a 
vigência de dispositivos legais do Estado do Paraná 
que concediam vantagens aos produtores locais do 
setor de informática e automação e de telecomunica-
ções, em detrimento dos produtos do Pólo Industrial 
de Manaus.

Fez-se justiça. Mais do que decisão a favor do 
Amazonas, foi decisão pelo Brasil. Primeiro porque a 
legislação paranaense era parte da condenável guerra 
fiscal entre entidades da Federação, “repelida ampla-
mente pela jurisprudência do Supremo”, como observou 
o brilhante Ministro-Relator da matéria, Gilmar Mendes. 
No caso, era a reação do Governo do Paraná contra 
recente legislação do Governo de São Paulo, ambas 
fortemente prejudiciais ao Pólo Industrial de Manaus. 

E esta é a outra razão pela qual a decisão da Su-
prema Corte foi decisão de brasilidade: o Pólo Industrial 
de Manaus não interessa apenas aos amazonenses. 
Criado há 40 anos, sob o Governo Castelo Branco, teve 
por objetivo incentivar o desenvolvimento do Estado e 
promover a integração de uma região estratégica para 
o País. Foi – temos de reconhecer – iniciativa meri-
tória e vitoriosa daquele regime militar, que combati 
ontem e combateria amanhã. Mas devo reconhecer 

que acertou setorialmente ao delimitar um audacioso 
projeto de desenvolvimento regional a partir do meu 
Estado, que é coração e centro da Região Amazônica 
brasileira. Não há nenhum outro projeto de integração 
nacional que tenha alcançado o êxito da Zona Franca 
da Manaus. Iniciada como porto livre comercial, atraiu 
investimentos e uma multidão de pessoas que, inte-
ressadas em adquirir produtos estrangeiros isentos 
de impostos, acabaram dando origem a um turismo 
que se vai firmando cada vez mais como promissora 
atividade no meu Estado.

Com o passar dos anos, a importação e a venda 
de produtos estrangeiros foram dando lugar – graças, 
sem dúvida, aos estímulos fiscais – a uma indústria 
vitoriosa, principalmente nas áreas eletroeletrônica e 
de veículos de duas rodas. 

A importância da Zona Franca de Manaus – e 
aqui relembro o Relator-Geral da Constituinte de 1988, 
o Deputado, à época, e depois Senador Bernardo 
Cabral – foi reconhecida pelos Constituintes de 1988, 
que, no Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias (arts. 40 e 92), mantiveram, por 35 anos, as suas 
características de “área de livre comércio, de expor-
tação e importação e de incentivos fiscais”. Reconhe-
ceram-na, portanto, como área do território nacional 
que deve ter regime tributário diferenciado. Não fixa-
ram simplesmente incentivos fiscais, mas sim regime 
tributário que torne vantajosa a atividade econômica 
em Manaus, com o fim de assegurar o desenvolvi-
mento de uma região estratégica e para compensar 
a desvantagem da distância em relação aos grandes 
mercados consumidores.

Há vários acórdãos no Supremo no sentido do 
reconhecimento da proteção que os Constituintes con-
feriram à Zona Franca de Manaus. Vêm sendo declara-
das inconstitucionais, assim, todas as normas que, de 
uma forma ou de outra, prejudicam a competitividade 
dos produtos de Manaus.

É o caso do art. 34 da Lei paulista nº 6.374, de 
1989, o qual estabeleceu duas alíquotas de ICMS: uma, 
de 7%, para bens de informática produzidos fora da 
Zona Franca de Manaus; outra, de 12%, para bens de 
informática nela fabricados. Além de violar os artigos 
constitucionais relativos à Zona Franca de Manaus, 
esse dispositivo infringe o art. 152 da Constituição 
Federal, que “proíbe a distinção de tratamento tribu-
tário entre contribuintes, pela prestação de serviços 
ou fornecimento de bens de qualquer natureza, em 
razão de sua procedência ou destino”. O art. 38 da 
mencionada lei paulista, ao dispor sobre a compen-
sação do ICMS, também viola a Constituição. E, com 
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base neles, a partir do final do Governo Lembo, em 
dezembro de 2006, foram baixadas regulamentações 
do ICMS dando vantagens a monitores de televisão 
fabricados em São Paulo, em detrimento dos produ-
zidos em Manaus.

O Governador José Serra, depois de ouvir o Go-
vernador Eduardo Braga, do meu Estado, e as ponde-
rações que também lhe fiz, adiou a entrada em vigor 
das novas alíquotas para tentar chegar a entendimen-
to. Como as negociações, porém, não prosperaram, o 
Governador amazonense entrou com ação direta de 
inconstitucionalidade contra essa legislação paulista, 
ação essa que está para ser julgada.

O fato é que, passado o prazo de adiamento, 
entrou em vigor a Resolução nº 46, da Secretaria de 
Fazenda do Estado de São Paulo, elevando de 12% 
para 18% a alíquota do ICMS para monitores produ-
zidos em Manaus, o que lhes tira a competitividade 
assegurada pela Constituição e leva empresas a se 
preparar para deixar Manaus e se instalar no Estado 
de São Paulo. Seria um Estado rico esvaziando um 
Estado pobre.

E V. Exª sabe o tamanho da admiração que tenho 
pelo Governador José Serra. Portanto, V. Exª sabe o 
tamanho da força do apelo que a ele faço para que, 
grande Governador de São Paulo como inegavelmen-
te é, saiba se alçar à condição de brasileiro generoso, 
que até, no curto prazo, perde um pouquinho para São 
Paulo, mas faz até São Paulo ganhar no longo prazo, 
pelo que estaria propiciando de ganhos ao restante 
do Brasil.

Confio em que o Supremo Tribunal Federal fará 
justiça, como o fez em relação ao caso semelhante do 
Paraná. Mas acho que não precisamos chegar até lá. 
O Governador José Serra poderia, de moto próprio, 
revogar esses atos. Faço-lhe, aqui, novo apelo nesse 
sentido. Apelo ao seu bom senso e ao seu patriotismo. 
Compreendo que lhe cabe, como Governador, defen-
der os interesses do seu Estado. Mas ele, que já foi, 
com nosso entusiástico apoio, com meu entusiástico 
apoio muito particularmente, candidato a Presidente 
da República – e devo reiterar, era o nome de minha 
preferência para ser o candidato do PSDB nas últimas 
eleições – não pode pensar apenas em São Paulo. 
Tem de pensar no Brasil. E o Amazonas não é sim-
plesmente mais um Estado da Federação. É o Brasil! 
É o cerne de uma Região riquíssima em água e em 
recursos que interessa também aos paulistas e a to-
dos os brasileiros, com 98% de sua cobertura florestal 
intacta. Confio, portanto, em que o Governador José 
Serra terá sensibilidade suficiente para sustar essas 

medidas contrárias aos interesses do Amazonas e do 
Brasil – e, se assim, a longo prazo, contrárias também 
aos interesses de São Paulo.

O Presidente Lula também manifestou a inten-
ção de ajudar a resolver amigavelmente essa questão, 
reunindo-se, para tanto, com os Governadores Edu-
ardo Braga e José Serra. Conclamo-o a não ficar só 
na declaração bombástica de quem visita vendendo 
simpatias ao meu Estado. Conclamo-o a promover, 
efetivamente, essa reunião. O Presidente Lula é ben-
quisto no meu Estado – isso é fora de dúvida. Obteve 
ali a sua mais expressiva votação na sua última elei-
ção e tem feito seguidos pronunciamentos em favor da 
Amazônia. Poderia, pois, retribuir o carinho que recebe 
do povo amazonense ajudando a salvar a indústria de 
monitores e os milhares de empregos que ela propor-
ciona em Manaus. 

Estão, portanto, o Presidente da República, que 
se comprometeu a organizar uma reunião entre os 
dois Governadores litigantes; e o Governador de São 
Paulo, que tem a caneta que pode, em um gesto de 
generosidade e de lucidez brasileira, resolver essa 
questão, estão ambos conclamados a resolver essa 
pendência.

Aguardarei em silêncio por mais alguns dias e 
voltarei à tribuna para continuar uma luta que é su-
prapartidariamente pelo meu povo, pelos empregos 
no Pólo Industrial de Manaus e, portanto, pela minha 
visão mais justa de defesa do meu País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Convidamos para usar da palavra o Senador pelo 
Estado de São Paulo, do Partido dos Trabalhadores, 
Professor Eduardo Suplicy. Como última oradora, a 
Professora Serys Slhessarenko.

Professor Suplicy, tome o microfone da direita.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Prezado Presidente Senador Mão Santa, pri-
meiro eu gostaria de registrar que acho importante 
a sugestão feita pelo Senador Arthur Virgílio de que 
possa o Presidente Lula promover a reunião entre 
os Governadores de São Paulo e do Amazonas para 
um melhor entendimento relativamente à indústria de 
monitores. Senador Arthur Virgílio, quero dar apoio a 
essa sua sugestão.

Senador Presidente Mão Santa, tendo em conta 
que o Senador Arthur Virgílio hoje deu entrada a um 
requerimento de homenagem ao ator Paulo Autran, 
gostaria de informar que também estou encaminhan-
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do requerimento à Mesa não só de voto de pesar pelo 
falecimento, mas também e sobretudo de homenagem 
ao ator Paulo Autran, que, aos 85 anos, faleceu vítima 
de enfisema pulmonar, bem como apresentação de 
condolências à sua esposa, a atriz Karin Rodrigues, 
a quem tive a oportunidade de apresentar meus pê-
sames na noite de 12 de outubro último, dia do seu 
falecimento.

Fecharam-se as cortinas, apagaram-se as luzes! 
O teatro está de luto! Perdeu um de seus maiores ex-
poentes, o “Senhor dos Palcos”, o ator Paulo Autran, 
que dedicou 57 anos da sua vida à arte de interpre-
tar e, como ele próprio se definia, era um homem de 
teatro. 

Paulo Paquet Autran nasceu em 7 de setembro 
de 1922, no Rio de Janeiro, mas foi criado em São 
Paulo, onde se formou em Direito, por insistência de 
seu pai, que era delegado de polícia. 

Consagrado ator de teatro, cinema e televisão, 
deixou a sua marca em todas as mídias. Chegou aos 85 
anos, no dia 7 de setembro, no palco, brilhando como 
protagonista de O Avarento, 90ª peça de sua carreira 
– com direito a uma saudação especial no dia do seu 
aniversário quando a platéia que lotava o Teatro Cul-
tura Artística cantou “Parabéns para Você”.

Tive a oportunidade de assistir Paulo Autran em 
O Avarento, bem como em tantas outras peças, inclu-
sive em Liberdade, Liberdade, ao tempo em que eu 
era estudante, nos anos 60, em que ele disse coisas 
formidáveis sobre a aspiração de liberdade, democra-
cia e justiça de todos nós brasileiros. 

Além do teatro, participou de filmes, entre eles um 
ícone do cinema nacional Terra em Transe, de Glau-
ber Rocha; teleteatros e novelas na televisão. Ao atuar 
pela primeira vez numa novela, ele já tinha alcançado 
prestígio e popularidade – seu nome era reconhecido 
nacionalmente – por sua atuação nos palcos.

Viajou por todos os Estados brasileiros, apre-
sentando desde tragédias gregas e shakespearianas 
a peças brasileiras em quadras e sob lonas de circos. 
Seu reconhecimento nacional pelo teatro é conside-
rado uma proeza – atuou em apenas três novelas. E 
não só porque os tempos mudaram. Essa trajetória é 
original, única, mesmo dentro de sua geração.

Curiosamente, sua estréia profissional só se deu 
aos 27 anos, em 13 de dezembro de 1949, no Rio de 
Janeiro, na peça Um Deus Dormiu lá em Casa, de Gui-
lherme Figueiredo. Nessa peça, contracenava com a 
atriz Tônia Carrero, responsável pelo convite ao ator 
amador que ela vira num palco de Copacabana, atuando 
na peça À Margem da vida, de Tennesse Williams. 

Apesar da data de sua estréia profissional, qua-
se ao fim da temporada anual, Paulo Autran ganhou 
os principais prêmios de ator daquele ano. “Não foi 
para mim. Era muito imaturo e, na época, fiquei com-
pletamente idiotizado”, em entrevista ao Estado de 
S.Paulo.

Fã de Dulcina de Moraes, freqüentava teatro 
desde os oito anos de idade. Também ele recita-
va poemas desde os oito anos de idade, conforme 
ainda vi ontem à noite, quando a TV Bandeirantes 
apresentou uma entrevista dele, formidável, de dois 
anos atrás. 

Cumprimento a TV Bandeirantes por ter apre-
sentado essa entrevista pelo âncora Joelmir Beting e 
toda sua equipe.

Naquela época, o palco era tomado pelos grandes 
atores, de gestos grandiloqüentes, voz impostada. O 
movimento amador veio para mudar não só a hierarquia 
em cena, passando a dar igual valor a atuação, direção, 
iluminação e cenário, como também para mudar um 
estilo de representação. E o temperamento de ator de 
Paulo Autran – rigoroso na técnica, sóbrio, elegante, 
capaz de criar modulações de voz, de intenções e de 
gestos no limite da filigrana – adequava-se como uma 
luva às novas exigências do palco. 

Advogado, formado na tradicional Faculdade 
do Largo de São Francisco, em São Paulo, como 
muitos jovens de sua época, ele estreou no Tea-
tro Brasileiro de Comédia, em 1946, como amador, 
antes da profissionalização da casa fundada por 
Franco Zampari.

Ficou no TBC de 1951 a 1955, onde atuou em 
18 peças em pouco mais de quatro anos, entre elas 
“Antígona”, de Sófocles; “Seis Personagens em Busca 
de um Autor” e “Assim é se lhe Parece”, de Luigi Piran-
dello; “Mortos sem Sepultura”, de Sartre; e “Leonor de 
Mendonça”, de Gonçalves Dias.

Em 1956 decidiu fundar sua própria companhia 
com Tônia Carrero e Adolfo Celi na qual estréia no papel 
de Otelo. Foi um verdadeiro sucesso. Logo depois de 
desfeita a companhia dirigida por Celi, Autran atuaria 
no musical My Fair Lady, outro estrondoso sucesso. 
Em seguida, viria “Liberdade, Liberdade” e “Depois 
de Queda, de Arthur Miller, “Édipo Rei”, “O Burguês 
Fidalgo” e “Morte e Vida Severina” – todos grandes 
sucessos de público.

“Uma coisa aprendi nesses anos todos de 
teatro. Não há regras”, diria Autran em entrevista 
sobre os percalços da profissão. Sim, porque, após 
essa série de sucessos, a coisa mudaria de figura. 
“Veio uma série de montagens mornas. Não eram 
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um grande sucesso, nem um grande fracasso. De 
alguma forma, parecia que eu só fazia o já esperado 
de mim”, disse ele em uma de suas entrevistas.

No início da década de 70, pela primeira e úni-
ca vez na sua vida, Paulo Autran afastou-se do palco 
durante seis meses. “Precisava pensar no que estava 
acontecendo na minha carreira.” Chegou à conclusão 
de que ser a um só tempo ator e produtor atrapalha-
va. Decidiu, então, oferecer-se ao diretor Antunes 
Filho. Foi assim, sob a batuta de Antunes, na peça 
“Em Família”, de Vianinha, em 1972, que recuperou 
seu bem-sucedido casamento com o palco. E nunca 
mais parou.

Mesmo fumando muitos cigarros diários, vício 
que lhe valeu algumas pontes de safena, Paulo Autran 
ostentava disposição invejável. Se não estava atuando, 
podia ser visto quase todo fim de semana na platéia 
dos teatros paulistanos. Jamais deixou de acompanhar 
a cena teatral.

Os mais jovens, aqueles que não tiveram a 
oportunidade de vê-lo em muitos desses grandes 
papéis, certamente ainda puderam comprovar o 
seu talento nos seus últimos trabalhos. Por exemplo, 
na detalhada composição para o velhinho judeu da 
peça “Visitando o Sr. Green”. Os mais ousados, que 
esperavam no camarim após o espetáculo para um 
abraço ao autor, invariavelmente se surpreendiam 
com a diferença entre Autran e seu alquebrado Sr. 
Green.

Paulo Autran cuidou, sim, de aprimorar o mo-
delo de interpretação minucioso, o que se pôde ver 
na montagem de “O Avarento”, seu último trabalho 
no palco .

O mesmo cuidado ele também tinha ao escolher 
seus textos. Quando da escolha da peça “Liberdade, 
Liberdade”, de Millôr Fernandes, que estreou em abril 
de 1965, no Rio de Janeiro, numa produção do Grupo 
Opinião e do Teatro Arena de São Paulo, e que tinha no 
elenco, além dele, Paulo Autran, Nara Leão, Oduvaldo 
Vianna Filho e Tereza Raquel (participação especial), 
ele assim se justificou:

Tenho 15 anos de teatro. Só há pouco tempo 
atingi uma posição profissional que me permite es-
colher os textos que vou representar. Poder interpre-
tar num mesmo espetáculo farsa, drama, comédia, 
tragédia, textos íntimos, épicos, românticos, é tarefa 
com que sonha qualquer ator, principalmente quando 
os autores se chamam Shakespeare, Beaumarchais, 
Büchner, Brecht, Castro Alves, Carlos Drummond de 
Andrade, Cecília Meirelles, Manoel Bandeira, Sócra-
tes... A responsabilidade é pesada, o trabalho é ár-

duo; mas o prazer, a satisfação de viver palavras tão 
oportunamente concatenadas, ou tão certas, ou tão 
belas, compensa tudo. Se o público compreendê-las, 
assimilá-las e amá-las, teremos lucrado nós, eles e 
o País também. Se isso não acontecer, a culpa será 
principalmente minha,...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O Sr. Garibaldi Filho (PMDB – RN) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Com muita honra, Senador. Só me permita concluir 
o trecho.

O Sr. Garibaldi Filho (PMDB – RN) – Pois não.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– Disse, então, Paulo Autran: 
Se isso não acontecer, a culpa será principalmen-

te minha, mas pelo menos guardarei dentro de mim 
a consoladora idéia de que tentei. Por isso escolhi a 
Liberdade...”

Um dos trechos mais bonitos de “Liberdade, Li-
berdade!”, peça de Millôr Fernandes a que assisti na 
década de 60, e que foi declamado por Autran, ele 
disse:

Sou apenas um homem de teatro. Sempre fui 
e sempre serei um homem de teatro. Quem é capaz 
de dedicar toda a vida à humanidade e à paixão exis-
tente nestes metros de tablado, esse é um homem 
de teatro. 

Nós achamos que é preciso cantar. Agora, mais 
que nunca, é preciso cantar. Por isso:

Operário do canto me apresento
Sem marcas ou cicatriz, limpas as 

mãos
Minha alma limpa e a face descoberta
Aberto o peito e expresso o documento
A palavra conforme o pensamento.
Fui chamado a cantar e para tanto
Há um mar de som no búzio do meu 

canto.
Trabalho à noite e sem revezamentos.
Se há mais quem cante, cantaremos 

juntos;
Sem se tornar com isso menos pura,
A voz sobe uma oitava na mistura.
Não canto onde não seja a boca livre,
Onde não haja ouvidos limpos e almas
afeitas a escutar sem preconceito.
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Para enganar o tempo ou distrair
criaturas já de si tão mal atentas,
não canto... Canto apenas quando dan-

ça,
nos olhos dos que me ouvem, a espe-

rança.

Senador Garibaldi Alves, concedo o aparte es-
pecialmente neste momento de homenagem ao maior 
ator brasileiro.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Se-
nador Eduardo Suplicy, eu não poderia deixar de me 
associar e de aplaudir o pronunciamento de V. Exª, que 
é um pronunciamento denso, no qual V. Exª faz um es-
tudo sobre a vida desse grande ator, desse maior ator 
brasileiro que foi Paulo Autran. Quero dizer a V. Exª 
que a dedicação dele ao teatro nos privou – aqueles 
que não moram em São Paulo, como eu, que só visi-
tam São Paulo esporadicamente, de, pela televisão e 
por outros meios de comunicação mais abrangentes, 
vê-lo com maior intensidade. Mas a grande paixão 
de Paulo Autran era realmente o teatro. E é isso que 
V. Exª está destacando com brilhantismo. Parabéns, 
Senador. Parabenizo V. Exª e lamento bastante, em 
nome do povo do Rio Grande do Norte, o qual repre-
sento aqui, o desaparecimento desse gênio do teatro 
que foi Paulo Autran.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – V. 
Exª, do Rio Grande do Norte, Senador Garibaldi Alves, 
aqui mostra o quanto Paulo Autran era admirado em 
todos os quadrantes do nosso País. Ele, inclusive, tam-
bém foi um grande professor da vida para todos nós.

Presidente Mão Santa, eu gostaria que V. Exª me 
desse três minutos a mais para falar, porque, como V. 
Exª mesmo me chamou, sou também Professor na 
Fundação Getúlio Vargas. Hoje, sendo o Dia do Pro-
fessor, eu gostaria, inclusive somando-me à palavra 
da Senadora Serys Shessarenko, também outra pro-
fessora, de abraçar...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Está escrito na Bíblia: “Pedi e dar-se-vos-á”. V. Exª 
tem os seus três minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Muito obrigado. Eu gostaria de abraçar este dia 
de homenagem aos professores e, inclusive, de 
transmitir aqui um apelo ao Reitor da Fundação 
Santo André, o prezado Reitor Odair Bermelho: não 
é possível que sejam processados os professores 
da Fundação Santo André no momento em que re-
solveram se solidarizar com os estudantes, que se 
sentiam obrigados a fazer manifestações, reivindi-

cações por melhorias de ensino na Fundação Santo 
André, também expressando o seu sentimento de 
que não deve haver aumento tão significativo das 
taxas escolares.

Os professores se solidarizaram com os alunos 
que haviam protestado em meados do mês passado 
e que ocuparam por alguns momentos a reitoria para 
expressar o seu sentimento. Foi diferente até do que 
ocorreu na Universidade de São Paulo, onde houve a 
ocupação da reitoria por mais de 60 dias e se procu-
rou de toda maneira não utilizar a tropa de choque, a 
Polícia Militar. Mas isso ocorreu na Fundação Santo 
André, e os professores se solidarizaram com os es-
tudantes.

Hoje o Reitor Odair encaminhou para o Fórum 
da Comarca de Santo André um processo contra 50 
professores, dentre os quais a Srª Aline Elizabeth Be-
larmina dos Santos e o Sr. André Bury da Silva. São 
50 professores, e eu aqui coloco a lista com esses no-
mes, porque me parece, Reitor Odair Bermelho, que é 
sobretudo o dialogo com os professores e estudantes 
a melhor maneira de se procurar resolver impasses, 
dificuldades.

Eu, que sou professor desde 1966, sempre apren-
di, inclusive com meus mestres, que um professor e 
ainda mais um reitor de uma instituição devem procu-
rar o diálogo, e nunca o uso da força, o uso da Polícia 
Militar, para dirimir problemas.

Portanto, quero aqui fazer um apelo ao Ministro 
da Educação, Fernando Haddad, que está a par des-
ses episódios, e ao Prefeito João Avamileno, para que 
procurem colaborar com a Fundação Santo André, com 
toda a comunidade de professores e estudantes, para 
que haja uma resolução de bom senso.

Eu, hoje, aceitei um convite que os professores e 
estudantes da Fundação Santo André me fizeram para 
um diálogo. No próximo sábado, às 13 horas, visitarei 
a Fundação Santo André. Mas espero que até lá, em 
homenagem ao Dia do Professor, esses problemas 
estejam resolvidos.

Muito obrigado, Sr. Presidente Mão Santa, pela 
tolerância.

Muito obrigado, Senadora Serys Slhessarenko, 
cujo pronunciamento quero ouvir agora, inclusive como 
professora.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Nossa homenagem ao Professor Suplicy.

V. Exª será atendido na forma regimental.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.173, DE 2007 

Requeiro nos termos dos artigos 218, inciso VII 
e 221 do Regimento Interno do Senado Federal in-
serção em ata de voto de pesar pelo falecimento, na 
última sexta-feira, dia 12, do ator Paulo Autran, aos 
85 anos, vítima de um enfisema pulmonar, bem como 
apresentação de condolências à sua mulher, a atriz 
Karin Rodrigues.

Justificação

Fecharam-se as cortinas, apagaram-se as luzes! 
O teatro está de luto! Perdeu um dos seus maiores ex-
poentes, o “Senhor dos Palcos”, o ator Paulo Autran, 
que dedicou 57 anos da sua vida à arte de interpretar e 
como ele próprio se definia era um homem do teatro:

“Sempre fui e sempre serei um homem de teatro. 
Quem é capaz de dedicar toda a sua vida à humanidade 
e à paixão existentes nestes metros de tablado, esse é 
um homem de teatro.” Ná voz de Paulo Autran, essas 
palavras foram ouvidas nos palcos de dezenas de cida-
des brasileiras no espetáculo “Liberdade, Liberdade”, de 
1965, síntese da resistência contra o regime militar.

Paulo Paquet Autran nasceu em 7 de setembro 
de 1922, no Rio de Janeiro, mas foi criado em São 
Paulo, onde se formou em direito, por insistência de 
seu pai, que era delegado de polícia. Consagrado ator 
de teatro, cinema e televisão, ele deixou sua marca em 
todas as mídias.

Ele chegou aos 85 anos, no dia 7 de setembro, 
no palco, brilhando como protagonista de “O Avaren-
to”, a 90ª peça de sua carreira – com direito a uma 
saudação especial no dia de seu aniversário quando 
a platéia que lotava o teatro Cultura Artística cantou 
“Parabéns pra você”. Além do teatro, participou ainda 
de filmes, entre eles um icone do cinema nacional, o 
“Terra em Transe”, de Glauber Rocha, teleteatros e 
novelas na televisão.

Ao atuar pela primeira vez numa novela, ele já 
tinha alcançado prestígio e popularidade – seu nome 
era reconhecido nacionalmente – por sua atuação nos 
palcos. Viajou por todas as regiões brasileiras, apre-
sentando desde tragédias gregas e shakespearianas 
a peças brasileiras em quadras e sob lonas de circo. 
Seu reconhecimento nacional pelo teatro é considerado 
uma proeza – atuou em apenas três novelas. E não só 
porque os tempos mudaram. Essa trajetória é original, 
única, mesmo dentro de sua geração.

Curiosamente, sua estréia profissional só se deu 
aos 27 anos, no dia 13 de dezembro de 1949, no Rio 
de Janeiro, na peça “Um Deus Dormiu Lá em Casa”, 
de Guilherme Figueiredo. Nessa peça, contracenava 
com a atriz Tônia Carrero, responsável pelo convite ao 
ator amador, que ela vira num palco de Copacabana, 
atuando na peça “À Margem da Vida”, de Tennessee 
Williams. Apesar da data de sua estréia profissional, 
quase ao fim da temporada anual, Paulo Autran ga-
nhou os principais prêmios de ator daquele ano. “Não 
foi bom para mim. Era muito imaturo e, na época, fi-
quei completamente idiotizado”, contou em entrevista 
ao Estado de São Paulo.

Fã de Dulcina de Moraes, freqüentava teatro desde 
os oito anos de idade. Naquela época, o palco era tomado 
pelos grandes atores, de gestos “grandiloqüentes”, voz 
impostada. O movimento amador veio para mudar não 
só a hierarquia em cena, passando a dar igual valor a 
atuação, direção, iluminação e cenário, como também 
para mudar um estilo de representação. E o tempera-
mento de ator de Autran – rigoroso na técnica, sóbrio, 
elegante, capaz de criar modulações de voz, de inten-
ções e de gestos no limite da filigrana, adequava-se 
como uma luva às novas exigências do palco.

Advogado, formado na tradicional Faculdade do 
Largo de São Francisco, em São Paulo. Como muitos 
jovens de sua época ele estreou no Teatro Brasileiro de 
Comédia – TBC em 1946 como amador, antes da pro-
fissionalização da casa fundada por Franco Zampari.

Ficou no TBC, de 1951 a 1955, onde atuou em 
18 peças, em pouco mais de quatro anos, entre elas 
“Antígona”, de Sófocles; “Seis Personagens em Busca 
de um Autor” e “Assim é se lhe Parece”, de Luigi Pi-
randello; “Mortos sem Sepultura”, de Sartre e “Leonor 
de Mendonça”, de Gonçalves Dias.

Em 1956 decidiu fundar sua própria companhia 
com Tônia Carrero e Adolfo Celi na qual estréia no papel 
de “Otelo”. Foi um verdadeiro sucesso. Logo depois de 
desfeita a companhia dirigida por Celi, Autran atuaria 
no musical “My Fair Lady”, outro estrondoso sucesso. 
Em seguida, viria “Liberdade, Liberdade” e “Depois 
de Queda”, de Arthur Miller, “Édipo Rei”, “O Burguês 
Fidalgo” e “Morte e Vida Severina”, todos grandes su-
cesso de público.

“Uma coisa aprendi nesses anos todos de tea-
tro. Não há regras”, diria Autran em entrevista sobre 
os percalços da profissão. Sim, porque após essa sé-
rie de sucessos, a coisa mudaria de figura. “Veio uma 
série de montagens mornas. Não eram um grande 
sucesso, nem um grande fracasso. De alguma forma, 
parecia que eu só fazia o já esperado de mim”, disse 
certa vez.
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No início da década de 70, pela primeira e única 
vez na sua vida, Autran afastou-se do palco durante 
seis meses. “Precisava pensar o que estava aconte-
cendo na minha carreira”, disse. Chegou à conclusão 
de que ser a um só tempo ator e produtor atrapalhava. 
Decidiu então oferecer-se ao diretor Antunes Filho. Foi 
assim, sob a batuta de Antunes, na peça “Em Família”, 
de Vianinha, em 1972, que recuperou seu bem-sucedi-
do casamento com o palco. E nunca mais parou.

Mesmo fumando muitos cigarros diários, vício 
que lhe valeu algumas pontes de safena, Paulo Autran 
ostentava disposição invejável. Se não estava atuando, 
podia ser visto quase todo fim de semana na platéia 
dos teatros paulistanos. Jamais deixou de acompanhar 
a cena teatral.

Os mais jovens, aqueles que não tiveram a opor-
tunidade de vê-lo em muitos desses grandes papéis 
certamente ainda puderam comprovar o seu talento 
nos seus últimos trabalhos. Por exemplo, na detalhada 
composição para o velhinho judeu da peça “Visitando o 
Senhor Green”. Os mais ousados, que esperavam no 
camarim após o espetáculo para um abraço ao ator, 
invariavelmente surpreendiam-se com a diferença en-
tre Autran e seu alquebrado Sr. Green.

Paulo Autran cuidou sim de aprimorar o modelo 
de interpretação minucioso, o que pôde se ver na mon-
tagem de “O Avarento”, seu último trabalho no palco.

O mesmo cuidado ele também tinha ao escolher 
seus textos. Quando da escolha da peça “Liberdade, 
Liberdade”, de Millor Fernandes, que estreou em abril 
de 1965, no Rio de Janeiro numa produção do grupo 
Opinião e do Teatro Arena de São Paulo, e que tinha no 
elenco além dele, Paulo Autran Nara Leão, Oduvaldo 
Vianna Filho e Tereza Raquel (participação especial), 
ele assim se justificou:

“Tenho quinze anos de teatro. Só há pouco tem-
po atingi uma posição profissional que me permite 
escolher os textos que vou representar. Poder inter-
pretar num mesmo espetáculo, farsa, drama, comédia, 
tragédia, textos íntimos, épicos, românticos, é tarefa 
com que sonha qualquer ator, principalmente quando 
os autores se chamam Shakespeare, Beaumarchais, 
Büchner, Brecht, Castro Alves, Carlos Drummond de 
Andrade, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Sócra-
tes... A responsabilidade é pesada, o trabalho é ár-
duo; mas o prazer, a satisfação de viver palavras tão 
oportunamente concatenadas, ou tão certas, ou tão 
belas, compensa tudo. Se o público compreendê-las, 
assimilá-las e amá-las, teremos lucrado nós, eles, e 
o País também. Se isso não acontecer a culpa será 
principalmente minha, mas pelo menos guardarei den-
tro de mim a consoladora idéia de que tentei. Por isso 
escolhi a Liberdade...”.

No filme “O ano em que meus pais saíram de 
férias”, dirigido por Cao Hamburger, Paulo Autran de-
sempenha o papel de avó do menino Paulo, que vivia 
no bairro do Bom Retiro em São Paulo, um papel bre-
ve mas brilhante.

Por fim segue um pequeno trecho da peça “Li-
berdade, Liberdade” declamado por Autran:

“Sou apenas um homem de teatro. Sem-
pre fui e sempre serei um homem de teatro. 
Quem é capaz de dedicar toda a vida à hu-
manidade e à paixão existentes nestes metros 
de tablado, esse é um homem de teatro. Nós 
achamos que é preciso cantar – Agora, mais 
que nunca, é preciso cantar. Por isso:

Operário do canto, me apresento
sem marca ou cicatriz, limpas as mãos,
minha alma limpa, a face descoberta,
aberto o peito, e expresso documento
a palavra conforme o pensamento.
Fui chamado a cantar e para tanto
há um mar de som no búzio de meu can-

to.
Trabalho à noite e sem revezamentos.
Se há mais quem cante, cantaremos 

juntos;
Sem se tornar com isso menos pura,
A voz sobe uma oitava na mistura. 
Não canto onde não seja a boca livre,
Onde não haja ouvidos limpos e almas
afeitas a escutar sem preconceito.
Para enganar o tempo ou distrair
criaturas já de si tão mal atentas,
não canto... Canto apenas quando dan-

ça,
nos olhos dos que me ouvem, a espe-

rança”.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2007.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.174, 2007

Requeiro nos termos do artigo 50, Parágrafo 2º, 
da Constituição Federal combinado com o artigo 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam 
solicitadas ao Ministro da Justiça, Tarso Genro, infor-
mações acerca das iniciativas que o Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica – CADE e a Secretaria 
de Direito Econômico – SDE estão adotando frente à 
anunciada venda do Banco ABN Amro (conglomerado 
que engloba o Banco Real) para o consorcio formado 
pelo Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis, da Bélgi-
ca, e o espanhol Santander, no que diz respeito aos 
possíveis efeitos de concentração do setor financeiro 
brasileiro e de diminuição de oportunidades de tra-
balho que estão preocupando as diversas entidades 
representativas de trabalhadores como o Sindicato 
dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e 
Região, a Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro – Contraf-Cut, Sindicatos e Fe-
derações de Bancários filiados à CUT e a Federação 
dos Bancários de SP/MS.

Justificação

Recentemente, vários jornais noticiaram a ven-
da do Banco ABN Amro (conglomerado que engloba 
o Banco Real) para o consórcio formado pelo Royal 
Bank of Scotland (RBS), Fortis, da Bélgica, e o espa-
nhol Santander. Segundo essas noticias, o consórcio 
declarou que se a fusão for concretizada mais de 19 
mil demissões deverão ocorrer em todo o mundo.

Ainda de acordo com o Sindicato dos Bancá-
rios e Funcionários de São Paulo, Osasco e Região, 
no Brasil os bancos Santander e Real ABN, mantêm 
mais de 54 mil empregos. Essa fusão, considerando 
a sobreposição de postos de trabalho no pais, poderá 
gerar mais de 15 mil demissões, levando-se em conta 
centros administrativos e centros telefônicos de aten-
dimento ao cliente.

Some-se a isto o prejuízo para a população, ad-
vindo do fechamento de agências, sem falar da con-
centração bancária, que tende a encarecer as taxas 
cobradas pelos serviços e a comprometer a qualidade 
do atendimento ao público.

Considerando que o CADE e a SDE têm a res-
ponsabilidade de estar atentos à possíveis movimen-
tos que possam resultar em concentração econômica 
excessiva e conseqüências no que diz respeito ao que 

possa ocorrer na economia, inclusive no mercado de 
trabalho, torna-se relevante a obtenção dessas infor-
mações para que o Senado possa adotar as medidas 
necessárias a proteção dos trabalhadores e consumi-
dores brasileiros.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2007. – Se-
nador, Eduardo Matarazzo Sunlicy.

(Á 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.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler:

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.175, DE 2007

Requer voto de Congratulações ao 
Bispo Dom. Zanoni Demettino Castro, Bis-
po da diocese de São Mateus – ES.

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de Voto de Congratulações 
ao Bispo Dom. Zanoni Demettino Castro, nomeado 
Bispo da diocese de São Mateus – ES.

Requeiro, também que esse voto de Congratu-
lações seja levado ao conhecimento do Bispo Dom. 
Zanoni Demettino Castro – Endereço: Av. João XXIII, 
410, CEP 29930420 – São Mateus (ES). Telefone (27) 
3763-1177, fax (27) 3763-3104. E-mail: curi@diocese-
desaomateus.org.br

Justificação

Nomeado na quarta-feira pelo Papa Bento XVI, o 
novo bispo da diocese de São Mateus, padre Zanoni 
Demettino Castro, 45 anos, responde atualmente pela 
Arquidiocese de Vitória da Conquista, Bahia, onde 
trabalhava com o capixaba dom Geraldo Lyrio Rocha, 
recentemente designado arcebispo de Mariana, Minas 
Gerais. Ele substituirá Dom Aldo Gerna, segundo bispo 
de São Mateus, no cargo desde 1971, que apresentou 
pedido de renúncia no ano passado, por ter atingido 
75 anos. A cerimônia de sagração episcopal de padre 
Zanoni será realizada em 24 de novembro e sua che-
gada em São Mateus acontecerá em 15 de dezembro. 
Nascido em Vitória da Conquista, padre Zanoni estudou 
Filosofia no Seminário Maior Arquidiocesano de Brasí-
lia e na Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e 
Letras de Lorena, São Paulo. Formou-se em Teologia 
no Instituto de Teologia de Ilhéus, Bahia, e possui es-
pecialização em Liturgia pela Faculdade de Teologia 
Nossa Senhora da Assunção, além de mestrado em 
Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade Ca-
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tólica do Rio de Janeiro. Padre Zanoni, embora jovem, 
possui um currículo que inclui extensa experiência 
pastoral e pedagógica. Professor de Doutrina Social 
da Igreja no curso de Filosofia Nossa Senhora das Vi-
tórias, em Vitória da Conquista, e professor de Cristo-
logia e Antropologia Teológica no Instituto de Teologia 
de Ilhéus, foi vigário paroquial das paróquias de São 
Pedro em Macarani (BA), Santo Antônio em Itarantim 
(BA) e Nossa Senhora das Vitórias, assessor diocesano 
da Pastoral da Juventude, da Pastoral Carcerária de 
Vitória da Conquista e das Comunidades Eclesiais de 
Base, vigário regional do Vicariato São João, vigário 
geral da arquidiocese e administrador diocesano da 
arquidiocese de Vitória da Conquista.

Padre Zanoni Demettino Castro será, sem dú-
vida, um sucessor à altura de Dom Aldo Gerna e de 
seu antecessor, o saudoso Dom José Dalvit, na tare-
fa de difundir os valores do Evangelho, promovendo 
o crescimento humano e espiritual entre os fiéis da 
comunidade de São Mateus.

Sala das Sessões 15 de outubro de 2007. – Se-
nador Gerson Camata.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Convidamos a usar da palavra, como última ora-

dora inscrita, a Senadora Serys Slhessarenko.
Digo a V. Exª, nesta sessão que foi quase toda 

em homenagem aos professores e professoras, como 
afirma a Sagrada Escritura, que “os últimos serão os 
primeiros”. Sem dúvida alguma, ninguém é mais cre-
denciado que V. Exª para encerrar esta sessão, que 
se tornou majestosa.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.

Srªs e Srs. Senadores aqui presentes, como bem 
disse o Senador Mão Santa, que preside esta sessão, 
hoje é um dia de maior reflexão para todos nós, em 
nosso País, porque é o dia dessa figura-chave para a 
nossa vida social que é o educador.

De fato, Sr. Presidente, poucas outras ocupações 
têm uma função tão fundamental para garantir a qua-
lidade de nossa vida social quanto a dos professores. 
A eles entregamos nossos filhos, nossas crianças, 
desde muito cedo, e o que serão essas crianças no 
futuro está em grande medida nas mãos dos nossos 
educadores. É a eles que delegamos a tarefa de trans-
mitir boa parte dos valores e do tesouro cultural que 
acumulamos, e são eles que nos tornam quem somos 
– e dificilmente, Srªs e Srs. Senadores, nos tornamos 
tudo o que podemos ser sem a orientação segura dos 
nossos professores, e de bons professores.

Não é difícil constatar que há uma correlação 
entre o valor atribuído à educação – e, por extensão, 
aos educadores – e o grau de desenvolvimento social. 
Muitas das sociedades contemporâneas mais bem-
sucedidas, em termos de desenvolvimento humano, 
social e econômico, tiveram, na base desse seu de-
senvolvimento, uma revolução educacional. O contrá-
rio também é verdadeiro: o descaso com a educação 
é, muito freqüentemente, sinal de baixíssimo desen-
volvimento.

Infelizmente, Sr. Presidente, entre nós ainda pre-
domina certo descaso pela educação. Não valorizamos 
como deveríamos – na proporção que seria justa – nem 
a educação nem os educadores. É triste ver que às 
vezes reagimos mais fortemente às notícias de que 
estamos mal posicionados em um ranking esportivo 
do que àquelas que apontam nosso fraco desempe-
nho nas comparações educacionais. Às vezes, ficamos 
sabendo que não vamos bem, que o Brasil, a nossa 
juventude não vai bem em rankings esportivos. A gen-
te se comove, a gente se mobiliza, a gente acha ruim. 
Quando a gente tem notícia de um fraco desempenho 
educacional, a gente talvez não se preocupe como 
deveria se preocupar.

Certamente, reconhecemos a importância de 
um diploma, de um título. Sabemos como essas coi-
sas abrem portas e criam oportunidades. Educar, no 
entanto, senhores e senhoras que nos ouvem, é mais 
do que distribuir títulos e diplomas. Creio que temos 
ainda muito que caminhar na direção de uma com-
preensão mais completa da importância e do sentido 
da educação.

É importante que reflitamos sobre isso hoje, Dia 
do Professor, porque, justamente, a peça-chave no 
processo educativo é, naturalmente, o professor. Pode-
mos investir rios de dinheiro construindo os melhores 
prédios para abrigar nossas escolas, equipá-las com 
os mais modernos equipamentos, dotá-las de verbas 
regulares, segurança, conforto, mas, se não coloca-
mos nas salas de aula professores talentosos, bem 
formados, estimulados e estimulantes, não mudaremos 
substancialmente nossa situação.

Valorizar o professor, certamente, envolve mui-
tas dimensões, mas começa pelo mais básico, que é 
o salário que recebe. Felizmente, Sr. Presidente – isto 
já foi falado aqui, mas precisamos repetir -, neste ano, 
temos algumas promessas de avanço para comemorar. 
Aprovamos, no primeiro semestre, a criação do Fundo 
de Manutenção e de Desenvolvimento da Educação 
Básica, o Fundeb, que vai garantir recursos, inclusive 
para a melhoria salarial da categoria dos professores. 
Encontram-se também na Câmara dos Deputados dois 
projetos, que tramitam em conjunto, tratando exatamen-
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te dessa questão – um de autoria do ilustre Senador 
Cristovam Buarque e outro proposto pelo nosso Go-
verno, pelo Presidente Lula. Além disso, no início do 
mês, foi aprovado, na Comissão de Educação e Cul-
tura da Câmara dos Deputados, um substitutivo que 
fixa em R$950,00 o piso salarial para os professores 
da rede pública.

Ainda é pouco, vão dizer alguns, mas o que é pre-
ciso ver é que esse já é um significativo avanço. Hoje, 
o sistema de pagamento varia muito de Estado para 
Estado, de Município para Município, sem mencionar 
as diferenças que existem entre as redes federal, esta-
dual e municipal. Há casos de salário-base abaixo do 
salário mínimo. Introduzir, portanto, a idéia de um piso 
salarial, independente de gratificações, bonificações ou 
outros artifícios desse tipo, é muito importante.

Certamente, ainda é pouco, mas, de todo modo, 
mais de 40% dos professores, segundo dados em 2005, 
recebem menos do que o piso sugerido. No Nordeste, 
são quase 70% os que recebem menos do que o que 
está sendo proposto, Sr. Presidente. Os benefícios, 
portanto, vão ser imediatamente sentidos pelos pro-
fessores atualmente em atividade.

O Projeto prevê ainda que os Estados e Muni-
cípios que necessitarem de ajuda para honrar o novo 
piso terão ajuda da União. Além do mais, terão até 
2010 para ajustar-se e implantar definitivamente o 
novo piso.

Espero que ainda este ano tenhamos oportunida-
de de anunciar aos professores do Brasil a aprovação 
dessa lei que eleva o piso salarial. Torço para que isso 
seja apenas o início de um processo de valorização 
dos educadores e para que ultrapasse, finalmente, o 
sentido mais estreito da valorização salarial e englo-
be também o reconhecimento social, a admiração e o 
respeito de toda a sociedade.

Temos problemas, sim; temos problemas infra-
estruturais gravíssimos, como falta de escolas, escolas 
sucateadas, violência nos estabelecimentos de ensi-
no, falta de equipamentos e material básico, além de 
termos de enfrentar os reflexos inevitáveis de outras 
mazelas sociais na vida escolar. Ainda temos muito que 
fazer para superar essas limitações estruturais e criar 
condições para uma revolução educacional. Já avan-
çamos, sim, visivelmente – mas precisamos avançar 
muito mais –, no sentido da universalização do acesso 
à escola. Mas, como eu já sugeri, a verdadeira revolu-
ção não é a revolução material, não é a revolução da 
quantidade, mas a da qualidade. A barreira definitiva 
não está na abertura de mais salas de aula: está na 
conquista de uma educação de qualidade, que efeti-
vamente produza indivíduos melhores, cidadãos mais 
esclarecidos, pessoas mais plenas e completas. E a 

revolução da qualidade jamais será realizada sem um 
investimento – de dinheiro, de afeto, de gratidão, de 
energia, de estímulo – nos professores. Só assim dei-
xaremos de produzir analfabetos funcionais e passa-
remos a construir seres humanos excelentes.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, já encaminhan-
do meu pronunciamento para o término, eu gostaria 
de dizer, Senador Suplicy, Senador Garibaldi e Sr. 
Presidente Mão Santa, fui Secretária de Estado de 
Educação e Cultura em Mato Grosso por um ano e 
três meses. Já faz tempo, não vou nem dizer o ano. E 
tivemos a possibilidade de, em apenas um ano e três 
meses, fazer um trabalho que foi reconhecido, à época, 
por todo o Estado de Mato Grosso, pela sua população 
e pelos educadores. Conseguimos mostrar naquele 
momento que é possível fazer avançar o famoso tripé 
de acesso, de universalização a todos que procuram 
a escola pública. Todos têm de ter o direito de, se qui-
serem estudar na escola pública, bater à porta e ter a 
vaga assegurada. Nós conseguimos, de certa forma, 
viabilizar essa universalização naquele tempo em que 
lá estivemos.

Quanto à democratização das relações de poder 
na escola, precisamos de conselhos escolares deli-
berativos e não consultivos, que realmente deliberem 
no sentido pedagógico, administrativo e financeiro, de 
modo geral, dentro da escola, com participação direta 
da população e daqueles que fazem a educação no 
dia-a-dia.

Nós também conseguimos trabalhar a questão 
da profissionalização. Em Mato Grosso, há vinte anos, 
conseguimos ter o melhor salário do Brasil. Falar isso 
hoje parece não ser verdade para um Estado que não 
é considerado um dos mais proeminentes economica-
mente. Mas é possível, sim, Sr. Presidente. Se houver 
vontade política, é possível, porque isso aconteceu 
em Mato Grosso.

Nós iniciamos lá o processo de democratização 
das relações de poder, com a criação dos conselhos 
deliberativos, com eleições para diretor, tudo muito in-
cipiente, muito inicial, mas depois alguma coisa avan-
çou e outras continuam avançando, sim, com certeza. 
O início foi dado. E isso é possível.

Por isso, eu queria aqui, mais uma vez, dizer que, 
se existir vontade política, educação de boa qualidade 
é possível, eu não tenho nenhuma dúvida disso.

Eu queria ainda dizer que, enquanto nós não 
conseguimos, via Estado, a tão sonhada “revolução 
educacional”, neste dia 15 de outubro, Sr. Presidente, 
Dia do Professor, quero homenagear aqui a Professo-
ra Vânia Horner de Almeida, do meu Estado de Mato 
Grosso, lá da longínqua cidade de Vila Rica, a 1.276 
quilômetros de Cuiabá, na região do Araguaia.
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A Professora Vânia é licenciada em Matemática 
pelo Projeto Parceladas da Unemat, a nossa grande 
Universidade do Estado de Mato Grosso, tão neces-
sária, tão importante para o Estado, juntamente com 
a Universidade Federal de Mato Grosso, onde lecionei 
por 26 anos, na graduação e na pós-graduação, mas 
que ainda não tem todas as condições devidas e que 
merece para atender o nosso Estado como um todo.

Essa brilhante profissional levou uma grande con-
quista para Mato Grosso. Ela foi a São Paulo receber o 
Prêmio Nacional Educadora Nota Dez, conferido pela 
Revista Nova Escola.

A professora de matemática desenvolveu um estu-
do sobre a produção de leite local, sustento da maioria 
dos alunos. A pesquisa foi realizada na comunidade do 
Projeto Itaporã do Norte, a 25 quilômetros de Vila Rica, 
no período de abril a julho de 2006, juntamente com as 
turmas de 5ª a 8ª série da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Procópio Faria, situada na zona rural.

Senador Mão Santa e Senador Eduardo Suplicy, 
pensem o que significa, num Município a praticamente 
1.300 quilômetros da capital, ao qual, para se chegar, 
precisamos percorrer quase 500 quilômetros de es-
trada de chão, numa escola rural a 25 quilômetros da 
sede desse Município, essa professora conseguir fazer 
uma pesquisa com tanta seriedade e competência a 
ponto de ser premiada por uma das revistas da área 
da educação mais reconhecidas no País e também na 
América, a Revista Nova Escola.

A proposta começou com a coleta de dados so-
bre o gado leiteiro nas mais variadas pequenas pro-
priedades. Foram levantadas informações referentes 
às vacas, como nome, idade, prenhez, quantidade de 
leite, raça, vacinação, processo de higiene e também 
números de produção, gastos, lucros e derivados de 
leite produzidos na comunidade.

As atividades contribuíram para integrar diferentes 
conceitos, como produção de textos, criação e resolu-
ção de problemas, operações fundamentais, gráficos de 
barras, setores de segmento, média, moda, amostra, e 
também noções de estatística, economia, administração 
da própria propriedade, porcentagem, tabelas, gráficos, 
razão, proporção e operações fundamentais.

Sr. Presidente, ensinar que um mais um são dois 
é importante? Sim. Que dois mais dois são quatro, 
também. Mas mostrar ao aluno, junto à sua realida-
de, a favor de quem e contra quem existe a divisão, a 
multiplicação, a soma e a subtração, isso é que leva 
ao conhecimento real, Sr. Presidente, isso é que leva à 
compreensão da realidade. E só quem conhece, quem 
compreende a realidade é capaz de transformar essa 
realidade. Daí o papel decisivo, o papel determinante 
do professor das nossas escolas.

Desde a escola infantil, vamos dizer assim, até a 
formação em pós-graduação tem de ser um professor 
muito preparado, um professor que realmente conheça 
a realidade, um professor que faça ensino, mas faça 
pesquisa, faça extensão também nessa realidade, por-
que só conhecendo ele é capaz de passar o conheci-
mento para o aluno por meio da compreensão daquilo 
que está acontecendo na sua realidade. E assim esse 
aluno será capaz de contribuir para a transformação 
dessa realidade. De forma diferente, tudo vai ser um 
mais um são dois e dois mais dois são quatro e vai 
passar pouco disso.

Essa professora concorreu, Sr. Presidente, com 
três mil professores e ficou entre as dez melhores do 
Brasil. O projeto também foi tema de trabalho de sua 
graduação.

Para receber a premiação, a nossa querida Vânia 
Almeida embarcou no dia 9 deste mês e enfrentou onze 
horas de ônibus de Vila Rica a Palmas, em Tocantins, 
e depois tomou um avião para São Paulo. 

No dia 11 de setembro, esta Casa, as Srªs e os 
Srs. Senadores aprovaram, por unanimidade, um re-
querimento de voto de aplauso, de minha autoria, à 
Professora Vânia Horner, em nome de quem parabe-
nizo todos os professores, professoras e educadores 
do meu Estado de Mato Grosso.

Hoje, parabenizo todos os professores e professo-
ras do meu Mato Grosso e também do nosso País.

Muito obrigada pelo trabalho que realizam, pelo 
esforço incansável – muitas vezes movidos quase 
que exclusivamente pelo idealismo – em benefício de 
nosso futuro, que são as nossas crianças e os nos-
sos jovens.

Quero saudar a CNTE, Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educação, organização maior 
dos educadores do Brasil, porque educador não é só 
professor e professora, mas todos os trabalhadores 
das nossas escolas, desde o mais simples, o mais 
humilde. Todos, absolutamente todos têm de ser, e o 
são, com certeza, educadores.

Quero homenagear também, em nome do Pro-
fessor Gilmar, Presidente do Sindicato dos Profissio-
nais da Educação do nosso Estado de Mato Grosso, 
todos que lá trabalham na educação. E, por intermédio 
da Professora Helena Bortolo, Presidente do Sindica-
to dos Trabalhadores na Educação de Cuiabá, quero 
homenagear os profissionais da educação da minha 
capital, da capital do meu Estado.

Deixo um abraço carinhoso a todos e a todas de 
todo o Brasil, mas muito especialmente do meu Estado 
de Mato Grosso. Eu, que fui professora na Universidade 
Federal de Mato Grosso por 26 anos e fui Secretária 
de Educação do Estado de Mato Grosso por um ano, 
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sei, valorizo e conheço de perto o que é o trabalho de 
um educador. Estou Senadora, mas sou professora.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Após brilhante pronunciamento da Professora Serys 
Slhessarenko, e inspirando-me no fim do seu pronun-
ciamento, Professora Serys, eu gostaria de relatar 
um fato.

Quando Prefeito da cidade de Parnaíba, fui con-
vidado para visitar a Alemanha, pela multinacional 
Merck. Foi meu cicerone o Professor Basedow. Ele 
era diretor químico da Merck, empresa de medica-
mentos, poderosa multinacional – existe até o livro 
Manual Merck. Ele sabia português, havia estado no 
Brasil. De repente, fiquei perplexo, porque, quando ele 
chegava em qualquer logradouro, ele se apresentava 
como o Professor Basedow. Recebia a melhor mesa 
do restaurante, a melhor cadeira do teatro; quando o 
trânsito estava obstruído, ele anunciava: “Professor 
Basedow”, e tudo ficava fácil. Eu, com minha maneira 
de ser, perguntei-lhe: “Mas o senhor não é o diretor 
químico da Merck, Dr. Basedow”? Ele me respondeu: 
“Sou diretor químico, mas o título mais honroso da Ale-
manha é o de professor. E, antes de ser diretor quími-
co, fui professor de Heidelberg – entrei por concurso 
– por dez anos. Depois ingressei na indústria Merck, 
que, economicamente, propiciou-me melhor renda. 
Mas, para não abdicar desse título, toda semana, te-
nho de ir lá para dar uma aula, sem remuneração, só 
para usar o título.

E, assim, faço, porque o título vale muito mais 
do que o dinheiro, a representatividade econômica, 
o poder econômico da empresa que represento e da 
qual sou diretor químico.”

Então, aí está a formação, aí está a Alemanha. O 
país sofreu duas grandes guerras, foi destruído, mas, 
pelo saber, torna-se um dos países mais ricos. E ele 
me levou onde ele ensinava: Heidelberg.

Professora Serys, fiquei perplexo, porque toda 
a Alemanha é modernizada. Ela sofreu com a guerra, 
de 1939 a 1945, seis anos de guerra; ela foi recons-
truída, modernizada, e Heidelberg é uma arquitetura 
antiga. Aí indaguei ao professor, que me respondeu: 
“Aqui, nunca soltaram uma bomba.” Entre duas guerras 
mundiais, o mundo respeitou Heidelberg. “Aqui estu-
dou Albert Einstein.”

Isto é o que precisamos passar para o Brasil: o 
valor, o respeito ao professor.

São essas as nossas palavras.
Presto homenagem ao professor político, ao pro-

fessor Fernando Henrique Cardoso, que foi um estadis-
ta, não podemos negar. E, lá, no meu Piauí, o melhor 
prefeito da capital, em toda sua história, foi um professor 

chamado Wall Ferraz. E, na minha cidade de Parnaíba, 
apesar de estar havendo retrocesso educacional, como 
no Piauí – as matrículas caem, fecham-se escolas –, 
quero homenagear um prefeito extraordinário: o Pro-
fessor Lauro Andrade Correia, que deu àquela cidade 
uma bandeira, um centro cívico e um hino, mostrando 
o lado educativo do professor quando chega ao poder, 
assim como V. Exª tão bem representa seu Estado.

E, no que concerne ao Piauí, eu terminaria ho-
menageando o Professor Marcílio, aquele que cons-
truiu a melhor escola do País em qualidade: Colégio 
Dom Barreto.

Aos professores, eu faria minhas as palavras de 
Ernest Hemingway, que aparecem no livro O Velho e 
o Mar: “A maior estupidez é perder a esperança.” Não 
vamos perder a esperança!

As professoras e os professores são importantes, 
apesar de toda a dificuldade, de todo o sofrimento. Este 
País e o mundo não homenageiam o próprio Presiden-
te, os Senadores, os empresários ou os banqueiros? 
Só uma classe é chamada de “mestre”, igual a Cristo: 
a dos professores.

Sejam fortes, bravos e felizes hoje e sempre!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Não há mais oradores inscritos.
O Sr. Senador Francisco Dornelles enviou discur-

so à Mesa para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203, combinado com o art. 210, inciso I e §2º, do 
Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o Brasil e os Estados Unidos 
examinam novamente a possibilidade de reabrirem 
negociações visando à assinatura de um acordo fiscal 
para eliminar a dupla tributação da renda.

A dupla tributação existe quando a mesma renda, 
de uma mesma pessoa, física ou jurídica, é tributa-
da, pelo mesmo imposto, em dois países. Isso ocorre 
quando os países envolvidos no processo de geração 
e transferência de renda adotam diferentes princípios 
para definir sua soberania fiscal.

Três são os princípios definidores do poder tribu-
tário no que tange ao imposto de renda. Pelo princípio 
da nacionalidade, os nacionais devem pagar ao fisco 
de seu país imposto de renda sobre todos os rendi-
mentos que recebem, independentemente do país 
onde têm domicílio ou residência ou do local onde o 
rendimento auferido foi produzido. Pelo princípio da 
residência, o contribuinte deve pagar imposto de ren-
da no país onde têm residência ou domicílio sem que 
seja levado em conta a sua nacionalidade e o local 
onde os rendimentos foram produzidos. O princípio 
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da fonte, que é o terceiro, atribui o poder de tributar a 
renda de uma pessoa ao Estado em cujo território os 
rendimentos foram produzidos, não levando em conta 
a nacionalidade ou residência do beneficiário.

Os Estados Unidos e o Reino Unido adotam 
cumulativamente os três princípios. O Japão, o Cana-
dá, a maioria dos países da Europa bem como o Brasil 
não recorrem ao princípio da nacionalidade, adotando 
cumulativamente os princípios da residência ou domi-
cílio e o princípio da fonte.

Para evitar que uma pessoa física ou jurídica seja 
tributado em dois países pela mesma renda – dupla 
tributação – são utilizados principalmente o método da 
isenção e do crédito. Pelo primeiro método um determi-
nado país isenta de imposto os rendimentos recebidos 
de outro país por seus residentes e domiciliados. Pelo 
método do crédito o país tributa os rendimentos que 
seu residente recebeu do outro país, mas permite que 
do imposto que lhe é devido seja deduzido o que foi 
pago no país onde o rendimento foi auferido. Dentro 
do método do crédito existe ainda o instituto do “tax 
sparing” que leva um país a tributar a renda que um 
residente seu recebe de outro país, mas permite uma 
dedução fixa sempre maior que o imposto pago no 
país onde o rendimento foi obtido.

Nos acordos firmados pelo Brasil com os países 
exportadores de capital – Canadá, Japão, países da 
Europa Ocidental, – todos eles concordaram em isen-
tar do imposto os lucros e dividendos que suas em-
presas e pessoas física recebem dos investimentos 
feitos no Brasil. Nos casos dos demais rendimentos, 
juros, Royalties, assistência técnica e serviços técni-
cos, os referidos países tributam esses rendimentos, 
mas concedem um crédito de 25% do rendimento que 
é superior ao imposto pago no Brasil (tax sparing) o 
que muito contribui para reduzir o custo do dinheiro e 
da tecnologia importados.

No período de 1970 a 1984 várias negociações 
foram desenvolvidas com os Estados Unidos visando 
a assinatura de um acordo para evitar a dupla tribu-
tação de renda. Não foram elas concluídas pelo fato 
de que esse país nunca aceitou conceder ao Brasil 
o mesmo tratamento fiscal, – isenção e crédito fictí-
cio, – concedido pelos países exportadores de capi-
tal anteriormente mencionados. Acresce ainda o fato 
de que, como a legislação norte americana concede, 
de forma unilateral, um crédito pelo imposto pago no 
Brasil, não existe dupla tributação da renda entre os 
dois países de modo a prejudicar o fluxo de investi-
mentos. O acordo tributário com os Estados Unidos 
só se justifica caso esse país concorde em inserir no 
mencionado acordo tributário cláusulas que estimu-
lem o investimento norte americano no Brasil ou que 

reduzam o custo do dinheiro e da tecnologia impor-
tados, tal como fizeram o Japão, Canadá e os países 
da Europa Ocidental.

Os negociadores do acordo para evitar a dupla 
tributação com os Estados Unidos têm um grande de-
safio. Caso firmem com os Estados Unidos um acordo 
fiscal onde não sejam inseridas cláusulas de tratamento 
mais favorecido que o Japão, o Canadá e os países da 
Europa Ocidental incluíram nos acordos que fizeram 
com o Brasil, todos esses países vão solicitar a revo-
gação dos Acordos para Eliminar a Dupla Tributação 
da Renda assinados com nosso país, o que vai anular 
o trabalho desenvolvido nos últimos 25 anos e afetar 
enormemente o fluxo de investimentos externos desses 
países para o Brasil. Os negociadores brasileiros têm 
diante de si uma grande responsabilidade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PARECER Nº 688, DE 2007 

(Escolha de Autoridade) 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
688, de 2007, da Comissão de Assuntos So-
ciais, Relator: Senador Sérgio Guerra, sobre a 
Mensagem nº 109, de 2007 (nº 467/2007, na 
origem), pela qual o Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Alfredo Luiz de Almeida Cardoso 
para exercer o cargo de Diretor da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

2  
PARECER Nº 689, DE 2007 

(Escolha de Autoridade) 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
689, de 2007, da Comissão de Assuntos So-
ciais, Relator: Senador Eduardo Azeredo, sobre 
a Mensagem nº 110, de 2007 (nº 468/2007, na 
origem), pela qual o Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Hesio de Albuquerque Cordeiro para 
exercer o cargo de Diretor da Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar – ANS.
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3 
PARECER Nº 716, DE 2007 

(Escolha de Autoridade) 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
716, de 2007, da Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura, Relator: Senador Valdir Raupp, sobre 
a Mensagem nº 100, de 2007 (nº 418/2007, na 
origem), submetendo à apreciação do Senado 
a indicação do Senhor Miguel de Souza para 
exercer o cargo de Diretor de Planejamento e 
Pesquisa do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes – DNIT.

4 
MENSAGEM Nº 117, DE 2007 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Mensagem nº 117, de 2007 (nº 498/2007, 
na origem), pela qual o Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Julio Cezar Zelner Gonçalves, Ministro 
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do 
Quadro Permanente do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República da Áustria.

5 
MENSAGEM Nº 118, DE 2007 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Mensagem nº 118, de 2007 (nº 504/2007, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à apreciação do Senado a escolha 
do Senhor Ánuar Nahes, Ministro de Segunda 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Ex-
teriores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto ao Estado do Catar.

6 
MENSAGEM Nº 128, DE 2007 

(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 128, de 2007 (nº 574/2007, 
na origem), pela qual o Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Valdemar Carneiro Leão Neto, Ministro 
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do 
Quadro Permanente do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República da Colômbia.

7 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 30, DE 2007 
(Proveniente da Medida Provisória nº 381, de 2007) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 30, de 2007, que abre 
crédito extraordinário, em favor de diversos 
órgãos do Poder Executivo, no valor global 
de seis bilhões, trezentos e vinte milhões, 
novecentos e quarenta e um mil, setecentos 
e cinqüenta e oito reais, para os fins que es-
pecifica (proveniente da Medida Provisória nº 
381, de 2007).

Relator revisor: 
(Sobrestando a pauta a partir de: 3-9-

2007)
Prazo final (prorrogado): 16-11-.2007

8 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 31, DE 2007 
(Proveniente da Medida Provisória nº 383, de 2007) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 31, de 2007, que au-
toriza o Poder Executivo a abrir, em favor da 
Presidência da República, dos Ministérios dos 
Transportes, do Meio Ambiente, da Defesa, da 
Integração Nacional, e das Cidades, crédito 
extraordinário no valor global de um bilhão, 
cento e noventa e cinco milhões, duzentos e 
setenta e três mil, duzentos e noventa e nove 
reais, para os fins que especifica. (proveniente 
da Medida Provisória nº 383, de 2007).

Relator revisor: 
(Sobrestando a pauta a partir de: 16-

10-2007)
Prazo final (prorrogado): 14-12-2007

9 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 32, DE 2007 
(Proveniente da Medida Provisória nº 384, de 2007) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 32, de 2007, que institui 
o Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – Pronasci e dá outras provi-
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dências (proveniente da Medida Provisória nº 
384, de 2007).

Relator revisor: 
(Sobrestando a pauta a partir de: 16-

10-2007)
Prazo final (prorrogado): 18-12-2007

10 
SUBSTITUTIVO DA 

 CÂMARA DOS DEPUTADOS AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 5, DE 2004 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64,  

§ 1º, da Constituição Federal) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353, 

parágrafo único, do Regimento Interno)

Substitutivo da Câmara dos Deputados 
ao Projeto de Lei do Senado nº 5, de 2004 (nº 
7701/2006, naquela Casa), que “altera a Lei 
nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe 
sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante 
do Ensino Superior – FIES.

(Dependendo de leitura do Parecer da 
Comissão de Educação, Relator: Senador Wil-
son Matos, favorável.)

(Dependendo de leitura do Parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relatora: 
Senadora Ideli Salvatti.)

(Sobrestando a pauta a partir de 14-10-
2007)

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 211, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do RI)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 211, de 2007 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 575, de 
2007, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relatora ad hoc: Senadora Ideli Salvatti), que 
aprova a Programação Monetária relativa ao 
segundo trimestre de 2007.

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 333, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 333, de 2007 
(apresentado como conclusão do Parecer 
nº 854, de 2007, da Comissão de Assuntos 

Econômicos, Relator ad hoc: Senador Anto-
nio Carlos Júnior), que aprova a Programa-
ção Monetária relativa ao terceiro trimestre 
de 2007.

Parecer nº 854, de 2007, da Comisssão 
de Assuntos Econômicos, sobre as Mensagens 
nº 104 e 105, de 2007.

13 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 412, DE 2003 

– COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência nos termos  

do Requerimento nº 647, de 2007 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 412, de 2003-Comple-
mentar, de autoria do Senador Antonio Carlos 
Magalhães, que estabelece a competência do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (CADE), para prevenir e reprimir infrações 
contra a ordem econômica e contra a concor-
rência no Sistema Financeiro Nacional e dá 
outras providências.

Pareceres sob nºs 109 e 110, de 2007, 
das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador César Borges, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 6-CCJ, que apre-
senta; e 

– de Assuntos Econômicos, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko, favorável ao 
Projeto e às Emendas nºs 1 a 6-CCJ, apre-
sentando a Emenda nº 7-CAE.

14 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 23, DE 2007 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 670, de 2007 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 23, de 2007 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 270, de 2007, 
Relator: Senador Valdir Raupp), que autoriza 
a República Federativa do Brasil a conceder 
garantia à operação de crédito externo, a ser 
contratada pelo Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social – BNDES, no 
valor total equivalente a até cinqüenta milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América, 
junto ao Banco Europeu de Investimento – BEI 
(financiamento do Programa Multissetorial BEI 
– Linha de Crédito). 
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15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 2007 

(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143  
do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei da Câmara nº 33, 
de 2007 (nº 4.125/2004, na Casa de origem), 
de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito da Exploração Sexual, que torna 
obrigatória a divulgação pelos meios que es-
pecifica de mensagem relativa à exploração 
sexual e tráfico de crianças e adolescentes 
apontando formas para efetuar denúncias.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2007 

(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143  
do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei da Câmara nº 
35, de 2007 (nº 4.126/2004, na Casa de ori-
gem), de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito da Exploração Sexual, que 
acrescenta a Seção VIII ao Capítulo III – Dos 
Procedimentos – do Título VI – Do Acesso à 
Justiça – da Parte Especial da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente, dispondo sobre a forma de 
inquirição de testemunhas e produção anteci-
pada de prova quando se tratar de delitos tipifi-
cados no Capítulo I do Título VI do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, com vítima ou testemunha criança ou 
adolescente e acrescenta o art. 469-A ao De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
– Código de Processo Penal.

17 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 13, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 13, de 2003, ten-
do com primeiro signatário o Senador Sérgio 
Zambiasi, que altera a redação do § 4º do art. 
18 da Constituição Federal, dispondo sobre a 
organização de Municípios.

18 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-

do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de subemenda 
que apresenta.

19 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 57, DE 2005 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 57, de 2005, ten-
do como primeiro signatário o Senador Marco 
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.

20 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 2, DE 2007

Terceira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 2, de 2007, tendo como primeiro signatário 
o Senador Marco Maciel, que acrescenta pará-
grafo ao art. 17 da Constituição Federal, para 
autorizar distinções entre partidos políticos, 
para fins de funcionamento parlamentar, com 
base no seu desempenho eleitoral.

Parecer sob nº 91, de 2007, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jarbas Vasconcelos, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta, 
com votos contrários dos Senadores Antonio 
Carlos Valadares e José Nery, e, em separado, 
do Senador Inácio Arruda.

21 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 38, DE 2004

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 38, de 2004, tendo como primeiro 
signatário o Senador Sérgio Cabral, que altera 
os arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal, 
para estabelecer o voto aberto nos casos em 
que menciona, terminando com o voto secreto 
do parlamentar.
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22 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 50, DE 2006

Parecer favorável, sob nº 816, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

23 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 86, DE 2007

Parecer sob nº 817, de 2007, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que 
apresenta. 

24 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 5, DE 2007

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 5, de 2007, tendo como primeiro sig-
natário o Senador Antonio Carlos Magalhães, 
que cria o Fundo de Combate à Violência e 
Apoio às Vítimas da Criminalidade.

Parecer sob nº 191, de 2007, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes Torres, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que apresenta; 
e abstenção do Senador Jefferson Péres.

25 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 50, DE 2005

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 50, de 2005, tendo como primeiro signatário 
o Senador Osmar Dias, que acrescenta inciso 
ao art. 159 da Constituição Federal, para o fim 
de destinar ao Fundo de Participação dos Esta-
dos e dos Municípios dez por cento do produto 
da arrecadação das contribuições sociais e de 
intervenção no domínio econômico.

Parecer sob nº 290, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Juvêncio da Fonseca, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece, com votos contrários dos Sena-
dores Eduardo Suplicy e Sibá Machado, e, em 
separado, da Senadora Ideli Salvatti.

26 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 58, DE 2005

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 58, de 2005, tendo como primeiro 
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera 
o art. 159 da Constituição Federal, para deter-
minar a transferência, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, de parte do produto 
da arrecadação do imposto de importação e 
do imposto sobre produtos industrializados, 
proporcionalmente ao saldo de suas balanças 
comerciais com o exterior.

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 105, de 2005 (nº 2.619/2003, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.859, 
de 11 de dezembro de 1972, para assegurar 
a todos os trabalhadores domésticos o direito 
ao benefício do seguro-desemprego.

Parecer favorável, sob nº 539, de 2006, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Pedro Simon.

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 132, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 132, de 2005 (nº 4.412/2001, 
na Casa de origem), que regulamenta o exer-
cício da profissão de Supervisor Educacional 
e dá outras providências.

Pareceres favoráveis, sob nºs 541 e 925, 
de 2006 das Comissões de Assuntos Sociais, 
Relator: Senador Wellington Salgado de Olivei-
ra; e de Educação (em audiência, nos termos 
do Requerimento nº 642, de 2006), Relator: 
Senador Sérgio Zambiasi.

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 58, de 2006 (nº 6.350/2002, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a guar-
da compartilhada.

Parecer sob nº 241, de 2007, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes Torres, favorável 
à matéria nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que apresenta.
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30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 83, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 83, de 2006 (nº 1.996/2003, 
na Casa de origem), que fica instituído o Pro-
grama Disque Idoso.

Pareceres favoráveis, sob nºs 282 e 283, 
de 2007, das Comissões de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador José Jorge; 
e de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa, Relatora ad hoc: Senadora Maria do 
Carmo Alves. 

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 108, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 108, de 2006 (nº 5.150/2001, 
na Casa de origem), que institui o dia 27 de 
setembro de cada ano como o Dia Nacional 
dos Vicentinos.

Parecer favorável, sob nº 88, de 2007, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Marco Maciel.

32 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 566, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 566, de 2005 (nº 
43/2003, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o texto dos Termos de Referência e Regras 
de Procedimento do Grupo Internacional de 
Estudos do Chumbo e Zinco – GIECZ.

Parecer favorável, sob nº 263, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Antônio Carlos 
Valadares.

33 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 5, DE 2007

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 5, de 2007 (nº 
1.041/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aé-
reos entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Polônia, 
assinado na cidade do Rio de Janeiro, no dia 
13 de março de 2000.

Parecer favorável, sob nº 343, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Paulo Duque.

34 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 19, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 19, de 2007 (nº 220/95, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex-
to do Tratado de Extradição celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo do Canadá, em Brasília, em 27 de 
janeiro de 1995.

Parecer favorável, sob nº 381, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy.

35 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 21, DE 2007

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 21, de 2007 (nº 
1.065/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Ajuste Complementar ao 
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre 
o governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Nicarágua para 
Implementação do Projeto “Programa de Mo-
dernização do Setor Dendroenergético da Ni-
carágua”, celebrado em Manágua, em 22 de 
novembro de 2000”.

Parecer favorável, sob nº 276, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relatora “ad hoc”: Senadora Serys 
Slhessarenko.

36 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 22, DE 2007

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 22, de 2007 (nº 
1.838/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo sobre Privilégios 
e Imunidades da Autoridade Internacional dos 
Fundos Marinhos, assinado em Kingston, em 
27 de agosto de 1998. 

Parecer favorável, sob nº 612, de 2007, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
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37 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 23, DE 2007

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 23, de 2007 (nº 
2.316/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova os textos das emendas aos artigos VI 
e XIV.A do Estatuto da Agência Internacional 
de Energia Atômica (AIEA), aprovadas por 
Resoluções da Conferência Geral da AIEA, 
em 1º de outubro de 1999.

Parecer favorável, sob nº 384, de 2007, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Cristovam Buarque.

38 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 113, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 113, de 2007 (nº 
2.219/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República de Angola sobre Auxílio Jurídico 
Mútuo em Matéria Penal, assinado em Brasília, 
em 3 de maio de 2005. 

Parecer favorável, sob nº 693, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Marcelo Crivella.

39 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 115, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 115, de 2007 (nº 
2.381/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Federal da Alemanha sobre Co-Pro-
dução Cinematográfica, assinado em Berlim, 
em 17 de fevereiro de 2005. 

Parecer favorável, sob nº 613, de 2007, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.

40 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 116, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 116, de 2007 (nº 
12/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo Básico de Coope-
ração Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos, assina-
do em Brasília, em 23 de maio de 2006. 

Parecer favorável, sob nº 614, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Marco Maciel.

41 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 196, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 196, de 2007 (nº 
39/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Memorando de Entendimento 
entre os Membros do Fórum de Diálogo Índia-
Brasil-África do Sul, o Governo da República 
Federativa do Brasil, o Governo da República 
da África do Sul e o Governo da República da 
Índia, para estabelecer Força-Tarefa Trilateral 
sobre Biocombustíveis, assinado em Brasília, 
em 13 de setembro de 2006. 

Parecer favorável, sob nº 694, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Marcelo Crivella.

42 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 199, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 199, de 2007 (nº 
2.240/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Transferência 
de Pessoas Condenadas entre os Estados 
Partes do Mercosul, celebrado em Belo Hori-
zonte, em 16 de dezembro de 2004. 

Parecer favorável, sob nº 695, de 2007, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

43 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 202, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 202, de 2007 (nº 
2.538/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Estabelecimento da 
Rede Internacional de Centros para Astrofísica 
Relativística – Icranet, organização internacional 
com sede em Pescara, Itália, e de seus Estatu-
tos, assinado em 21 de setembro de 2005.

Parecer favorável, sob nº 810, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Antonio Carlos 
Valadares.

44 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 212, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 212, de 2007 (nº 
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1.898/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aé-
reos entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde, celebrado em Praia, em 29 de julho 
de 2004.

Parecer favorável, sob nº 823, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Ro-
salba Ciarlini.

45 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 220, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 220, de 2007 (nº 
1.975/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação Mú-
tua entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para combater o Tráfego de Aero-
naves envolvidas com Atividades Ilícitas Trans-
nacionais, assinado em Montevidéu, em 14 de 
setembro de 2004.

Parecer favorável, sob nº 827, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Mão 
Santa.

46 
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 778, de 2007, da Senadora Kátia Abreu, 
solicitando a dispensa do parecer da Comis-
são de Assuntos Econômicos sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005.

47 
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 914, de 2004, do Senador Mozarildo Ca-
valcanti, solicitando a remessa do Projeto de 
Lei do Senado nº 312, de 2007, à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez 
que o prazo na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos já se encontra esgotado.

48 
REQUERIMENTO 958, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 958, de 2007, do Senador Paulo Paim e 
outros Senhores Senadores, solicitando que, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 
2007, além da Comissão constante do despa-
cho inicial de distribuição, seja ouvida, também, 
a de Assuntos Sociais.

49 
REQUERIMENTO Nº 1.092, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.092, de 2007, do Senador Flávio 
Arns, solicitando a remessa do Projeto de Lei 
do Senado nº 188, de 2007, à Comissão de 
Educação, uma vez que o prazo na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania já se en-
contra esgotado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 34 
minutos.)
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ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES 

AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:

Ata da 180ª Sessão Deliberativa Ordinária,  
em 16 de outubro de 2007

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Tião Viana, Alvaro Dias, Papaléo Paes e Geraldo Mesquita Júnior
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A lista de presença acusa o comparecimento de 72 
Srs. Senadores.

Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão.

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

O tempo destinado aos oradores do Período 
do Expediente da presente sessão será dedicado a 
comemorar o Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta 
Ocupacional, nos termos do Requerimento nº 1.136, 
do Senador Geraldo Mesquita Júnior e outros Srs. 
Senadores.

Convido para fazer uso da palavra o Senador Ge-
raldo Mesquita Júnior, autor do requerimento.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta 
sessão se presta a homenagear os fisioterapeutas e 
os terapeutas ocupacionais que há quase 30 anos se 
constituem em categorias reconhecidas e em plena 
atuação em nosso País.

Encaminhei-me a este plenário na companhia 
de convidados, que menciono: Drª Ana Cristhina de 
Oliveira Brasil, Vice-Presidente do Conselho Federal 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que, neste ato, 
representa o Presidente Dr. José Euclides Poubel e 
Silva; Drª Ingridh Farina, fisioterapeuta e assessora 
técnica do Coffito; Dr. Denílson Magalhães, terapeuta 
ocupacional e assessor técnico do Coffito; Dr; Lukas 
Darien, fisioterapeuta e assessor técnico, também 
do mesmo organismo; Dr. Ricardo Lotif Araújo, Presi-
dente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da 6ª Região, que compreende Ceará e 
Piauí; Drª Luciana Mesquita de Abreu, Vice-Presiden-
te daquela Regional; Dr. Bruno Metre, Presidente do 
Sindicato dos Fisioterapeutas (SINDIFISIO), que está 
acompanhado de Fisioterapeutas; Fábio Miranda, da 
Executiva Nacional dos Estudantes de Fisioterapia; as 
assessoras de comunicação do Coffito, Lidiane Soa-
res e Tábita Marinho; e os convidados Anna Farina e 
Elídio Farina.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caríssimas 
e caríssimos convidados e homenageados, os avanços 
da Ciência e os progressos da Medicina tornaram-se 
essenciais para o bem-estar da humanidade e o desfru-
te de uma vida saudável, com inegáveis resultados na 
aceleração das transformações sociais a que o mundo 
vem assistindo desde meados do século passado. Téc-
nicas, métodos e processos inovadores, inimagináveis 
há algumas décadas, incorporaram-se ao nosso cotidia-
no, aumentando não só a expectativa, mas sobretudo a 
qualidade de vida dos seres humanos com incontáveis 

repercussões na produtividade material, intelectual e 
no bem-estar das pessoas. As transformações a que 
temos assistindo, porém, não decorrem só das des-
cobertas pioneiras que vêem pavimentando, ao longo 
dos séculos, a marcha da civilização. Elas resultam 
também da crescente especialização profissional em 
todas as áreas do conhecimento e das atividades hu-
manas. Entre as mais promissoras, encontram-se as 
da Medicina, cujos avanços parecem não ter limites, 
podendo ser comparados à revolução provocada pelo 
advento da era da informática. Basta lembrarmos que 
o primeiro antibiótico produzido em laboratório, a pe-
nicilina, é uma conquista da Segunda Guerra Mundial, 
com pouco mais de meio século.

Hoje, estamos diante de novas fronteiras do co-
nhecimento, em face das possibilidades que se abrem 
com o avanço da genética, desde que se identificou seu 
código e se iniciou a luta por sua manipulação dentro 
dos ainda incertos limites éticos que o respeito à vida 
humana impõe à nossa civilização. Esse processo de 
transformações exige cada vez mais o preparo de es-
pecialistas em novas áreas que são vitais para manter 
a higidez e a lucidez humanas, para preservar e dar 
qualidade de vida a uma população cuja longevidade 
pode ser constatada pelo progressivo envelhecimento 
da população, quer nos países desenvolvidos, quer nos 
que estão em vias de desenvolvimento.

Estão nesse caso as especialidades de Fisiote-
rapia e Terapia Ocupacional, ambas da área médica. 
Este ano elas completam 38 anos de reconhecimento 
legal, regulamentadas que foram as respectivas pro-
fissões pelo Decreto-Lei nº 938, de 13 de outubro de 
1969, pela Lei nºs 6.316, de 1975, que criou o Conselho 
Federal e os Conselhos Regionais dos Fisioterapeutas 
e Terapeutas Ocupacionais, e pela Lei nº 8.856, de 2 
de março de 1994, que limitou a jornada de trabalho 
desses profissionais em 30 horas semanais. A des-
peito de decorridos quase 40 anos de sua existência, 
persiste ainda, em grande parte da população brasi-
leira, desconhecimento do que sejam as atribuições 
e funções desses profissionais que atuam cada vez 
mais intensamente não só em clínicas particulares, 
em hospitais públicos e privados, além de clínicas, 
centros de reabilitação e ambulatórios. Os métodos 
e práticas hoje utilizados pela Fisioterapia incluem a 
Acupuntura, a Quiropraxia, a Osteopatia, a Fisiotera-
pia Pneumofuncional e a Neurofuncional, para citar 
apenas as mais conhecidas.

Os profissionais dessas especialidades não são 
responsáveis apenas pela reabilitação física das víti-
mas de acidentes. Tão ou mais importante do que a 
cura dos distúrbios cinéticos funcionais são as práti-
cas fisioterápicas que têm como objetivo assegurar a 
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qualidade de vida dos idosos, com caráter preventi-
vo. Da mesma forma, elas se dedicam a assegurar e 
manter a saúde, restaurar e/ou reforçar capacidades 
funcionais, facilitar a aprendizagem de funções essen-
ciais e desenvolver habilidades adaptativas visando a 
auxiliar as pessoas a atingir o grau máximo possível 
de autonomia no ambiente social, doméstico, de tra-
balho e de lazer, funções de que se ocupa a Terapia 
Ocupacional.

Lamentavelmente, nem todos os planos de saúde 
e nem todas as unidades do sistema público de as-
sistência médico-hospitalar estão integralmente habi-
litados a oferecer a seus pacientes todas essas espe-
cialidades. Há, sem dúvida, exceções, como a Rede 
Sarah e outras instituições, que oferecem tratamento 
de qualidade em todas as áreas mencionadas.

Ao homenagear esses profissionais pelo trans-
curso de sua data, quero registrar a minha admiração 
e o meu apreço por sua dedicação, fazendo votos de 
que estejamos cada vez mais próximos do dia em 
que nenhum cidadão brasileiro que necessite de sua 
assistência deixe de ser atendido por não ter acesso 
aos inestimáveis serviços que eles já prestam, com 
tão promissores resultados, aos que têm a ventura de 
uma adequada proteção dessas especialidades cada 
vez mais indispensáveis à higidez física e mental de 
todo ser humano.

Minhas congratulações, meus parabéns à atuação 
desses importantes profissionais, os Fisioterapeutas e 
os Terapeutas Ocupacionais, que cumprem papel de 
fundamental importância para o conjunto da sociedade 
brasileira, que, por sua vez, precisa estar bem infor-
mada acerca da atuação desses profissionais, a fim 
de que demande, exija do sistema público de saúde a 
inserção desses importantes serviços e a participação 
desses indispensáveis profissionais no trato da saúde 
pública dos brasileiros.

Finalizo parabenizando-os mais uma vez em 
nome da sociedade brasileira, daqueles que recebem 
a atenção, o carinho e o profissionalismo de vocês. 
Creio que estou autorizado a agradecer, em nome de 
todos, pelo desvelo, pela dedicação, pelo profissiona-
lismo e pelo carinho com que vocês atuam no trato 
das mazelas que acometem boa parte da população 
brasileira. É em nome deles que estamos aqui hoje 
homenageando todos vocês, profissionais que com-
põem essas categorias, e, finalmente, mais uma vez, 
agradeço a participação e o empenho de vocês na luta 
pelo tratamento e pela recuperação de grande parcela 
do povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Cumprimentos ao Senador Geraldo Mesquita Júnior 
pela iniciativa.

Convidamos V. Exª, Senador Geraldo Mesquita 
Júnior, para presidir esta sessão especial, convocada 
por sua iniciativa.

Anunciamos o segundo orador inscrito, Senador 
Mão Santa.

Nossas homenagens à Srª Ana Cristhina de Oli-
veira Brasil, Vice-Presidente do Conselho Federal de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional; ao Sr. Ricardo 
Araújo, Presidente do Conselho Regional do Piauí; e 
à Srª Marta Rosa Gonçalves Pereira, Vice-Presidente 
do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional da 10ª Região.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presiden-
te, cedo minha vez ao Senador Papaléo Paes, Presi-
dente da Subcomissão de Saúde desta Casa – é uma 
Subcomissão, mas, pela grandeza do Senador, está 
maior do que a comissão!

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Senador Papaléo Paes, de acordo com o Regimen-
to, V. Exª dispõe de dez minutos, mas evidentemente 
terá a tolerância que se fizer necessária.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Alvaro Dias; Senador Geraldo 
Mesquita Júnior, autor do requerimento que originou 
esta justa homenagem pelo Dia do Fisioterapeuta e do 
Terapeuta Ocupacional; Sr. Ricardo Araújo, Presidente 
do Conselho Regional do Piauí...

O SR. PRESIDENTE (Senador Geraldo Mesquita 
Júnior. PMDB – AC) – Senador Papaléo Paes, V. Exª 
me permite fazer uma rápida interrupção?

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Eu queria convidar para sentar conosco 
à mesa a Drª Ana Cristhina, a Dra Ingrid, o Dr. Deníl-
son, o Dr. Lukas e o Dr. Ricardo. 

Senador Papaléo, muito obrigado. V. Exª pode 
dar continuidade a seu pronunciamento.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Eu que-
ro cumprir o ritual indispensável de cumprimentar os 
convidados: Dra Ana Cristhina de Oliveira Brasil, Vice-
Presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Te-
rapia Ocupacional; Dra Ingrid Farina, Fisioterapeuta e 
Assessora Técnica do Coffito; Dr. Denílson Magalhães, 
Terapeuta Ocupacional e Assessor Técnico do Coffito; 
Dr. Lukas Darien, Fisioterapeuta e Assessor Técnico da 
mesma instituição; Dr. Ricardo Lotif Araújo, Presidente 
do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional da Sexta Região – Ceará e Piauí; Dr. Bruno 
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Metre, Presidente do Sindicato dos Fisioterapeutas 
(Sindifisio); Dr. Fábio Miranda, da Executiva Nacional 
dos Estudantes de Fisioterapia; Lidiane Soares e Tá-
bita Marinho, Assessoras de Comunicação do Coffito; 
a convidada Anna Farina e o convidado Elídio Farina. 
Também quero estender meus cumprimentos aos de-
mais presentes e dizer que é uma honra tê-los aqui para 
que esta Casa possa prestar esta justa homenagem 
a este grupo de profissionais tão necessários para a 
saúde pública brasileira.

Srªs e Srs. Senadores, no último dia 13 de outubro 
foi comemorado o Dia do Fisioterapeuta e do Terapeu-
ta Ocupacional, profissões de grande importância na 
área da saúde. A data começou a ser celebrada em 
1969, com a regulamentação do Decreto Lei nº 938, 
que definiu como atividade específica do fisioterapeu-
ta o desenvolvimento e a conservação da capacidade 
física de um paciente. Pela Lei nº 6.316, de 1975, em 
seu art. 12, o livre exercício das profissões de fisiote-
rapeuta e terapeuta ocupacional, em todo o território 
nacional, somente é permitido ao portador de carteira 
profissional expedida pelo órgão competente. 

A fisioterapia é uma ciência aplicada cujo principal 
objetivo de estudo é o movimento humano. A fisiote-
rapia utiliza conhecimentos e recursos próprios, com 
os quais busca promover, tratar e recuperar a saúde 
dos que dela necessitam. Sem dúvida, exerce um pa-
pel de grande destaque no plano social e interfere de 
forma decisiva em vários níveis de atenção à saúde: 
promoção, prevenção, reabilitação e cura. 

Os fisioterapeutas são formados em escolas 
superiores. De lá, saem capacitados para atuar em 
áreas de assistência, educação e pesquisa nos níveis 
de atenção primária, secundária e terciária. Como pro-
fissional que contribui para melhorar a qualidade de 
vida da população, o fisioterapeuta trata de doenças e 
lesões causadas por acidentes, má-formação genética 
ou vícios de posturas, reabilitando ou curando. O tra-
tamento primário, sem maiores complicações e com-
prometimentos, é considerado como a primeira etapa 
da fisioterapia. Geralmente, o fisioterapeuta estimula o 
potencial neurológico do paciente que sofreu lesão no 
sistema nervoso ou perdeu algum dos membros.

A fisioterapia de reintegração ou reabilitação visa 
reintegrar a pessoa à sociedade. No que se refere à 
fisioterapia curativa, o objetivo é o de recuperar os mo-
vimentos perdidos em decorrência de lesões graves 
ou restabelecer a força e a vitalidade dos músculos. O 
fisioterapeuta pode exercer suas atividades em vários 
ramos da Medicina, como a ortopedia, a obstetrícia, a 
pediatria, a geriatria, a reumatologia, a medicina espor-
tiva, a neurologia, a cardiologia e a pneumologia. 

O profissional em fisioterapia tem a sua frente 
um vasto campo de atividade. Pode atuar em fisiote-
rapia clínica; hospitais; enfermarias clínicas e cirúrgi-
cas; consultórios; centros de reabilitação e ambulató-
rios; academias de ginástica especializadas; saúde 
coletiva, onde pode elaborar programas de saúde, 
educação, lecionando, desenvolvendo pesquisas, diri-
gindo e coordenando cursos; saúde esportiva, em que 
cuida da recuperação de atletas; vigilância sanitária; 
e em indústrias, para supervisionar a qualidade dos 
equipamentos de fisioterapia que são produzidos e 
cuidar da prevenção de doenças ocupacionais. Pode, 
igualmente, especializar-se em algumas atividades 
terapêuticas relevantes, como a acupuntura, a quiro-
praxia e a osteopatia.

Por sua vez, a terapia ocupacional é outro campo 
de conhecimento e intervenção em saúde, educação 
e na esfera social. Utiliza tecnologias orientadas para 
a emancipação e autonomia de pessoas atingidas por 
problemáticas físicas, sensoriais, mentais e sociais. 
Normalmente, os terapeutas ocupacionais se depa-
ram com crianças com dificuldades de aprendizado, 
com pessoas vitimadas por acidentes, portadores de 
cardiopatias, paraplégicos, tetraplégicos, idosos com 
problemas físicos e mentais decorrentes da idade, 
pessoas que tiveram membros amputados, alcoólatras, 
drogados, portadores do vírus da Aids e deficientes 
visuais e auditivos.

Como parte do tratamento da maioria desses 
pacientes, os terapeutas ocupacionais elaboram pro-
gramas de atividades físicas que estimulam a criati-
vidade, o ajustamento vocacional, emocional e a re-
abilitação física, com o objetivo de reintegrar os seus 
pacientes à sociedade. Dessa forma, as intervenções 
em terapia ocupacional privilegiam, sobretudo, a prá-
tica de atividades.

O terapeuta ocupacional é aquele profissional 
que trabalha para promover e manter a saúde do pa-
ciente e para minimizar a disfunção como resultado 
de doença, lesão, envelhecimento, carência social ou 
qualquer outra manifestação que provoque algum tipo 
de incapacidade.

A terapia ocupacional diz respeito a qualquer ati-
vidade ou tarefa praticada pelo indivíduo, tais como: 
comer, vestir, tomar banho, estudar, trabalhar, cuidar 
da casa, jogar bola, correr, nadar, dirigir automóvel, 
entre outras. Em síntese, o terapeuta ocupacional tra-
balha com o objetivo de capacitar a pessoa para as 
suas ocupações diárias, utilizando diversas técnicas 
específicas para atingir o objetivo desejado.

O terapeuta ocupacional pode assistir crianças, 
adolescentes, adultos e idosos em centros de saúde, 
hospitais-gerais, jardins de infância, escolas de ensino 
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regular e especial, instituições para idosos, estabele-
cimentos prisionais e instituições de apoio a toxico-
dependentes. Como já foi dito, ele exerce a profissão 
cuidando de pessoas portadoras de disfunção física, 
buscando capacitá-las para o desempenho de suas 
ocupações diárias. É bom lembrar que, para poder 
desempenhar a contento o seu trabalho, o terapeuta 
ocupacional necessita de registro junto ao Conselho 
de Terapia Ocupacional.

Finalmente, as atividades dos terapeutas ocupa-
cionais dos diversos campos da área de saúde se com-
pletam com o preenchimento das seguintes tarefas:

– avaliar pacientes para elaboração do 
diagnóstico e das atividades a serem desen-
volvidas;

– elaborar programas baseados em téc-
nicas terapêuticas e recreativas que desen-
volvam a atividade mental, tais como pintar, 
brincar, cantar, tocar instrumentos, interpretar 
textos e praticar expressão corporal;

– orientar atividades praticadas e estimu-
lar pacientes durante os programas; e

– reavaliar pacientes a fim de reajustar 
ou alterar as condutas terapêuticas, de acor-
do com a resposta dos enfermos a determi-
nada terapia.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é ne-
cessário ser um observador atento para reconhecer a 
grandeza e a importância da profissão do fisioterapeuta 
e do terapeuta ocupacional e sua contribuição para a 
melhoria do nosso Sistema de Saúde como um todo. 
Além das atividades técnicas inerentes à carreira, es-
ses profissionais revelam uma grande sensibilidade 
para os problemas sociais. Por isso, aliando a frieza 
da técnica com os aspectos de ordem sociológica, não 
podemos deixar de considerar que a fisioterapia e a 
terapia ocupacional são atividades que engrandecem 
a área de saúde em nosso País.

Por outro lado, a cada dia que passa, as duas 
categorias vêm acumulando prestígio no campo das 
doenças que limitam a vida pessoal. Hoje, de uma 
maneira geral, nas melhores faculdades, com o apri-
moramento de suas qualificações adquiridas ao longo 
de exigente formação acadêmica, um fisioterapeuta ou 
um terapeuta ocupacional deixa a escola com exce-
lente grau de habilitação. Ao mesmo tempo em que os 
primeiros centros universitários os credenciam para o 
exercício de suas funções, as escolas de pós-gradua-
ção autorizadas pelo Ministério de Educação e Cultura 
(MEC) abrem novos campos de especialização para 
os que pretendem aprofundar os seus conhecimentos 
após o término da graduação.

Nobres Senadoras e Senadores, senhoras e se-
nhores aqui presentes, ao terminar este pronunciamen-
to, gostaria de prestar minha homenagem a todos os 
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais pelo trabalho 
incansável que realizam e pela atenção especial que 
dedicam aos enfermos que os procuram.

Registro, com muita honra, que tenho uma filha 
que é fisioterapeuta. Ela está bem longe daqui, mas que-
ro mandar-lhe um beijo e pedir permissão a todos para 
homenageá-los em nome da minha filha Juliana.

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes, 
o Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Geraldo Mesquita Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Muito obrigado, Senador Papaléo Paes, 
e parabéns pelo seu pronunciamento. 

Tem a palavra o eminente Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Geraldo Mesquita, que preside esta sessão do Sena-
do destinada a homenagear o Dia do Fisioterapeuta 
e do Terapeuta Ocupacional, peço permissão, pois 
são tantas as autoridades, as lideranças da classe, 
para saudar a todos na pessoa de Ana Cristhina de 
Oliveira Brasil.

Senhores Terapeutas Ocupacionais e Fisiotera-
peutas, brasileiras e brasileiros aqui presentes e que 
nos assistem pelo Sistema de Comunicação do Se-
nado, Sr. Presidente Geraldo Mesquita, a inteligência 
de V. Exª nos inspirou a realizar esta sessão. Somos 
profissionais da saúde, sou médico. Geraldo Mesquita 
é intelectual, então vou buscar outro intelectual como 
ele, Shakespeare, “o futuro é de quem sabe mais de 
menos”. É saber mais de menos, é o especialista. Ele 
já antevia, o futuro é de quem sabe mais de menos.

Então, a sabedoria humana entendeu que a saúde 
é o bem maior. Antes de gritarem na rua por igualdade, 
Deus já nos deu essa igualdade. O grande presente de 
Deus foi nosso corpo. E para que tenha essa plenitude 
de satisfação, que é o desejo de toda a área de saúde, 
porque ficou complexo, precisamos de uma equipe. 
Então, somos profissionais de saúde. 

Geraldo Mesquita, para os profissionais de saúde 
não se prestam homenagens, festas, desfiles; só são 
lembrados, Papaléo, na hora da dor, do sofrimento, da 
desgraça. Nessa 

Vocês existem há muito tempo, como nós cirurgi-
ões. Os que nos antecederam, que fizeram as primeiras 
cirurgias, eram os barbeiros. A eles, nos primórdios, 
foram dadas as primeiras intervenções cirúrgicas. Hi-
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pócrates disse “onde há pus, vai sair o pus”. Eles eram 
os barbeiros que iam treinar, amputar, tirar o sangue, 
fazer a sangria. Também assim foram vários nomes. 
Então, nós éramos barbeiros. 

Vocês existiram com muitos nomes na humanida-
de. E é velho. Vocês são velhos. Conta a história que 
já existiam na China, na Grécia. Mas, no nosso Brasil, 
que o entendimento e o estudo chegaram atrasados, 
tudo começou em 1929, em São Paulo, com o médi-
co Rolim de Moraes. A Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo, em 1951, fazia seu primeiro curso. Mas 
meu mundo é o Piauí.

Senador Papaléo, V. Exª só cometeu um erro, 
mandou um beijo para a filha Juliana, mas faltou o 
da Josélia. 

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Ela é mé-
dica.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Mas é mãe 
da fisioterapeuta.

Mas esses exemplos de família que ele citou é 
que pegam muito. Senador Geraldo Mesquita Júnior, 
Deus prepara as coisas. Eu governava o Piauí e tive 
uma bursite quando estava no interior. Tomei aquela 
injeção – Diprospan – e o meu Secretário de Saúde, 
um homem muito habilidoso – ele é traumatologista e 
ortopedista –, disse para mim, quando cheguei na ca-
pital: “Vamos ao Dr. Marcelino Martins. Eu fui. Formei-
me em 1966, e aqui diz que em 1951 surgiu a primeira 
faculdade de Fisioterapia em São Paulo. Mas como já 
havia no Piauí a Universidade Federal, eu entendia que 
deveria plantar no Piauí a semente do saber. 

Senador Papaléo Paes, eu pensava que na Uni-
versidade Federal já havia esse curso de Fisioterapia, 
mas, no meio da consulta, ele misturava a acupuntura, 
que também não estudei. No meu tempo não havia. As 
coisas são assim, as especialidades vão aparecendo. 
Sou do tempo em que era raro o anestesista. Nós, ci-
rurgiões, dávamos muitas anestesias. Então, ele fazia 
isso. O fato é que Mão Santa é o Marcelino Martins. Saí, 
estou aqui e não tive mais essa dor. E acho que foi a 
consulta que ele ganhou mais. Eu, daquele meu jeito... 
Eu estava desenvolvendo a Universidade Estadual do 
Piauí. Papaléo, olha para cá! O maior desenvolvimento 
universitário do mundo – não foi só do Brasil, não –, à 
época em que governei o Piauí. Eu estava expandindo 
a Universidade Estadual do Piauí.

Marcelino terminou com minha dor, e perguntei a 
ele: “E a Faculdade de Fisioterapia da Federal”? Por-
que eu buscava cursos que não existiam na Federal 
e as espalhava no interior do Piauí. Foram 36 campi 
universitários.

Esse negócio do PT é pior do que ... Fecharam 
bastante. Só tem 20. Eram 38 ou 36. É uma praga! 

Então, ele disse: “Não, não tem, não”. E eu: “O 
quê, não tem? Então, vai ter agora. Paulo, crie a Facul-
dade de Fisioterapia. O diretor é esse”. E ele realmente 
é uma pessoa maravilhosa.

No dia em que eu criava a segunda Faculdade de 
Medicina do Piauí, com aula inaugural de Pedro Sam-
paio, um neurocirurgião famoso, do Rio de Janeiro, eu 
criava, concomitantemente, a Faculdade de Fisiotera-
pia no Piauí. O Diretor, obviamente, era o Marcelino 
Martins. Mas, Papaléo, ô cabra bom, cabra danado, 
cabra competente.

Fiquei entusiasmado. E mais ainda: as estudan-
tes! Todas eram como as que estão aqui hoje, todas 
bonitas. 

O fato é que existe, e eu vi.
Deus escreve certo por linhas tortas. Somos 

guiados por Deus. 
Está ali o Paim – com “P”, tudo é bom. 
Está ali o Paulo Paim – “P” duas vezes. O meu 

Secretário de Saúde era Paulo também. Ô Ideli! A Ideli 
está ali, séria e macérrima, bonita e elegante – agora, 
sorriu. Mas ela vai aprender como é o destino. 

Não tenho “mão santa”. São mãos de cirurgião, 
guiadas por Deus, que salvaram vidas. Mas filho de mãe 
santa. Ela, com 84 anos, teve uma fratura de colo de 
fêmur. Um grande ortopedista da minha cidade, Vice-
Prefeito, médico, encarregou-se do caso, mas ela teve 
um Acidente Vascular Cerebral. 

Papaléo, minha mãe, realmente, era a mãe do 
Governador. Sou o mais fraco da minha família: há um 
Presidente da Confederação das Indústrias, há uma 
professora universitária, outra é assistente social e 
outro, professor de Direito, fundador da Sudene, com 
Celso Furtado.

Eu havia criado a faculdade, mas ia a Parnaíba 
ver minha santa mãe, que, depois de uma cirurgia or-
topédica, precisou de recuperação. Evidentemente, o 
mais pobre dos filhos era eu – e eu era Governador do 
Piauí! Aí, ouvi falar naquele negócio de fisioterapeuta. 
Eu, Governador, ia lá visitar mamãe. E fazíamos rodízio: 
cada um pagava um mês. Fiquei ali. Veja como mãe 
ensina, Paim! Aqui está fácil: cara agradável, a outra já 
é moça, são figuras agradáveis. A mamãe recuperando, 
e nós, satisfeitos. Mas tinha de pagar. Para nós, isso 
não era tão grande problema, porque podíamos pagar. 
Fazíamos um rodízio, e o mais fraco era eu.

Fui várias vezes lá, fiz uma reflexão e vi como é 
bom, como é necessário. Pensei: “Mas isso está errado, 
Paim!” Quer dizer, por ser a mãe do Governador, ela 
tem todos os fisioterapeutas. Isso está errado! Aí voltei 
com esse Marcelino Martins e com meu Secretário de 
Saúde, que é ortopedista, Paulo Lages. Colocamos, em 
12 cidades do Piauí, centros de fisioterapia, porque vi 
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que aquilo era bom. Nós podíamos pagar, minha mãe 
podia, mas, e os outros? Aí comecei a meditar, porque 
fui cirurgião – só pensava em cirurgia – e refleti que 
essas coisas acontecem com o jovem, os AVCs, nas 
cidades. Quantas pessoas novas não são acometidas 
da doença? Há milhares de enfermidades que atingem 
não só o velho, como, no caso, ela. Aí está Geraldo 
Mesquita, e ele viu meu entusiasmo.

Quero dizer que, na reunião, havia outro médico, 
Secretário de Saúde, filho do Prefeito. Chegou a haver 
centro de fisioterapia no Piauí/Povoado. Evidentemen-
te que o primeiro que inaugurei foi na minha cidade, 
Parnaíba – está escrito no Livro de Deus: “Mateus, 
primeiro os teus”.

Tive a felicidade de ouvir que todos ganharam. 
Uns doze, os maiores. O Secretário de Saúde, o Mar-
celino Martins, estava de acordo.

O Piauí é comprido demais. Imaginem – a Bahia, 
ô Jarbas, faz fronteira com Pernambuco – uma pessoa 
jovem ou velha ter de se deslocar até a capital para 
fazer fisioterapia? Já pensou o sofrimento? 

Então, espalhamos centros de fisioterapia. O Piauí 
é comprido. Geramos mercado de trabalho, e isso deu 
satisfação. Aí entram os provérbios: “Quem planta co-
lhe”, “É dando que se recebe”. Acho que foi por esse 
feito que o povo do Piauí me mandou para cá. 

A evolução é extraordinária.
Tenho um irmão que é Presidente da Federação 

– Papaléo o conheceu, Deputado Federal. Ele não dis-
putou a eleição, porque esteve em coma por mais de 
40 dias. Pensei que ele nunca mais fosse andar, mas 
ele está andando e dirigindo, com muita competência, 
a Federação do Estado do Piauí. Eu mesmo pensei 
que ele não fosse andar e tive preocupação. 

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Ele não se can-
didatou, porque a doença coincidiu com a eleição.

Por esses fatos, estou aqui para agradecer ao 
Geraldo Mesquita, para acordar o Luiz Inácio, o Se-
cretário de Saúde dele, o Ministro, o Governo sobre a 
existência e a necessidade desses profissionais.

Podemos fazer isso aqui, ô Jarbas. 
Conheci pessoalmente, em Cuba, o criador des-

se médico de família. E, hoje, há uma equipe em que 
estão incluídos os fisioterapeutas. 

Então, nós, Jarbas – esta é a razão –, que pen-
samos, nós que temos de ter essa visão de futuro, nós 
que temos de fazer uma lei boa e justa. De nada vale 
palavra sem ação. Não sou eu não, Jarbas, quem o 
diz. Foi Spencer quem disse isso. 

As idéias têm de sair daqui, Papaléo, V. Exª que é 
o responsável agora. É muito bonito ser saudado como 
Presidente da Comissão de Saúde, pela sua grandeza. 
Mas vamos passar das palavras para os fatos. Vamos 
fazer. Geraldo Mesquita é o melhor jurista, fazedor de 
leis mesmo, entende. 

Temos de nos debruçar sobre a matéria e pedir 
ao Geraldo, ao Papaléo para fazermos isto: incluirmos 
o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional na, vamos 
dizer, equipe de família...

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – ...que, sem 
dúvida nenhuma, foi um avanço. É isso o que deseja-
mos. Geraldo Mesquita, entendo que a Saúde deve ser 
como o sol: igual para todos, para que esses raios che-
guem a todos com grandeza, pois precisamos desses 
funcionários. Sejam bravos, fortes, ricos e felizes.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Muito obrigado, Senador Mão Santa, 
pelo seu brilhante pronunciamento.

Concedo a palavra à eminente Senadora Serys 
Slhessarenko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
senhoras e senhores presentes – não vou citar um a 
um os componentes da Mesa porque estou sem a no-
minata –, saúdo todos. Fico muito contente por ver a 
presença de mulheres nessa Mesa, o que não é uma 
coisa muito fácil, não! Hoje, no entanto, ela está bem 
representada.

Sr. Presidente, em primeiro lugar, saúdo-o pela 
autoria do requerimento desta Sessão Especial em 
homenagem ao Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta 
Ocupacional.

Eu não poderia deixar de me manifestar, hoje, 
porque sou meio fanática por Fisioterapia. Depois pos-
so até contar rapidinho o porquê, mas sou uma das 
suas maiores defensoras, talvez. Não entendo quase 
nada da área, mas acredito profundamente nela e faço 
uso dela. Como vivo recomendando fisioterapia, minha 
filha, que é médica, sempre me adverte: “Mãe, você 
não pode fazer isso”. Mas vivo recomendando a todos: 
“Vão ao fisioterapeuta, vão ao fisioterapeuta”.

Hoje, o Senado Federal presta uma homenagem 
justa a uma classe profissional de muita relevância em 
nossa sociedade: os fisioterapeutas e os terapeutas 
ocupacionais de todo o nosso País, de ponta a ponta. 
Faço uma homenagem especial aos profissionais do 
meu Estado, Mato Grosso, homens e mulheres que 
dedicam suas vidas a salvar vidas, tal qual médicos, 
enfermeiros e profissionais de outras áreas.
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Alguns dirão que o assunto que abordarei agora 
não tem nada a ver, mas tem. No próximo ano, co-
memoraremos 200 anos de chegada da Família Real 
portuguesa ao Brasil. Por assim dizer, esse foi o início 
da nova era do Brasil, que o levou à independência, 
deixando de ser mera colônia portuguesa e passando a 
ser o centro do império luso. Não estranhem, senhoras 
e senhores, o meu comentário, pois não estou falando 
de assunto alheio a esta sessão.

Lembro, Sr. Presidente, que a mudança da Fa-
mília Real para o Brasil foi como um marco inicial da 
fisioterapia no País. Os primeiros profissionais che-
garam juntamente com a Corte, passando a atuar em 
terras tropicais.

Os primeiros registros de serviços que tinham a 
fisioterapia como objetivo surgem entre 1879 e 1883, 
como o Serviço de Hidroterapia no Rio de Janeiro, 
que ainda existe, com o nome de Casa das Duchas. 
O primeiro serviço de fisioterapia da América do Sul, 
ligado ao Hospital de Misericórdia do Rio de Janeiro, 
foi criado em 1884 pelo ilustre médico Arthur Silva.

Faço essa reconstrução histórica para enten-
dermos que não falamos de uma profissão nova, que 
surgiu há pouco. Pelo contrário, a fisioterapia é antiga, 
mesmo que seus marcos regulatórios sejam recentes. 
Sua história e seu embasamento científico são sólidos, 
frutos da experiência que os anos trazem e do estudo 
de técnicas e procedimentos.

Comemoramos 13 de outubro como o Dia do Fi-
sioterapeuta em decorrência de a regulamentação da 
atividade do fisioterapeuta ter se dado nessa data, há 
39 anos. Essa foi uma grande vitória dos profissionais 
da área, que tiveram sua atividade reconhecida e regu-
lamentada, dissociando a fisioterapia da especialidade 
médica e criando uma disciplina autônoma.

É importante que o Senado faça esta sessão de 
homenagem e ajude a esclarecer o que são a fisiote-
rapia e a terapia ocupacional, desmistificando essas 
profissões.

Primeiro ponto: a fisioterapia não é massagem. 
Isso deve ficar claro. Para nós, que sabemos mais ou 
menos quais são as suas diferenças, muitas vezes diz-
se: “Faça uma massagem. Chame o fisioterapia”. Então 
eu digo: “Fisioterapeuta não é massagista”. Acredito 
que não seja, não é? Estão falando, aqui, que não, e 
tenho certeza, também, de que não são. Adoro aqueles 
que fazem uma massagem bem-feita, uma boa mas-
sagista, um bom massagista, mas uma coisa é uma 
coisa e outra coisa é outra coisa.

Muitos confundem a profissão do fisioterapeuta 
com a do massagista. De forma bastante didática, o 
fisioterapeuta trata doenças e lesões causadas por 
acidentes, má-formação genética, vícios de postura, 

seja prevenindo, reabilitando ou curando. No entanto, 
vejo na prevenção a grande função da fisioterapia e 
da terapia ocupacional. A prevenção é considerada, 
inclusive, a primeira atribuição da fisioterapia, cujo 
profissional deve alertar e orientar o paciente sobre a 
necessidade de adotar procedimentos adequados em 
determinadas situações. 

Por isso, senhoras e senhores, especialmente 
os fisioterapeutas do Brasil, acredito que a expressão 
“prevenir é melhor que remediar” aplica-se com pre-
cisão à atuação do fisioterapeuta e do terapeuta, que 
atuam de forma complementar à medicina, contribuindo 
para a redução das intervenções cirúrgicas e do uso 
de medicamentos.

São fundamentais esses profissionais nas nos-
sas vidas.

A terapia ocupacional não é o que muitos pen-
sam, não é uma excentricidade de ricos para falar de 
seus problemas a alguém. É, sim, uma profissão da 
área de saúde, com atenção dirigida para as ativida-
des humanas. A terapia ocupacional trabalha com a 
saúde integral, não só a física, ou seja, a ausência de 
doença, mas também a do bem-estar biológico, psi-
cológico e social.

A terapia ocupacional é indicada quando existe 
disfunção ou risco de disfunção ocupacional em qual-
quer fase da vida da pessoa. Os serviços são indicados 
para melhorar o desempenho funcional da pessoa, pre-
venir a incapacidade e o atraso de desenvolvimento.

Destaca-se, também, a importância do trabalho 
desse profissional na humanização do ambiente hos-
pitalar e no campo da saúde do trabalhador. O uso de 
atividades propositivas, a adaptação de utensílios e 
de mobiliário e as mudanças nas demandas ambien-
tais são algumas das contribuições dos terapeutas 
ocupacionais para melhoria da qualidade de vida das 
pessoas em seus ambientes de trabalho.

Fisioterapia e terapia ocupacional são áreas pro-
fissionais fundamentais para a nova forma de se ver 
a saúde, especialmente em nosso País. A atenção 
integral da saúde e a prevenção e o cuidado com o 
paciente, não com a doença, são fundamentais para 
a redução dos custos dos tratamentos médicos e para 
o aumento da qualidade de vida da nossa população, 
e não tenho dúvida disso.

Eu disse que não poderia deixar de estar aqui, 
hoje, nem que fosse para fazer uma fala muito breve 
– e esse é um assunto de que não tenho domínio – a 
respeito de uma profissão em que acredito profunda-
mente.

As pessoas até acham, às vezes, graça. Para 
aqueles mais chegados a mim, quando reclamam de 
alguma coisa, eu falo: “Fale com o fisioterapeuta. Vai 
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fazer uma fisioterapia”. O pessoal briga comigo e diz: 
“Está receitando?” Ao que respondo: “Eu não; eles é 
que vão decidir o que é necessário, o que é preciso”. 
Digo sempre que essa é uma das coisas que não 
saem, que estão, realmente, muito presentes na mi-
nha pessoa. Quando faço uma visita a um doente, já 
pergunto logo se há um fisioterapeuta naquela história, 
naquele cuidado. Se vou a um hospital, pergunto logo 
se há um fisioterapeuta. Faço isso com os meus netos 
pequenininhos, com os meus pais – minhas crianças, 
como eu os chamo, de apenas 90 anos e que estão 
lá, firmes e fortes.

Estamos sempre procurando profissionais des-
sa área, porque sabemos que eles são determinan-
tes para a qualidade de vida, tanto numa perspectiva 
preventiva, quanto curativa – quanto mais preventiva 
melhor. São profissionais que, bem formados, com 
certeza auxiliam grandemente no incremento da nos-
sa qualidade de vida.

Parabéns a todos os fisioterapeutas deste País 
e do meu Estado de Mato Grosso, que exercem, tam-
bém, a função de terapeutas ocupacionais.

Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Muito obrigado, Senadora Serys Slhes-
sarenko, pelo pronunciamento, didático por sinal, muito 
importante.

Como último orador inscrito, concedo a palavra 
ao eminente Senador José Nery.

O SR. JOSÉ NERY (P-SOL – PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Geraldo Mesquita, Srªs e Srs. Se-
nadores, Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais 
homenageados nesta sessão, eu gostaria de me dirigir 
à Drª Ana Cristhina de Oliveira Brasil, Vice-Presidente 
do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupa-
cional (Conffito), aqui representando o Presidente do 
Conselho, Dr. José Euclides Poubel; Drª Ingridh Farina, 
Fisioterapeuta e Assessora do Conffito; Dr. Denílson 
Magalhães; Dr. Lukas Darien; Dr. Ricardo Lotif Araú-
jo; Drª Luciana Mesquita de Abreu, todos integrantes 
ou Assessores do Conselho Federal de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional.

Sr. Presidente, quero manifestar a minha solida-
riedade e os meus cumprimentos a todos os profis-
sionais que atuam na área da fisioterapia e da terapia 
ocupacional pelo transcurso do seu Dia, homenagem 
prestada por esta Casa do Congresso Nacional a to-
dos os Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do 
Brasil. Em especial, peço licença para cumprimentar 
os Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do meu 
Estado, o Pará, que aqui represento. 

Em várias oportunidades, temos tido a possi-
bilidade de não somente receber o serviço prestado 
por essa categoria de profissionais, mas, igualmente, 
termos clareza da importância deste trabalho para a 
saúde da população brasileira. Portanto, esta Casa, 
ao homenagear uma das mais importantes profissões 
da área da Saúde, reconhece os relevantes serviços 
prestados ao povo brasileiro por esses dedicados pro-
fissionais.

No entanto, não posso deixar de registrar o quan-
to ainda devemos avançar no reconhecimento dessa 
atividade no atendimento e na promoção da saúde em 
nosso País. Em geral, os profissionais da área sofrem 
com a discriminação que lhes é imposta nas unidades 
de atendimento à saúde, tanto no setor público quanto 
no setor privado, pois, apesar de prestarem relevantes 
serviços, seus salários são sempre muito inferiores aos 
de outros profissionais, notadamente se comparado 
aos salários dos médicos.

Srªs e Srs. Senadores, é necessário que traba-
lhemos pela fixação de um piso nacional de salários 
para todos os profissionais da saúde, desde o nível 
auxiliar ao nível superior, a ser observado pelo setor 
público e privado, que, do meu ponto de vista, é o único 
meio de corrigir as distorções e discriminações hoje 
verificadas entre os profissionais da saúde. Tal medida 
alcançaria os laboriosos profissionais fisioterapeutas 
e terapeutas ocupacionais.

Espero que os governantes, especialmente os 
do Governo Federal, se sensibilizem para a situação 
da saúde pública e das péssimas condições de aten-
dimento ao povo brasileiro e vejam o quanto é impor-
tante que os profissionais da Fisioterapia e da Terapia 
Ocupacional tenham presença garantida nas equipes 
de saúde, em especial no Programa Saúde da Famí-
lia, o que garantiria emprego a milhares de profissio-
nais que, uma vez formados, aguardam uma chance 
de atuarem em suas profissões. Grande importância 
tem o Programa Saúde da Família no atendimento e 
prevenção à saúde das pessoas, das populações mais 
excluídas e mais pobres, como se referiu há pouco 
o Senador Mão Santa, uma experiência iniciada em 
Cuba e que outros governos, como o brasileiro, vêm 
adotando como uma das formas de acompanhamento, 
monitoramento, prevenção e melhores condições de 
saúde da nossa população. As equipes que se espa-
lham pelo País como um todo, equipes multiprofissio-
nais, são importantíssimas no tratamento preventivo 
das doenças; contar com essas equipes e com os 
profissionais da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional 
seria uma forma de prestar assistência às pessoas de 
forma mais global em suas necessidades para que te-
nham saúde em abundância.
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O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Permita-me 
V. Exª um aparte?

O SR. JOSÉ NERY (P-SOL – PA) – Com muita sa-
tisfação, concedo o aparte ao Senador Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
José Nery, de forma muito rápida, primeiro para cum-
primentar meu amigo, companheiro, lutador, Senador 
que aprendi a respeitar aqui em nosso dia-a-dia, e 
cada vez mais, Geraldo Mesquita Júnior, pela iniciativa 
brilhante da homenagem que faz, e à qual fiz questão 
de assistir durante todo o período, aqui, sentado em 
minha Bancada, percebendo a importância dessa ho-
menagem. Senador José Nery, meus cumprimentos 
pelo pronunciamento que faz, cumprimento a todos, 
mas a V. Exª em especial, nesse momento, por apontar 
caminhos, por apontar alternativas, busca espaço para 
que esses profissionais, efetivamente, ocupem o justo 
lugar no mercado de trabalho pela competência e pela 
qualidade da atividade que desempenham. Quero dar 
um depoimento de um minuto, se me permitirem os 
Fisioterapeutas e os Terapeutas Ocupacionais. O Se-
nado acompanhou e sabe – o Senador Papaléo – que 
estou com um filho internado no Hospital Mãe de Deus, 
há quatro meses, em Porto Alegre, e o papel desses 
profissionais é algo capaz de emocionar qualquer um 
de nós e não somente a mim que sou pai. Muitas ve-
zes, o menino – que está há quatro meses internado 
no hospital – está irritado, cansado, não quer fazer os 
exercícios, chegam lá os profissionais, verdadeiros psi-
cólogos, pastores da vida, eu diria, que o tratam com 
um carinho inquestionável e o convencem a se movi-
mentar, a se mexer, a fazer os exercícios. Hoje fiquei 
sabendo que ele começou a dar os primeiros passos. 
Então, queria dar esse depoimento. Vocês, profissionais 
dessa área, fazem um trabalho belíssimo, belíssimo! 
Por isso, a minha homenagem, Senador Mesquita Jú-
nior, pela iniciativa, Senador José Nery, Senador Pa-
paléo Paes e a todos que aqui se pronunciaram. Faço 
este depoimento como reconhecimento ao belíssimo 
trabalho desempenhado por homens e mulheres que, 
ao se dedicam a essa profissão, fazem-no muito bem. 
Muito obrigado, em nome de todos aqueles que, com 
certeza, dependem muito de vocês. Muito obrigado!

O SR. JOSÉ NERY (P-SOL – PA) – Obrigado, 
Senador Paulo Paim, pelo aparte, pelo depoimento 
emocionado de quem acompanha de perto os servi-
ços prestados por esses profissionais em sua própria 
família. 

Todos nós temos visto a dedicação do Senador 
Paulo Paim ao acompanhar o tratamento do seu filho, 
que está se recuperando gradativamente, para a ale-
gria de todos nós que convivemos com S. Exª. 

Sabemos da dedicação de V. Exª ao Brasil, aos 
trabalhadores e a todos aqueles que querem cons-
truir uma Pátria mais justa. Sabemos que nesses últi-
mos quatro meses a questão que envolve a saúde e 
a recuperação de seu filho tem sido algo que o pre-
ocupa muito, e que nos preocupa também. Por isso, 
saudamos a feliz notícia de que o seu filho começa a 
dar os primeiros passos, sinal mais visível da recupe-
ração dele. O aparte de V. Exª, Senador Paulo Paim, 
só engrandece este breve pronunciamento que faze-
mos nesta tarde, juntamente com o pronunciamento 
de outros Senadores e Senadoras que aqui prestam 
essa justa homenagem aos Fisioterapeutas e da Te-
rapia Ocupacional.

Tenho acompanhado no Estado do Pará, em Be-
lém, em Abaetetuba, em Barcarena e em outros Muni-
cípios, o trabalho desses profissionais, sobretudo na 
recuperação de vítimas de acidentes graves. É impor-
tante – e o Senador Paulo Paim define com perfeição 
– não só a recuperação física dos pacientes, mas o 
incentivo à recuperação do paciente na sua integrali-
dade, cuida da alma, do bem-estar.

Esse é um testemunho de que vocês, profissio-
nais da fisioterapia e da terapia ocupacional, devem 
cada vez mais se orgulhar da profissão que exercem 
e dos desafios postos para que esse trabalho seja me-
lhor reconhecido pelo Poder Público e pela sociedade. 
Essas profissões só se engrandecerão com a melhoria 
na qualidade de saúde do nosso povo.

Saúdo também o Senador Geraldo Mesquita Jú-
nior pela iniciativa desta sessão, que nos dá a oportu-
nidade de nos somarmos aos demais Senadores que 
aqui se pronunciaram para demonstrar a relevância 
desse trabalho para a saúde do povo brasileiro.

Antes de encerrar meu pronunciamento, esta 
breve saudação, peço licença aos fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais, dignos homenageados, para 
prestar uma homenagem aos profissionais da educa-
ção, ao professor, em especial, que teve seu dia come-
morado e ressaltado desta tribuna do Senado Federal 
por várias Srªs e Srs. Senadores. Trata-se de uma das 
profissões humanas mais dignas e mais completas na 
formação da nossa sociedade.

Infelizmente, a educação não adquiriu, ainda, o 
status necessário de atenção que se exige para que 
haja, de fato, educação de qualidade. Com muito esfor-
ço, dos próprios profissionais da educação dos diversos 
níveis de ensino – da educação infantil, da educação 
especial, do ensino fundamental, do ensino médio, do 
ensino superior, das instituições de pesquisa –, em to-
dos os níveis do conhecimento, o professor é funda-
mental e tem uma missão indissociável na construção 
de um Brasil mais justo e mais digno para todos.
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Os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocu-
pacionais também contaram com a inestimável contri-
buição dos professores e professoras para adquirirem 
seu nível de informação. Portanto, ao saudar aqui os 
mestres do Brasil, aqueles que estão nas capitais, nas 
cidades, e sobretudo aqueles que estão nas comuni-
dades mais longínquas, no interior do Brasil, onde a 
informação chega com muita dificuldade, onde a comu-
nicação é muito tênue, tenho certeza de que os fisio-
terapeutas e terapeutas ocupacionais aqui presentes, 
representando essa laboriosa classe de profissionais, 
se associam a esta homenagem aos professores e 
professoras do Brasil, que lutam por melhores salários 
e por melhores condições de trabalho, que lutam, por 
exemplo, no ensino fundamental e médio, para que 
haja um piso nacional.

Por sinal, daqui a pouco estaremos discutindo e 
votando nesta Casa o piso nacional para os professores 
de ensino fundamental e médio. Tenho certeza de que 
essa luta conta com a solidariedade e o apoio de todas 
as Srªs e Srs. Senadores para o engrandecimento do 
Brasil e para o fortalecimento da educação.

Portanto, esta é uma dupla homenagem aos 
fisioterapeutas, aos terapeutas ocupacionais e aos 
professores do País.

Recebam, pois, as nossas saudações, a nossa 
solidariedade e a merecida homenagem do Senado 
Federal. 

Parabéns a todos.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Obrigado a V. Exª.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Com a palavra o Senador Marconi Pe-
rillo, pela ordem.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se 
possível, gostaria de me inscrever para falar pela mi-
nha Bancada.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Com o maior prazer, Senador Marconi 
Perillo. V. Exª está inscrito. 

Temos mais dois Senadores presentes no plená-
rio: o Senador Arthur Virgílio, que agora fará uso da 
palavra, e o Senador Jayme Campos, que precede V. 
Exª, Senador Marconi Perillo. Em seguida, V. Exª fará 
uso da palavra.

Portanto, com a palavra o Senador Arthur Virgí-
lio, que estava inscrito antes de V. Exª, e, por último, o 
Senador Marconi Perillo. 

Com a palavra o Senador Arthur Virgílio. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Senador Geraldo Mesquita Júnior; Srª Ana 
Cristhina de Oliveira Brasil, Vice-Presidente do Con-
selho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 
que, neste momento, representa o Presidente do Con-
selho, o Dr. José Euclides Poubel e Silva; Srª Marta 
Rosa Gonçalves Pereira, Vice-Presidente do Conselho 
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª 
Região; Sr. Ricardo Lotif Araújo, Presidente do Conse-
lho Regional do Piauí; demais componentes da Mesa; 
Srªs e Srs. Senadores e convidados; estou olhando 
para o Senador Alvaro Dias, que acabou de operar o 
joelho – portanto, é freguês –, para lembrar da minha 
própria vida. Dou muita importância ao profissional da 
fisioterapia em função do meu apego ao esporte, por 
ter praticado esporte a vida inteira. É mais fácil eu iden-
tificar que lugar do corpo eu não engessei do que ficar 
lembrando dos locais do corpo que já tive ocasião de 
engessar. Fiz judô e jiu-jitsu a minha vida inteira; hoje 
mesmo sou ciclista, corro, disputo provas e não consigo 
trabalhar sem o apoio de bons fisioterapeutas.

A última vez em que operei o joelho direito – que 
não tem nenhum ligamento dele próprio, tudo foi refeito 
–, eu o fiz com o meu querido amigo, Professor José 
Luiz Runco, que hoje é médico da Seleção Brasileira 
e que já foi médico do Flamengo. Ele me recomendou, 
para os primeiros cuidados, a Patrícia, uma fantástica 
fisioterapeuta do Rio de Janeiro. Depois disso, eu vim 
do Rio para Brasília, passei parte de um recesso lá 
e vim para Brasília, e aqui encontrei um fisioterapeu-
ta fantástico também, que me ajudou muito, o Sílvio, 
formado na Escola do Dr. Aloysio Campos da Paz, no 
Hospital... no Hospital... Isso: no Hospital Sarah Ku-
bitschek. Realmente, a reunião foi tão dura que acho 
que estou precisando mais de um psicólogo do que 
de um fisioterapeuta neste momento.

Mas, em 1997, operei os dois joelhos de uma vez 
só. Fiz artroscopia no joelho esquerdo e fiz ligamento 
e artroscopia no joelho direito. Optei porque tinha tra-
balho a fazer. Então, fiquei um bom tempo sem colocar 
os dois pés no chão, trabalhando à base de muleta. 
Depois, começou aquela empedernida jornada para 
recuperar a musculatura em volta da área lesionada. 
Em outras palavras, eu devo muito da minha felicidade 
pessoal aos fisioterapeutas; muito. 

Até hoje mesmo, quando não acontece nada, 
tenho de fazer fisioterapia. Pedalo 25, 30 quilômetros 
todos os dias. Não tenho tempo para fazer mais; se 
tivesse, eu faria mais. Ando muito de bicicleta em Ma-
naus, e a garotada vai chegando perto e vai andando 
junto. Percebo que tenho a diferença da idade contra 
mim e digo muito para eles: “Vocês têm uma vantagem 
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que é maior do que a idade de vocês contra a minha: 
é o fato de que, enquanto eu me esforço para peda-
lar esses 20, 25 quilômetros, vocês podem fazer 100 
quilômetros, porque a vocês ainda é dado o direito a 
uma fantástica vagabundagem da qual vocês têm de 
usufruir mesmo nas horas vagas de vocês”. A garotada 
lá pedala e muito – 100 quilômetros todo dia; 80, 90, 
70, eles ficam frustrados.

Isso sem falar nas corridas! Sou aficionado em 
participar da São Silvestre. É preciso mesmo haver 
essa ligação entre quem faz esporte e a fisioterapia. 
A última São Silvestre de que participei arranjei uma 
pubalgia na descida. Falam tanto da subida, e a su-
bida não é nada para quem tem fôlego. A descida é 
que é complicada porque gera uma pubalgia, porque 
tem de travar muito. Enfim, isso é algo que acontece 
até com os atletas de ponta, até com os atletas de 
alto rendimento. 

Devo, portanto, registrar aqui a importância de 
uma carreira que, crescentemente, se soma aos co-
nhecimentos da Medicina.

Aqui, ainda há pouco tempo, tive problemas de 
novo no manguito rotator e voltei para o Sílvio, na 
academia Fit 21, da Asa Norte. Lá, fiz um pouco de 
exercícios na água e, depois, musculação para recu-
perar o manguito rotator. Ele está bem, graças a Deus. 
Está ótimo, e só não sei como ficarei no dia em que 
tiver de parar com tudo. Talvez eu tenha que ficar re-
almente sem mexer nada, porque, se tudo depende 
do fortalecimento muscular, um dia, os músculos não 
estarão tão bem.

Eu percebo que o fisioterapeuta dá alegria àquele 
que acabou de sofrer um AVC; ele dá alegria, ele res-
titui vida àquele que é tetraplégico ou é paraplégico, 
sobretudo quando faz exercício dentro d’água; ele dá 
alegria e conforto a quem não acredita mais que vá 
ter a recuperação da lesão que sofreu e acaba ten-
do a máxima recuperação possível; ele acaba dando 
muita alegria àquele que precisa competir para ganhar 
dinheiro ou pelo seu prazer pessoal.

Na primeira vez em que machuquei feio o joelho, 
fiquei nove meses sem operar e sem recuperar o joe-
lho. Eu tinha um médico muito famoso, que era sócio 
mais jovem de um médico da seleção brasileira – não 
cito nem o nome, porque foi uma experiência muito 
ruim, e foi o fisioterapeuta que me socorreu, porque o 
médico queria me convencer de que eu ia voltar a an-
dar. Eu perguntei: “Andar, mestre?”. Eu era, na época, 
campeão carioca de jiu-jitsu. Perguntei: “Vou andar? 
Andar? Eu não quero andar. Eu quero voltar a fazer o 
que eu fazia, eu quero voltar a ter a tonicidade que eu 
tinha, voltar a ter a agilidade que eu tinha, voltar a ter 
a vida que eu tinha. Andar? Você não está me ofere-

cendo nada. Eu aprendi a andar com dois ou três anos 
de idade. Está querendo colocar um bode na sala? 
Quer me convencer de que eu estou fazendo um alto 
negócio, voltando a fazer uma coisa que eu aprendi a 
fazer aos três, aos dois ou com um ano de idade (nem 
me lembro quando!)?” Ou seja, não foi um médico à 
altura daquilo que eu estava pedindo.

Mas eu tive um fisioterapeuta muito bom, que, in-
clusive, me encaminhou para o médico que me curou 
definitivamente. Eu já estava há seis meses sofrendo, 
e não tinha solução. Cada vez mais aumentava o peso 
com que eu fazia ginástica para a perna, e não resolvia 
a minha vida. Esse fisioterapeuta me levou ao Dr. Hil-
ton Gosling, falecido Dr. Hilton Gosling, que me disse: 
“Olha, você, em três meses, vai estar pronto para vol-
tar a fazer luta. Tudo seu vai estar ruim; a única coisa 
que vai estar boa em você vai ser o seu joelho”. Em 90 
dias, ele cumpriu a palavra. Foi um trabalho das três 
partes: Dr. Hilton, eu próprio e o fisioterapeuta.

Eu fiz questão de me inscrever para falar por en-
tender que é muito meritória, Senador Geraldo Mes-
quita, a iniciativa de V. Exª, de chamar a atenção so-
bre uma categoria profissional que tem o maior valor, 
o maior mérito, tem muitos serviços prestados e mais 
serviços ainda a prestar, porque não é todo mundo que 
sabe que pode recorrer a um fisioterapeuta. As pesso-
as pensam logo em recorrer a um médico. No entanto, 
há soluções tão boas, tão fáceis e tão sábias a partir 
do conhecimento que se está acumulando. 

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Senador Arthur Virgílio, parabéns pelo 
seu pronunciamento, um depoimento emocionante, à 
altura daquele que fez há pouco aqui o Senador Paulo 
Paim, que mostra a importância, o respeito e o reco-
nhecimento a essas categorias por todos nós.

Concedo a palavra ao eminente Senador Jayme 
Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Pre-
zado e ilustre Senador Geraldo Mesquita Júnior, que 
hoje preside esta sessão de homenagem aos nossos 
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, no Sena-
do Federal; ilustre Sr. Ricardo Araújo, Presidente do 
Conselho Regional do Estado do Piauí; ilustre Srª Ana 
Cristhina de Oliveira Brasil, Vice-Presidente do Con-
selho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; 
Srª Marta Rosa Gonçalves Pereira, Vice-Presidente do 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupa-
cional da 10ª Região; demais membros que compõem 
a Mesa, Srªs e Srs. Senadores, demais convidados 
aqui presentes.
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Ilustre Presidente Geraldo Mesquita, não poderia 
deixar de exaltar a oportunidade ímpar de V. Exª em 
promover este grande evento de hoje, homenagean-
do essa grande categoria de profissionais que, com 
certeza, fazem um verdadeiro sacerdócio das suas 
profissões. E deveras confessar, de público, que vi o 
quanto os fisioterapeutas são importantes. Infelizmente, 
a menos de 30 dias, perdi o meu saudoso pai e vi a im-
portância do fisioterapeuta no tratamento da saúde de 
um cidadão. Acompanhei bem de perto a enfermidade 
de meu pai e vi a consideração e, sobretudo, o calor 
humano com que esses profissionais se dedicam, no 
dia-a-dia, aos seus enfermos.

Sr. Presidente e demais presentes, belas são as 
profissões que ajudam a salvar vidas, que auxiliam 
no tratamento dos enfermos, na cura das doenças e 
promovem a saúde. São todas admiradas pela abne-
gação de seus praticantes, que conseguem dosar tec-
nologia, experiência e respeito ao indivíduo. Mas, entre 
elas, há um ramo que se diferencia pela capacidade 
de explorar os limites do corpo e da mente humana: 
é a fisioterapia.

No campo da ciência médica, essa especialidade 
vem se revelando uma referência para a recuperação 
equilibrada e harmônica de pacientes que necessitam 
de acompanhamento clínico de longo prazo, principal-
mente porque ela restitui a dignidade do enfermo, que 
assume, ele próprio, a gestão de tratamento, ditando 
o ritmo da atuação dos técnicos. Assim, deixa a humi-
lhante condição passiva diante da moléstia e começa 
a combater, com seu esforço e obstinação, o mal que 
o debilita.

Torna-se, portanto, ativo diante do destino. Vê-se 
revitalizado em suas forças para enfrentar a doença 
que o acomete.

Não tenho medo de dizer que, antes de qualquer 
coisa, o fisioterapeuta reabilita a esperança do seu 
paciente, devolvendo a ele sua auto-estima e sua von-
tade de lutar pela recuperação. Não há enfermidade 
que resista ao sentido aguçado de preservação; ele é 
o mais eficiente remédio contra qualquer mal.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a fisiote-
rapia se desenvolveu técnica e clinicamente no perí-
odo da Segunda Guerra, exatamente para tratar dos 
lesionados nos campos de batalha. De lá para cá, no 
entanto, assumiu personalidade própria na sociedade 
contemporânea, cuidando dos traumas da vida moder-
na: acidentados no trânsito, vitimados da violência e 
atingidos pelo estresse e pelo esforço repetitivo.

Contudo, o fisioterapeuta não se conforma mais 
com os limites da reabilitação; quer ser o profissional 
da prevenção e da educação, porque sua atividade lhe 

permite uma visão mais holística do corpo e uma com-
preensão mais geral da preservação da saúde.

Nesse sentido, Srªs e Srs. Senadores, a principal 
demanda da categoria é a sua inserção nas noções 
básicas de saúde, ou seja, a inclusão do fisioterapeu-
ta no PSF – Programa de Saúde da Família, por uma 
razão elementar: esses profissionais trabalharão para 
evitar o agravamento de pequenos traumas, tornando-
os sanáveis num estágio em que o principal recurso 
empregado no tratamento for apenas a boa vontade 
do paciente.

Digo isso, Sr. Presidente, porque tive a primazia 
de ter sido três vezes Prefeito da minha terra natal e 
Governador do meu Estado. Quando do surgimento do 
PSF, capitaneado pelo Governo Federal, tive a honra 
de implantá-lo em alguns lugares da minha cidade, 
14 ou 15 inicialmente. Mesmo não estando inserido 
no contexto de repasse do Governo Federal, fiz ques-
tão absoluta, nesses 14 locais onde foi implantado o 
programa de saúde, de lá incluir fisioterapeutas, por-
que eu já sabia de sua importância, em que pesem 
os recursos serem bem aquém daquilo que o Governo 
Federal teria de transferir quase obrigatoriamente. Na 
verdade, Papaléo – V. Exª que é médico –, o Governo 
Federal faz cortesia com o chapéu dos outros. Quan-
do se pega um programa como o Saúde da Família 
e se instala uma equipe, o Governo Federal contribui 
apenas com 30%; outra parte é do Estado, e outra, do 
Município – o Município arca com a água, com a luz, 
com o prédio, com o guarda etc, etc.

Então, nós temos de lutar aqui para seja inserido, 
obrigatoriamente, o fisioterapeuta nos PSFs em todo 
este imenso País. Essa é uma necessidade premente, 
porque nós sabemos do valor que ele tem, da impor-
tância que ele representa, até economicamente, para 
uma boa saúde pública em nosso País.

A inclusão dos fisioterapeutas nos PSFs evitará 
onerosos tratamentos que sangram os cofres públi-
cos quando a doença já está numa fase avançada. A 
entrada dos fisioterapeutas nesse programa poderá 
acarretar menores custos operacionais à saúde pú-
blica nacional. 

Atualmente, o Programa Saúde da Família pre-
vê uma equipe mínima composta por um médico, um 
enfermeiro, um dentista e um agente de saúde. Com 
justiça, os fisioterapeutas reivindicam sua inserção no 
desenvolvimento desse projeto. Sabem que sua atu-
ação na chamada atenção básica poderá resultar em 
novo perfil de atendimento médico às camadas mais 
carentes da nossa população. 

Fisioterapia não é um negócio, e muito menos um 
recurso clínico para os mais abastados. O fisioterapeu-
ta é um profissional engajado na política de prevenção 
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contra doenças, na recuperação da capacidade cura-
tiva dos enfermos e, principalmente, na promoção do 
bem-estar da nossa sociedade. 

Por isso mesmo, o fisioterapeuta precisa deixar o 
plano terciário de atendimento, o nível que cuida ape-
nas das seqüelas, para ajudar no planejamento mais 
avançado da saúde pública. Hoje, existem dois proje-
tos tramitando na Câmara Federal que inserem esses 
profissionais na área básica de saúde. Peço aos meus 
colegas que, quando essas matérias chegarem aqui 
ao Senado, tenhamos o discernimento para aprová-las 
com presteza e urgência. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou cer-
to de que a maior homenagem que se fará aos mais 
de 120 mil fisioterapeutas deste País será a amplia-
ção do seu mercado de trabalho, entregando-lhes a 
responsabilidade de promover justiça social por meio 
de um atendimento eficiente e humano na saúde pú-
blica do Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Eu é que agradeço, Senador Jayme 
Campos, por seu pronunciamento.

Concedo a palavra ao Senador Marconi Perillo.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº 
Sr. Presidente desta sessão e autor do requerimento 
de homenagem, Senador Geraldo Mesquita Júnior; 
Ilmº Sr. Ricardo Lotif Araújo, Presidente do Conselho 
Regional do Piauí e Ceará; Ilmª Srª Ana Cristhina de 
Oliveira Brasil, Vice-Presidente do Conselho Federal 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que neste ato 
representa o Presidente do Conselho; Ilmª Srª Marta 
Rosa Gonçalves Pereira, Vice-Presidente do Conse-
lho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
da 10ª Região; demais autoridades que compõem a 
Mesa; Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores 
convidados, na semana passada, tivemos a honra de 
homenagear, neste Plenário, os ortopedistas, a quem 
denominamos naquela oportunidade verdadeiros ouri-
ves do esqueleto humano. Hoje homenageamos duas 
categorias que caminham de mãos entrelaçadas com 
essa especialidade médica. Homenageamos os fisio-
terapeutas e os terapeutas ocupacionais, que podem 
ser considerados artífices das articulações do corpo 
e da mente.

Profissionais de paciência inesgotável, os fisio-
terapeutas e terapeutas ocupacionais são, hoje, res-
ponsáveis pelo retorno de inúmeras pessoas às ativi-
dades físicas, mentais, laborais e à vida cotidiana. Isso 
ocorre por meio das diversas rotinas terapêuticas que, 
gradativamente, restituem mobilidade às articulações, 

restituem elasticidade aos músculos, nervos e tendões, 
muitas vezes duramente lesionados.

A Fisioterapia, Sr. Presidente – e é claro que 
também temos de falar da Terapia Ocupacional –, é 
uma ciência aplicada cujo objeto principal de estudo 
é o movimento humano. A Fisioterapia utiliza conhe-
cimentos e recursos próprios com os quais, conside-
rando as condições sociais, psíquicas, físicas e men-
tais, busca promover, tratar e recuperar a saúde do 
paciente, em particular no que concerne à capacidade 
de movimento.

As primeiras escolas de ensino nessa área des-
tacam-se como grandiosa obra dos portugueses no 
País, em particular os avanços obtidos na cidade do 
Rio de Janeiro.

No século XIX, os recursos fisioterápicos faziam 
parte da terapêutica médica, e há registros da criação, 
no final do século XIX, do serviço de eletricidade mé-
dica e também do serviço de hidroterapia no Rio de 
Janeiro, existente até os dias de hoje sob denomina-
ção de “Casa das Duchas”.

É o médico Arthur Silva, em 1884, que participa 
intensamente da criação do primeiro serviço de Fisio-
terapia da América do Sul, no Hospital de Misericórdia 
do Rio de Janeiro. Mas São Paulo, Srªs e Srs. Sena-
dores, também se destacava à época.

Por isso é que, nesta homenagem prestada aos 
fisioterapeutas e aos terapeutas ocupacionais, não 
poderíamos deixar de referir a figura emblemática do 
Professor Raphael de Barros, da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, que, no ano de 1919, 
fundou o Departamento de Eletricidade Médica.

Não poderíamos deixar de referir tampouco a 
personalidade do Dr. Waldo Rolim de Moraes, que, em 
conjunto com o Centro de Estudos Raphael de Barros, 
criou o primeiro curso de Fisioterapia no Brasil no ano 
de 1951. Com duração de um ano, o curso tinha por 
objetivo formar técnicos nessa especialidade.

Essa matéria, é importante notar, toma maior ex-
pressividade no Brasil a partir de 1958, quando a Lei 
nº 5.029 cria, anexo à Cadeira de Ortopedia e Trau-
matologia da Faculdade de Medicina da Universida-
de de São Paulo, o Instituto Nacional de Reabilitação 
(INR). Esse era um projeto da Organização Mundial 
de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde e 
da Confederação Mundial de Terapia Física.

Daí em diante, sucedem-se os efeitos que vão 
dando à Fisioterapia a devida expressão e reconhe-
cimento como instrumento de reabilitação do apare-
lho motor. As décadas de 30 e 40 veriam importantes 
avanços na área, em particular depois da Segunda 
Guerra Mundial, quando a Fisioterapia se destaca 
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como ferramenta indispensável para a reabilitação de 
ex-combatentes.

Neste dia de homenagem à Fisioterapia e à Te-
rapia Ocupacional, gostaríamos de reconhecer aqui, 
também, o valoroso trabalho prestado pela equipe 
de profissionais, da mais alta qualificação, do Centro 
de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo 
(CRER), criado durante nossa gestão à frente do Go-
verno de Goiás, na cidade de Goiânia, que hoje atende 
a mais de mil pacientes/dia, desafogando extraordina-
riamente a Rede Sarah de Hospitais, sobretudo aqui 
da cidade de Brasília, atendendo uma demanda mui-
to expressiva não só do nosso Estado, mas de toda a 
Região Centro-Oeste e Centro-Norte do Estado. 

O CRER é hoje, certamente, uma das maiores 
referências na área de reabilitação e readaptação no 
Brasil, um hospital que tem todos os equipamentos mais 
modernos do mundo, um instituto que efetivamente 
tem um conceito de gestão também muito moderno, 
com a associação de reintegração. Enfim, uma insti-
tuição que, nessa área específica, atende, com muita 
competência, com muito profissionalismo, todas as 
demandas que para lá são levadas em função desse 
tipo de trauma.

O CRER, Sr. Presidente, num processo de inter-
câmbio com o Canadá, mas que também contou com 
a parceria da ABDR, da Associação de São Paulo e 
com a experiência do próprio Sarah Kubitschek, de-
senvolveu diversas metodologias de recuperação para 
pessoas portadoras de necessidades especiais, víti-
mas de traumas etc., o que envolve não só trabalho 
de neurologistas e ortopedistas, mas também o em-
penho permanente dos fisioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais.

Meus queridos homenageados, meus queridos 
representantes de entidades de classe, desejamos 
que todos os senhores e senhoras continuem arden-
temente nessa valorosa luta pela recuperação dos 
pacientes no sentido integral da palavra, pois sem a 
dedicação, o amor e o carinho de vocês, milhares de 
pessoas estariam hoje muito longe das atividades la-
borais; distantes do prazer de viver e interagir neste 
maravilhoso mundo da pós-modernidade.

Encerrando, Sr. Presidente, cumprimentando-o 
mais uma vez pela iniciativa, gostaria de dizer que tive 
oportunidade de acompanhar de perto a construção 
do CRER desde a sua concepção. Fui ao Canadá, vi-
sitei outras instituições, mas mais importante do que 
a construção, do que a obra em si, é, principalmente, 
constatar a importância do trabalho de fisioterapia nes-
sa área. É muito bom ver o trabalho inicial e o resulta-
do desse trabalho ao final de todo o tratamento. Isso, 

por si só, demonstra claramente a importância dessa 
profissão e desse profissional para todos nós.

A todos, meus parabéns!
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – O Sr. Senador Flávio Arns enviou dis-
curso à Mesa alusivo à presente homenagem, para 
ser publicado na forma do disposto no art. 203, com-
binado com o Inciso I e §2º do art. 210, do Regimento 
Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT– PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a homenagem que hoje prestamos a es-
tas duas categorias profissionais – Fisioterapeutas e 
Terapeutas Ocupacionais – é mais do que merecida. 
Graças a esses profissionais, milhares de pessoas 
no Brasil viveram ou estão vivendo experiências bem 
sucedidas de habilitação e reabilitação. Em ambas as 
circunstâncias, o trabalho dos fisioterapeutas e dos 
terapeutas ocupacionais é fundamental para o desen-
volvimento da independência de seus pacientes para a 
vida, para o convívio em família, junto à comunidade, 
enfim, para uma vida plena e feliz.

No processo de habilitação, esses profissionais 
atuam no atendimento de pessoas que possuem al-
guma deficiência congênita, ou seja, presente desde 
o nascimento. Para essas pessoas, a presença do 
fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional é funda-
mental para possibilitar que, a partir da identificação 
de suas potencialidades, adquiram o nível suficiente 
de desenvolvimento para o ingresso e participação na 
vida comunitária.

No processo de reabilitação, o trabalho consiste 
em prestar assistência à pessoa para compensar uma 
perda ou limitação funcional. É o caso de milhares de 
pessoas que estão se reabilitando de um trauma decor-
rente de acidentes no trânsito, quedas, ou de alguma 
dificuldade adquirida no decorrer da vida.

Dada a importância desses profissionais para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde daque-
les que necessitam, é fundamental que busquemos 
garantir sua participação no atendimento integral à 
saúde dos cidadãos por meio de iniciativas públicas, 
como o Sistema Único de Saúde.

Foi sob esse ponto de vista que procuramos, no 
substitutivo apresentado ao Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, garantir que o atendimento integral à saúde 
da pessoa com deficiência seja obrigatório.

No texto remetido à Câmara dos Deputados, no 
capítulo que trata do direito à saúde, incumbiu-se ao 
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Poder Público, em cada esfera de Governo, desenvolver 
políticas públicas de saúde específicas para as pes-
soas com deficiência que incluam a garantia destes 
cidadãos os recursos necessários ao seu tratamento, 
habilitação e reabilitação.

Esse trabalho, inclusive, já vem sendo desenvol-
vido de forma extraordinária em todo o Brasil por enti-
dades sociais que atendem pessoas com deficiência, 
como Apaes, Pestalozzis, Associações de Deficientes 
Físicos e entidades congêneres. Nessas entidades, 
os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais têm atu-
ado com competência e dedicação na promoção da 
habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência, 
apoiando também o desenvolvimento daqueles que ad-
quiriram, ao decorrer de sua vida, uma deficiência ou 
necessidade de locomoção, bem como uma dificuldade 
que demande a realização destas terapias.

No Estado do Paraná, a valorização desses pro-
fissionais, bem como a regulamentação das profissões, 
fica por conta do Conselho Regional de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional da 8ª Região (CREFITO-8). A 
entidade tem, com muito êxito, cumprido a missão de 
normatizar e fiscalizar do exercício das atividades de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional no Estado.

Ressaltando o trabalho do Crefito – 8, quero pa-
rabenizar os demais Conselhos Regionais espalhados 
pelo Brasil, que, da mesma forma, cumprem seus obje-
tivos institucionais e contribuem para o fortalecimento 
dessas profissões em nosso País.

Da mesma forma, destaco a importância das 
instituições de ensino superior que se dedicam à for-
mação desses profissionais, ofertando cursos de gra-
duação e especialização lato sensu e stricto sensu 
e contribuindo para o desenvolvimento de técnicas, 
novas abordagens e alternativas para o atendimento 
dos pacientes.

A aplicação dessas terapias por meio de novas 
metodologias tem sido objeto de debates em todo o 
País. Recentemente, em Curitiba, participei de uma 
Audiência Pública promovida pelas Comissões de 
Educação e de Saúde da Assembléia Legislativa do 
Estado do Paraná, onde, juntamente com entidades 
que atuam na área da habilitação e reabilitação de 
pessoas com deficiência, especialistas e profissionais, 
pudemos discutir a prática da equoterapia como polí-
tica pública a ser implantada no Paraná. 

Na ocasião, ressaltamos que a Equoterapia pode 
ser oferecida pelo SUS, pois se trata de uma metodo-
logia utilizada no tratamento fisioterapêutico. Para isso, 
no entanto, é preciso que estados e municípios estru-
turem a oferta do serviço, o que depende da vontade 
dos gestores. Destacamos também a tramitação, no 

Congresso Nacional, do projeto de lei de autoria da Se-
nadora Lúcia Vânia, que torna disponível a Equoterapia 
no SUS. O projeto, cuja relatoria nos foi designada, já 
foi aprovado por esta Casa e seguiu para votação na 
Câmara dos Deputados, onde, certamente, receberá 
o consentimento dos Deputados.

Ao finalizar este pronunciamento, eu gostaria 
de enaltecer todos os fisioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais do Brasil hoje homenageados por esta 
Casa, lembrando os inúmeros benefícios que esses 
profissionais trazem para a vida de pessoas que vêem 
neles sua esperança de recuperação. Parabéns a to-
dos pela dedicação e pelo extraordinário trabalho que 
desenvolvem.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Muito obrigado, Senador Marconi Perillo.

Creio que esta sessão cumpriu a sua finalidade, 
qual seja, a de homenagear e registrar a importância 
dos profissionais que atuam nessas duas grandes 
categorias: os fisioterapeutas e os terapeutas ocupa-
cionais.

Quero agradecer a participação importantíssima 
de todos os oradores, dos Senadores e Senadoras que 
aqui fizeram uso da palavra e, sobretudo, agradecer a 
presença honrosa para nós, do Senado Federal, dos 
profissionais, dos representantes das entidades dos fi-
sioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais que aqui 
conosco estiveram nesta sessão.

Está suspensa a sessão.

(Suspensa às 15 horas e 42 minutos, a 
sessão é reaberta às 15 horas e 44 minutos.)

A cadeira da presidência é ocupada pelo 
Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Está reaberta a sessão. 

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Of. nº 108/07-DEM 

Brasília, 16 de outubro de 2007

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição 

do Senador Romeu Tuma pelo Senador Antonio Car-
los Júnior, como titular, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania – CCJ.

Atenciosamente, Senador José Agripino, Líder 
do Democratas no Senado Federal.
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Of. nº 109/07-DEM 

Brasília, 16 de outubro de 2007

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição 

do Senador Edison Lobão pela Senadora Kátia Abreu, 
como titular, na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – CCJ.

Comunico a V. Exa que, a partir dessa data, passarei 
a integrar, como suplente, a mencionada Comissão.

Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder 
do Democratas no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Serão feitas as substituições conforme solicita o no-
bre Líder dos Democratas.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra como Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Com a palavra, como Líder do PSDB, o Senador 
Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, assisti ontem à noite ao filme Tropa 
de Elite, que tem causado polêmica, injustas acusa-
ções e tem sido, sobretudo, um estupendo sucesso 
de bilheteria.

Antes de tudo, é preciso dizer que o filme é mui-
to bom, muito bem feito e nada tem de fascista, Se-
nador Mão Santa, como alguns críticos gostariam de 
fazer crer.

Conheço bem o diretor, um intelectual do melhor 
preparo e de enorme dose de genialidade, o cineasta 
José Padilha. Ele nada tem de fascista, e muito me-
nos a sua obra.

O filme é, sim, realista. Mostra a crua e triste rea-
lidade que vive a cidade do Rio de Janeiro e que pode 
ser encontrada em várias outras grandes cidades deste 
País. É o império de violência, do crime organizado, 
do clima de verdadeira guerra civil. Tudo isso mistu-
rado com corrupção, impunidade, frouxidão de leis e 
desorganização do aparelho do Estado.

O filme de José Padilha nos leva, sim, a refletir 
sobre essa realidade. A realidade daquele que barba-
ramente mata uma criança, arrastando-a com o carro 
por quilômetros de distância e não vai para a cadeia 
porque falta um pouquinho para completar 18 anos de 
idade, para tornar-se imputável pelos crimes que co-
meta. Ou a realidade daqueles que, condenados por 
crimes praticados com requintes de crueldade, cum-
prem apenas um sexto da pena e vão para as ruas, 
praticar novas crueldades, novos delitos. Viu-se ainda 
agora, em São Paulo, um criminoso desses que tinha 

permissão para sair da cadeia nos fins de semana e 
os aproveitava para matar crianças. No Rio, um dos 
assassinos do jornalista Tim Lopes, com base nessa 
benevolente legislação, teve permissão para sair da 
cadeia num fim de semana – e não voltou mais. Vai 
certamente praticar outros assassinatos.

Enfim, o filme Tropa de Elite nos convida, a nós 
legisladores principalmente, a meditar sobre a orga-
nização policial que precisa ser depurada dos maus 
elementos, valorizando-se – inclusive com melhor re-
muneração – o seu lado sadio e bom; a meditar sobre 
o sistema penitenciário, pois não se pode mais tolerar 
que quadrilhas continuem fazendo de presídios o seu 
quartel-general e usando, quase livremente, celulares 
e outros aparelhos de comunicação; a meditar sobre o 
trabalho social desenvolvido em favelas e periferias das 
grandes cidades; a meditar sobre o que fazem certas 
organizações não governamentais; enfim, a meditar 
sobre o relacionamento entre pais e filhos.

O filme tem o mérito de chamar a atenção do 
País para a gravidade da violência, para a necessi-
dade de se rever, de alto a baixo, todo o sistema de 
segurança pública que nos rege ou que nos atravanca 
a existência.

Não se compreende que o diretor de Tropa de 
Elite esteja sendo chamado à Polícia Militar para di-
zer se soldados participaram do filme – e isso, sim, 
significaria concessão ao fascismo. Ora, todos sabem 
que PMs fazem “bicos” para particulares sem serem 
incomodados por seus superiores. Agora pretendem, 
de repente, saber se fizeram um filme que precisa-
mente denuncia o quadro de corrupção instalado no 
esquema, no sistema policial brasileiro. Quase que 
se poderia dizer que isso atenta contra a liberdade de 
criação artística. Aliás, afirmo que isso atenta contra 
a liberdade de produção intelectual. A Polícia Militar 
do Rio de Janeiro é organização respeitável; tem bons 
serviços prestados à comunidade. A grande maioria 
dos seus integrantes é composta de homens corretos e 
eficientes. Não devia estar se preocupando com obras 
de arte e, sim, em livrar-se dos maus elementos e em 
combater o crime tenazmente.

Sr. Presidente, Senador Alvaro Dias, encerro di-
zendo que acompanharei os passos da Polícia Militar 
do Rio de Janeiro em relação ao diretor José Padilha. 
Se persistir o que me parece um ato persecutório, 
daqui reagiremos. Porque cumpre à Polícia Militar do 
Rio de Janeiro o papel simples e básico de expulsar 
os seus corruptos, de expulsar os seus assassinos, de 
expulsar os seus sicários e não de imaginar que, talvez, 
deva proteger os seus sicários, os seus corruptos, os 
seus assassinos, perseguindo um diretor de qualifica-
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ção genial, que acaba de oferecer ao Brasil um dos 
cinco mais relevantes filmes de que me lembro de ter 
visto nos últimos dez anos, algo que a mim me tocou 
profundamente e que é um alerta para todos aqueles 
que não se sentem entorpecidos, quedados, inertes, 
diante da insegurança que a todos nos ameaça neste 
País. Insegurança que deixa à solta os que cometem 
os crimes, insegurança que ameaça barbaramente 
aqueles que insistem em se portar reverentes às leis 
do País.

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

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Tião Viana, Presidente interino.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Arthur Virgílio.

Concedo a palavra ao Senador Mão Santa.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Antes de dar a palavra pela ordem ao Senador Alvaro 
Dias, faço um apelo ao Senador Mão Santa: foi feito 
um acordo com os Srs. Líderes para que comecemos, 
impreterivelmente, a Ordem do Dia às 16 horas, e a 
mim compete obediência à decisão da maioria, portanto 
contarei com a colaboração do Senador Mão Santa.

Tem a palavra o Senador Alvaro Dias pela or-
dem.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas 
encaminhar um apelo que formulo a favor dos pensio-
nistas e aposentados do Instituto de Seguridade Social 
Aerus, na luta em prol dos seus direitos previdenciá-
rios. Houve uma intervenção que provocou inúmeros 
prejuízos para os aposentados e pensionistas, com o 
achatamento salarial e a extinção por completo dos 
benefícios recebidos. A reivindicação atende oito mil 
aposentados e pensionistas. É uma reivindicação le-
gítima, Senador Mão Santa: o cumprimento imediato 
da União sobre a responsabilidade dos pagamentos 
das aposentadorias e pensões. 

Vale ressaltar que a Justiça concedeu liminar, 
obrigando o Governo Federal a pagar os salários devi-
dos. Os aposentados e pensionistas travam verdadeira 
batalha para fazer valer os seus direitos.

Sr. Presidente, manifesto nossa solidariedade aos 
aposentados e pensionistas do Instituto de Seguridade 
Social Aerus, conclamando as autoridades constituídas 

para uma decisão imediata que restabeleça a justiça 
e a dignidade desses brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com a palavra o Senador Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Tião Viana, Srs. Parlamentares, brasileiras e brasileiros 
aqui presentes e que nos assistem pelo Sistema de 
Comunicação do Senado; Presidente Luiz Inácio, lem-
bro-me, Senador Pedro Simon, de Castro Alves: “Oh, 
Deus, até quando, até quando?”, em O Navio Negreiro, 
relatando o sofrimentos dos escravos. Presidente Tião 
Viana e Presidente Luiz Inácio, “isto é uma vergonha”, 
afirmava Boris Casoy, e agora eu repito. 

Folha de S.Paulo: “Sem verba, Exército deixa 
de levar água para vítimas da seca”. Ô, Tião, Luiz Iná-
cio! O Luiz Inácio disse que não gosta de ler, tantos 
cultos evangélicos, os pastores pregam bonito, José 
Nery. Televisão, a Igreja Católica: daí de beber a quem 
tem sede e de comer a quem tem fome. Ô, Luiz Inácio, 
agora vai, porque o Tião é do mesmo time. Eu tenho 
uma fé doida nesse Tião Viana. Ontem, o Acre deu um 
show: tem os melhores salários de professores.

Hoje, o Geraldo Mesquita presidiu uma sessão 
em homenagem aos fisioterapeutas. O Acre agora vai, 
Tião, V. Exª assumiu. “Sem verba, Exército deixa de 
levar água para vítimas da seca”. Ô, Cafeteira, sem 
verba está o Exército. O MST tem mais dinheiro que o 
Exército. Outro dia, vieram quase cem mil margaridas 
aqui. Cem mil pessoas, lá do Piauí virou um ônibus. E 
aqui: “Sem verba, Exército deixa de levar água para 
vítimas da seca. Programa de carro-pipa beneficia 387 
cidades”. Interessante, e ele lá na África. São 387 ci-
dades sem água. Daí de beber. 

Ontem, V. Exª foi falar com o Alencar, não foi? Vá 
de novo. Agora, acredito no Tião. Eu vou lá, acompa-
nho-o para pedir água. Com V. Exª, eu vou. Estamos 
aqui, juntos, pelo Brasil.

O programa custa R$10 milhões ao mês. Basta-
va ele não ter ido a essa viagem, pois vai gastar uns 
R$100 milhões: dava para levar água a essas cidades 
por 10 meses, Papaléo. Está aqui, R$10 milhões. Tem 
de economizar, Luiz Inácio, austeridade! Primeiro as 
coisas primeiras. 

Falta de recursos – Camila Fernandes, da Agên-
cia Folha em Fortaleza – em oito Estados: Ceará, 
Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraíba, 
Rio Grande do Norte e Tocantins. Srs. Parlamentares, 
o Maranhão não está aqui, lá tem muita água. O Ca-
feteira e o Presidente Sarney têm prestígio. Mas são 
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oito Estados lascados, 387 cidades que Luiz Inácio 
nega água.

Ô, Tião Viana, diga para o Luiz Inácio que em 
uma criança de 10 quilos, 8 são de água – 80% de 
uma criança são de água. Não tem água lá. R$10 mi-
lhões por mês. Se ele não fosse a essa viagem, dava 
um bocado – Cafeteira, aconselho-o, você deve ir para 
o conselho, não tinha um conselheiro lá, o Roberto 
Silva, para aconselhar o Luiz Inácio. Com o dinheiro 
dessa viagem, em que ele está sassaricando, dava 
para ajudar essas cidades. “Não vou para economizar, 
para dar água para oito Estados”.

O pior é o seguinte: “Não é a primeira vez que 
o Exército interrompe a distribuição de água na épo-
ca da seca. Em janeiro, o mesmo programa já havia 
sido interrompido por 10 dias, também por falta de 
recursos”. 

E mais ainda, agora é da Agencia Folha, em 
Fortaleza: “Seca foi além do estimado. O Ministério da 
Integração Nacional informou, por meio da assessoria, 
que a Secretaria de Defesa Civil aguarda a publicação 
de uma medida provisória para assegurar recursos para 
a continuidade do programa de carros-pipa”.

Está aí. Ô, Tião, bem-vinda essa medida provisó-
ria! Nós vamos ter quantas? Pois manda logo buscar 
essa da água, manda buscar. Dai de beber a quem 
tem sede. Essa é que é urgente e relevante. Ele não 
sabe o que é urgência? Eu sei, porque sou cirurgião, 
isso aqui é que é urgência! 

Então, acabou em poucos dias. Mas pior! Olha o 
pior. Olha aí, Camata, Tuma, uma vergonha, Tião! Pre-
sidente Tião, estou orgulhoso de você e queria que o 
Brasil ficasse orgulhoso do Luiz Inácio. “Piauí sem fome” 
– olha aí. Vem lá, choram, para economizar, austeridade. 
Juntaram aqui: “Contribua com Alimentos Não-Perecíveis 
e Remédios”. De 27 de setembro até os dias de hoje.

Estas instituições todas trabalharam – o povo 
brasileiro foi solidário: Na Hora, Defensoria Pública, 
Administração de Sobradinho, Procon – Instituto de 
Defesa do Consumidor, Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, ADEPDF, Sistema Penitenciário, Condomínio 
Solar de Brasília, Big Box Supermercado, Paulinho 
Madrugada, PCDF...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Mão Santa, peço a colaboração de V. Exª 
para concluir.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Da mesma ma-
neira que V. Exª quer colaboração, quero colaborar com o 
povo sofrido, que está morrendo de sede e de fome. 

A Gol, a Nação Piauí e a Varig arrumaram 20 
mil toneladas, Camata, e o Governo não tem dinheiro 
para levar o alimento para o Piauí. Este Governo... Luiz 

Inácio, 49 anos de D. Pedro II, viajou para lá duas ou 
três vezes; 19 anos de Getúlio, viajou três vezes, e Luiz 
Inácio viaja e deixa o povo com sede e com fome.

Tião, estamos confiando em V. Exª. Vamos termi-
nar antes, vamos ao José Alencar levar. Como disse 
Deus: “Daí de comer e beber a quem tem sede e a 
quem tem fome”.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Muito obrigado a V. Exª.

Sobre a mesa, mensagem que passo a ler.

É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 740, DE 2007

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da 

Constituição, e com o art. 39 da Lei nº 11.440, de 29 
de dezembro de 2006, submeto à apreciação de Vos-
sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Se-
nhor José Maurício de Figueiredo Bustani, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República Francesa.

Os méritos do Senhor José Maurício de Figuei-
redo Bustani que me induziram a escolhê-lo para o 
desempenho dessa elevada função constam da anexa 
informação do Ministério das Relações Exteriores.

Brasília, 9 de outubro de 2007. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 281/DP/DSE/SGEX/AFEPA/G-MRE/APES

Brasília, 5 de outubro de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Cons-

tituição Federal, e com o disposto no art. 39 da Lei nº 
11.440, de 29 de dezembro de 2006, submeto à apre-
ciação de Vossa Excelência a anexa minuta de Men-
sagem ao Senado Federal destinada à indicação do 
Senhor José Maurício de Figueiredo Bustani, Ministro 
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Qua-
dro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República Francesa.

2. Encaminho, igualmente anexos, informação so-
bre o país e curriculum vitae do Senhor José Maurício 
de Figueiredo Bustani que, juntamente com a Mensa-
gem ora submetida à apreciação de Vossa Excelência, 
serão apresentados ao Senado Federal para exame 
por parte de seus ilustres membros.

Respeitosamente, Samuel Pinheiro Guimarães 
Neto.
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Aviso nº 1.002 – C. Civil

Brasília, 9 de outubro de 2007

Assunto: Indicação de autoridade.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República in-
dica o nome do Senhor José Maurício de Figueiredo 
Bustani, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embai-
xador do Brasil junto à República Francesa.

Atenciosamente, Dilma Rousseff, Ministra de Esta-
do Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

Sobre a mesa, mensagem que passo a ler.

É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 172, DE 2007 
(Nº 751/2007,  na orígem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso III, alinea 

f, da Constituição, combinado com o art. 12 e § 2º art. 
13 da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, sub-
meto à consideração de Vossas Excelências o nome 
do Senhor Alexandre Gomes de Barros, para exercer o 
cargo de Diretor da Agência Nacional de Aviação Civil 
– ANAC, em complementação ao mandato de Denise 
Maria Ayres de Abreu.

Brasília, 11 de outubro de 2007. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 11.182, DE 27 DE SETEMBRO DE 2005

Mensagem de veto

Cria a Agência Nacional de Aviação 
Civil – ANAC, e dá outras providências.

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

Art. 12. Os diretores serão brasileiros, de reputa-
ção ilibada, formação universitária e elevado conceito no 
campo de especialidade dos cargos para os quais serão 
nomeados pelo Presidente da República, após serem 
aprovados pelo Senado Federal, nos termos da alínea 
f do inciso III do art. 52 da Constituição Federal.

Art. 13. O mandato dos diretores será de 5 (cin-
co) anos.

§ 1º Os mandatos dos 1os (primeiros) membros 
da Diretoria serão, respectivamente, 1 (um) diretor por 
3 (três) anos, 2 (dois) diretores por 4 (quatro) anos e 
2 (dois) diretores por 5 (cinco) anos, a serem estabe-
lecidos no decreto de nomeação.

§ 2º Em caso de vacância no curso do mandato, 
este será completado por sucessor investido na forma 
prevista no art. 12 desta Lei.

Aviso nº 1.013 – C. Civil.

Brasília, 11 de outubro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Indicação de autoridade.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem na 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à consideração dessa Casa o nome do 

Senhor Alexandre Gomes de Barros, para exercer o 
cargo de Diretor da Agência Nacional de Aviação Civil 
– ANAC, em complementação ao mandato de Denise 
Maria Ayres de Abreu.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica.

(À Comissão de Serviços de Infra-Es-
trutura.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A matéria vai à Comissão de Serviçoes e Infra-Es-
trutura.

Sobre a mesa, projetos recebidos da Cãmara dos 
Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2007 
(nº 3.413/2000, na Casa de origem)

Revoga o art. 792 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio, de 1943 (que trata 
da reclamação trabalhista por parte dos 
maiores de 18 anos e menores de 21 anos 
e das mulheres casadas).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei revoga o art. 792 da Consolida-

ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, em razão de sua in-
compatibilidade com o art. 5º da Constituição Federal 
e com o art. 5º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil.

Art. 2º Fica revogado o art. 792 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.913, DE 2000

Altera o art. 792 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo De-
creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
retirando as expressões “mulheres casa-
das” e “maridos”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 792 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

Art. 792. Os maiores de dezoito e menores de 
vinte e um anos poderão pleitear perante a Justiça 
do Trabalho sem a assistência de seus pais ou tuto-
res. (NR)

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

Justificação

O presente projeto de lei busca retirar do art. 
792 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT as 
expressões “mulheres casadas” e “maridos”, afastan-
do o preconceito contra a mulher inserido naquele 
texto legal.

Ainda que a previsão daquele artigo da CLT, 
quanto às mulheres, não esteja sendo aplicada pela 
Justiça do Trabalho, por não ter sido recepcionada pela 
Constituição, quanto aos relativamente incapazes é 
plenamente aplicável e extremamente útil.

Assim, faz-se necessário que a referência precon-
ceituosa contra as mulheres seja retirada, adequando-
se o texto à nossa realidade social, de igualdade entre 
homens e mulheres.

A CLT trouxe grandes conquistas para o traba-
lhador brasileiro e possui um texto ainda muito atual, 
carecendo, entretanto, de atualizações, como a propos-
ta, uma vez que, especialmente quanto ao tratamento 
da mulher, a realidade brasileira da década de 40 era 
outra. Quanto a isso, o texto lembra às previsões do 
Código Civil, concebido, em sua essência, no século 
passado.

Portanto, pelo seu grande alcance social, de va-
lorização da mulher brasileira, extirpando dos textos 
leis qualquer previsão preconceituosa contra ela, é que 
solicito aos colegas parlamentares o aperfeiçoamento 
e a aprovação do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2000. 
– Deputado Alberto Fraga.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

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

Art. 792. Os maiores de 18 (dezoito) e menores 
de 21 (vinte e um) anos e as mulheres casadas pode-
rão pleitear perante a Justiça do Trabalho sem a as-
sistência de seus pais, tutores ou maridos.
............................... .....................................................

CONSTITUICÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

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

I – homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição;

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 

III – ninguém será submetido a tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante;

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato;

V – é assegurado o direito de resposta, proporcio-
nal ao agravo, além da indenização por dano material, 
moral ou à imagem;

VI – é inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e as suas liturgias;

VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação 
de assistência religiosa nas entidades civis e militares 
de internação coletiva;

VIII – ninguém será privado de direitos por motivo 
de crença religiosa ou de convicção filosófica ou polí-
tica, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação 
legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei;

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, independente-
mente de censura ou licença;
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X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 
a indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação;

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, nin-
guém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, 
ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por deter-
minação judicial;

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e 
das comunicações telegráficas, de dados e das comu-
nicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer 
para fins de investigação criminal ou instrução proces-
sual penal; (Vide Lei nº 9.296, de 1996)

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as qualificações profis-
sionais que a lei estabelecer;

XIV – é assegurado a todos o acesso à informa-
ção e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário 
ao exercício profissional;

XV – é livre a locomoção no território nacional 
em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos ter-
mos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com 
seus bens;

XVI – todos podem reunir-se pacificamente, sem 
armas, em locais abertos ao público, independente-
mente de autorização, desde que não frustrem outra 
reunião anteriormente convocada para o mesmo lo-
cal, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade 
competente;

XVII – é plena a liberdade de associação para 
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII – a criação de associações e, na forma da 
lei, a de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu funcio-
namento;

XIX – as associações só poderão ser compulso-
riamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas 
por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o 
trânsito em julgado;

XX – ninguém poderá ser compelido a associar-
se ou a permanecer associado;

XXI – as entidades associativas, quando expres-
samente autorizadas, têm legitimidade para representar 
seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

XXII – é garantido o direito de propriedade;
XXIII – a propriedade atenderá a sua função 

social;
XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 
ou por interesse social, mediante justa e prévia inde-

nização em dinheiro, ressalvados os casos previstos 
nesta Constituição;

XXV – no caso de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar de propriedade 
particular, assegurada ao proprietário indenização ul-
terior, se houver dano;

XXVI – a pequena propriedade rural, assim defini-
da em lei, desde que trabalhada pela família, não será 
objeto de penhora para pagamento de débitos decor-
rentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre 
os meios de financiar o seu desenvolvimento;

XXVII – aos autores pertence o direito exclusi-
vo de utilização, publicação ou reprodução de suas 
obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a 
lei fixar;

XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em 

obras coletivas e à reprodução da imagem e voz hu-
manas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento 
econômico das obras que criarem ou de que partici-
parem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas 
representações sindicais e associativas;

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos 
industriais privilégio temporário para sua utilização, 
bem como proteção às criações industriais, à proprie-
dade das marcas, aos nomes de empresas e a outros 
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

XXX – é garantido o direito de herança;
XXXI – a sucessão de bens de estrangeiros si-

tuados no País será regulada pela lei brasileira em 
benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre 
que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do “de 
cujus”;

XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a 
defesa do consumidor;

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos 
públicos informações de seu interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado; (Regulamento)

XXXIV – são a todos assegurados, independen-
temente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em 
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 
poder;

b) a obtenção de certidões em repartições pú-
blicas, para defesa de direitos e esclarecimento de 
situações de interesse pessoal;

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito;
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XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, 
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exce-
ção;

XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com 
a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida;
XXXIX – não há crime sem lei anterior que o de-

fina, nem pena sem prévia cominação legal;
XL – a lei penal não retroagirá, salvo para be-

neficiar o réu;
XLI – a lei punirá qualquer discriminação atenta-

tória dos direitos e liberdades fundamentais;
XLII – a prática do racismo constitui crime ina-

fiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, 
nos termos da lei;

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

XLIV – constitui crime inafiançável e imprescritível 
a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a 
ordem constitucional e o Estado Democrático;

XLV – nenhuma pena passará da pessoa do con-
denado, podendo a obrigação de reparar o dano e a 
decretação do perdimento de bens se, nos termos da 
lei, estendidas aos sucessores e contra eles executa-
das, até o limite do valor do patrimônio transferido;

XLVI – a lei regulará a individualização da pena 
e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos.
XLVII – não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, 

nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis.
XLVIII – a pena será cumprida em estabeleci-

mentos distintos, de acordo com a natureza do delito, 
a idade e o sexo do apenado;

XLIX – é assegurado aos presos o respeito à in-
tegridade física e moral;

L – às presidiárias serão asseguradas condições 
para que possam permanecer com seus filhos durante 
o período de amamentação;

LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o 
naturalizado, em caso de crime comum, praticado an-
tes da naturalização, ou de comprovado envolvimento 
em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na 
forma da lei;

LII – não será concedida extradição de estran-
geiro por crime político ou de opinião;

LIII – ninguém será processado nem sentenciado 
senão pela autoridade competente;

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de 
seus bens sem o devido processo legal;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou ad-
ministrativo, e aos acusados em geral são assegura-
dos o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes;

LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas 
obtidas por meios ilícitos;

LVII – ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

LVIII – o civilmente identificado não será sub-
metido à identificação criminal, salvo nas hipóteses 
previstas em lei;

LIX – será admitida ação privada nos crimes 
de ação pública, se esta não for intentada no prazo 
legal;

LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos 
atos processuais quando a defesa da intimidade ou o 
interesse social o exigirem;

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

LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local 
onde se encontre serão comunicados imediatamente 
ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa 
por ele indicada;

LXIII – o preso será informado de seus direitos, 
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe as-
segurada a assistência da família e de advogado;

LXIV – o preso tem direito à identificação dos 
responsáveis por sua prisão ou por seu interrogató-
rio policial;

LXV – a prisão ilegal será imediatamente relaxa-
da pela autoridade judiciária;

LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela 
mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança;

LXVII – não haverá prisão civil por dívida, salvo 
a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
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inescusável de obrigação alimentícia e a do deposi-
tário infiel;

LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre 
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, 
por ilegalidade ou abuso de poder;

LXIX – conceder-se-á mandado de segurança 
para proteger direito líquido e certo, não amparado por 
habeas corpus ou habeas data, quando o responsá-
vel pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público;

LXX – o mandado de segurança coletivo pode 
ser impetrado por:

a) partido político com representação no Con-
gresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou 
associação legalmente constituída e em funcionamento 
há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de 
seus membros ou associados;

LXXI – conceder-se-á mandado de injunção sem-
pre que a falta de norma regulamentadora torne inviável 
o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e 
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à sobe-
rania e à cidadania;

LXXII – conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informa-

ções relativas à pessoa do impetrante, constantes de 
registros ou bancos de dados de entidades governa-
mentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se 
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou admi-
nistrativo;

LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para 
propor ação popular que vise anular ato lesivo ao pa-
trimônio público ou de entidade de que o Estado par-
ticipe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente 
e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e 
do ônus da sucumbência;

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica 
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos;

LXXV – o Estado indenizará o condenado por 
erro judiciário, assim como o que ficar preso além do 
tempo fixado na sentença;

LXXVI – são gratuitos para os reconhecidamente 
pobres, na forma da lei:

a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXVII – são gratuitas as ações de habeas cor-

pus e habeas data, e, na forma da lei, os atos neces-
sários ao exercício da cidadania.

LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e adminis-
trativo, são assegurados a razoável duração do pro-
cesso e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004)

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garan-
tias fundamentais têm aplicação imediata.

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não excluem outros decorrentes do re-
gime e dos princípios por ela adotados, ou dos trata-
dos internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte.

§ 3º Os tratados e convenções internacionais so-
bre direitos humanos que forem aprovados, em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 
quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal 
Penal Internacional cuja criação tenha manifestado 
adesão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004)
.............................................. ......................................

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil.
.............................................. ......................................

Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito anos 
completos, quando a pessoa fica habilitada à prática 
de todos os atos da vida civil.

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a 
incapacidade:

I – pela concessão dos pais, ou de um deles na 
falta do outro, mediante instrumento público, indepen-
dentemente de homologação judicial, ou por senten-
ça do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis 
anos completos;

II – pelo casamento;
III – pelo exercício de emprego público efetivo;
IV – pela colação de grau em curso de ensino 

superior;
V – pelo estabelecimento civil ou comercial, ou 

pela existência de relação de emprego, desde que, em 
função deles, o menor com dezesseis anos completos 
tenha economia própria.
.............................................. ......................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania e de Assuntos Sociais.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 82, DE 2007  
(Nº 2.017/2003, na Casa de origem)

Altera a Lei nº 6.645, de 14 de maio de 
1979, estipulando prazo para a primeira pro-
moção daqueles que concluírem o Curso 
de Formação de Oficiais da Polícia Militar 
do Distrito Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 11 da Lei nº 6.645, de 14 de maio de 

1979, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 11. .................................... .............  

 .......................................................................
§ 3º A promoção ao primeiro posto do 

oficialato para aqueles que freqüentaram o 
Curso de Formação de Oficiais será realizada 
no prazo máximo de até 8 (oito) meses após a 
declaração de aspirante-a-oficial.” (NR)

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.017, DE 2003

Altera a lei Nº 6.645, de 14 de maio 
de 1979.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 11 da Lei Nº 6.645 de 14 de maio de 

1979, passa a vigorar com o acréscimo do § 3º:
“Art. 11. ................................... ..............
§ 3º A promoção ao primeiro posto do 

oficialato, para aqueles que freqüentaram o 
Curso de Formação de Oficiais, será realizada 
no prazo máximo de até 8 (oito) meses após 
a declaração de aspirante-a-oficial.”

Art. 2º O Governo do Distrito Federal re-
gulamentará o § 3º do art. 11 da Lei nº 6.645, 
de 14 de maio de 1979, no prazo de 60 (ses-
senta) dias a contar da publicação desta lei.

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

Justificação

A presente proposta busca corrigir situação de 
particular injustiça porque passam os aspirantes-a-ofi-
ciais da Polícia Militar do Distrito Federal. A legislação 
correlata à promoção dos oficiais não dispõe sobre o 
período em que devam ser promovidos os aspirantes 
ao primeiro posto do oficialato: 2º Tenente PM. Prevê 
tão somente o prazo de 6 (seis) meses como um dos 
requisitos para a referida promoção.

Junto com a primeira promoção, os aspirantes 
também adquirem a estabilidade, garantindo formas 
próprias e consentâneas com a condição de policiais 

de linha de frente da corporação no combate ao crime 
e à violência.

Atualmente, com o Curso de Formação de Ofi-
ciais regularmente funcionando na Academia de Po-
lícia Militar de Brasília, todos os anos são declarados 
aspirantes-a-oficiais, sem que no entanto, hajam pers-
pectivas de uma promoção no primeiro ano, como his-
toricamente sempre ocorreu.

Apesar da grande necessidade do aumento do 
efetivo, o que solucionaria parcialmente o problema, o 
quadro de oficiais combatentes permanece inalterado 
a vários anos. Com isso as vagas desde os primeiros 
postos aos mais altos escalões escassearam, afetan-
do os oficiais mais novos que não têm expectativa de 
ascensão profissional.

Os aspirantes ao se formarem, normalmente são 
lotados em unidades operacionais, em contato direto 
com todo tipo de ocorrências policiais. Carregam so-
bre os ombros a grande responsabilidade de propor-
cionar a segurança de muitas cidades, mas passam 
pelo revés de uma situação constrangedora que não 
lhes propicia nenhuma segurança.

Ao propor que a promoção dos aspirantes-a-ofi-
ciais tenha data certa, com prazo máximo de 8 meses, 
procuramos, como outros Estados já o fizeram, corrigir 
lacuna que se criou no quadro de oficiais da PMDF, 
dar tranqüilidade ao jovens oficiais para o desempenho 
de tão relevante função e motivar os futuros oficiais, 
hoje cadetes que ainda na academia já vislumbram 
desmotivados a dura realidade de uma profissão que 
escolheram com grande vocação.

São essas as razões que recomendam a aprova-
ção da proposta de alteração da lei e com as quais conto 
com o apoio dos nobres colegas parlamentares.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2003. 
– Deputado Alberto Fraga.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.645, DE 14 DE MAIO DE 1979

Dispõe sobre as promoções dos Ofi-
ciais da Polícia Militar do Distrito Federal, 
e dá outras providências.

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

CAPÍTULO III 
Das Condições Básicas

Art. 11. O ingresso na carreira de Oficial será fei-
to, satisfeitas as exigências legais, nos postos iniciais 
de cada Quadro.

§ 1º A ordem hierárquica de colocação dos Ofi-
ciais nos postos iniciais resulta da ordem de classifi-
cação em curso, concurso ou estágio de cada turma, 
obedecidos os graus finais obtidos.
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§ 2º No caso de a conclusão do Curso de For-
mação de Oficiais ocorrer no mesmo ano letivo, em 
Corporações e datas diferentes, será fixada pelo Co-
mandante-Geral uma data comum para a declaração 
de todos os Aspirantes-a-Oficial PM, que passarão a 
constituir uma única turma de formação. A classifica-
ção na turma obedecerá aos graus absolutos obtidos 
na conclusão dos cursos.
.................................... ................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania, de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 83, DE 2007 
(Nº 7.320/2006, na Casa de origem)

Altera a Lei nº 11.282, de 23 de feverei-
ro de 2006, que anistia os trabalhadores da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
– ECT punidos em razão da participação 
em movimento grevista.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 1º da Lei nº 11.282, de 23 

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

“Art. 1º É concedido anistia aos trabalha-
dores da Empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos – ECT que, no período compreendido 
entre 5 de outubro de 1988 e 23 de fevereiro 
de 2006, sofreram punições, dispensas e al-
terações unilaterais contratuais em razão da 
participação em movimento reivindicatório.

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

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 7.320, DE 2006

Altera a Lei nº 11.282, de 23 de feverei-
ro de 2006, que “Anistia os trabalhadores da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
– ECT punidos em razão da participação 
em movimento grevista”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 1º da Lei nº 11.282, de 23 

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

“Art. 1º É concedida anistia aos traba-
lhadores da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos – ECT que, no período compre-
endido entre 5 de outubro de 1988 e a data 
de publicação desta Lei, sofreram punições, 

dispensas e alterações unilaterais contratu-
ais em razão da participação em movimento 
reivindicatório.

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

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

Justificação

As punições decorrentes de participação em mo-
vimento reivindicatório foram objeto de anistia em diver-
sas ocasiões. Os dirigentes ou representantes sindicais 
punidos no período compreendido entre 5 de outubro 
de 1988 e 5 de março de 1993 foram anistiados pela 
Lei nº 8.632, de 4 de março de 1993. Os servidores pú-
blicos civis e os empregados da administração pública 
federal, direta ou indireta, punidos entre 16 de março 
de 1990 e 30 de setembro de 1992, foram anistiados 
pela Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994. Os empre-
gados da Petrobrás punidos entre 10 de setembro de 
1994 e 1º de setembro de 1996 foram anistiados pela 
Lei nº 10.790, de 28 de novembro de 2003. Finalmente, 
os trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos – ECT punidos entre 4 de março de 1997 
e 23 de março de 1998 foram anistiados pela Lei nº 
11.282, de 23 de fevereiro de 2006.

A delimitação temporal da anistia evidencia-se ar-
bitrária. Todo movimento reivindicatório constitui forma 
legítima de defesa dos direitos da classe trabalhado-
ra, independente de quando ele ocorra, de modo que 
a demissão e qualquer outro modo de perseguição 
aos empregados configura inaceitável mecanismo de 
repressão.

Imperativo, por conseguinte, ampliar o período 
compreendido pela Lei nº 11.282/06, que trata da 
anistia aos empregados dos Correios, para abranger 
desde a promulgação do Texto Constitucional de 1988 
até o momento presente. É esse o intuito da presen-
te proposição, para cuja aprovação contamos com a 
adesão dos ilustres Pares.

Sala das Sessões, 11 de julho de 2006. – Depu-
tada Maria do Rosário.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 11.282, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2006

Anistia os trabalhadores da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT 
punidos em razão da participação em mo-
vimento grevista.

.................................... ................................................
Art. 1º É concedido anistia aos trabalhadores da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT que, 
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no período compreendido entre 4 de março de 1997 e 
23 de março de 1998, sofreram punições, dispensas 
e alterações unilaterais contratuais em razão da par-
ticipação em movimento reivindicatório.

§ 1º O disposto neste artigo somente gerará efei-
tos financeiros a partir da publicação desta Lei.

§ 2º Fica assegurado o cômputo do tempo de 
serviço, a progressão salarial e o pagamento das 
contribuições previdenciárias do período compreen-
dido entre as dispensas ou suspensões contratuais e 
a vigência desta Lei.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 84, DE 2007 
 (Nº 7.204/2006, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República)

Institui a Fundação Universidade Fe-
deral do Pampa – UNIPAMPA e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a Fundação Universidade 

Federal do Pampa – UNIPAMPA, de natureza pública, 
vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro 
na cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º A Unipampa terá por objetivos ministrar 
ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas 
áreas do conhecimento e promover a extensão univer-
sitária, caracterizando sua inserção regional, mediante 
atuação multicampi na mesorregião Metade Sul do 
Rio Grande do Sul.

Art. 3º O patrimônio da Unipampa será consti-
tuído por:

I – bens patrimoniais de universidades fe-
derais, disponibilizados para o funcionamento 
dos campi de Bagé, Jaguarão, São Gabriel, 
Santana do Livramento, Uruguaiana, Alegre-
te, São Borja, Itaqui, Caçapava do Sul e Dom 
Pedrito, na data de publicação desta lei, for-
malizando-se a transferência nos termos da 
legislação e procedimentos pertinentes;

II – bens e direitos que a Unipampa vier 
a adquirir ou incorporar;

III – doações ou legados que receber da 
União, dos Estados, dos Municípios e de outras 
entidades públicas e particulares; e

IV – incorporações que resultem de ser-
viços realizados pela Unipampa, observados 
os limites da legislação.

§ 1º Os bens e os direitos da Unipampa serão uti-
lizados ou aplicados exclusivamente para consecução 
de seus objetivos, não podendo ser alienados, a não 
ser nos casos e nas condições permitidos em lei.

§ 2º Só será admitida a doação à Unipampa de 
bens livres e desembaraçados de quaisquer ônus.

Art. 4º Passam a integrar a Unipampa, indepen-
dentemente de qualquer formalidade, na data de publi-
cação desta lei, os cursos de todos os níveis, integran-
tes dos campi das universidades federais de Pelotas 
e de Santa Maria existentes nos municípios citados no 
inciso I do caput do art. 3º desta lei.

Parágrafo único. Os alunos regularmente matricu-
lados nos cursos ora transferidos passam automatica-
mente, independentemente de qualquer outra exigência, 
a integrar o corpo discente da Unipampa.

Art. 5º Ficam redistribuídos para a Unipampa os 
cargos ocupados e vagos do Quadro de Pessoal das 
universidades federais de Pelotas e de Santa Maria, 
disponibilizados para funcionamento dos campi dos 
municípios citados no inciso I do caput do art. 3º desta 
lei, na data de publicação desta lei.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a trans-
ferir para a Unipampa bens móveis e imóveis necessá-
rios ao seu funcionamento, integrantes do patrimônio 
da União.

Art. 7º Os recursos financeiros da Unipampa se-
rão provenientes de:

I – dotação consignada no orçamento 
da União;

II – auxílios e subvenções que lhe venham 
a ser concedidos por quaisquer entidades pú-
blicas ou particulares;

III – remuneração por serviços prestados 
a entidades públicas ou particulares;

IV – convênios, acordos e contratos ce-
lebrados com entidades ou organismos nacio-
nais ou internacionais; e

V – outras receitas eventuais.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo 

autorizado a transferir saldos orçamentários 
das universidades federais de Pelotas e de 
Santa Maria para a Unipampa, observadas 
as mesmas atividades, projetos e operações 
especiais, com as respectivas categorias eco-
nômicas e grupos de despesas previstos na 
lei orçamentária, nos exercícios em que esta 
não tenha sido incluída como unidade orça-
mentária naquele instrumento legal.

Art. 8º A administração superior da Unipampa 
será exercida pelo reitor e pelo Conselho Universitário, 
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no âmbito de suas respectivas competências, a serem 
definidas no estatuto e no regimento geral.

§ 1º A presidência do Conselho Universitário será 
exercida pelo reitor da Unipampa.

§ 2º O vice-reitor, nomeado de acordo com a le-
gislação pertinente, substituirá o reitor em suas faltas 
ou impedimentos legais ou temporários.

§ 3º O estatuto da Unipampa disporá sobre a 
composição e as competências do seu Conselho Uni-
versitário, de acordo com a legislação pertinente.

Art. 9º Ficam criados, para compor o quadro 
de pessoal da Unipampa, no âmbito do Ministério da 
Educação, 400 (quatrocentos) cargos de Professor da 
Carreira do Magistério de 3º grau e os cargos e funções 
constantes dos Anexos I, II e III desta Lei.

Art. 10. Ficam criados os cargos de Reitor e Vice-
Reitor da Unipampa.

Parágrafo único. Os cargos de Reitor e de Vice-
Reitor serão providos pro tempore, em ato do Minis-
tro de Estado da Educação, até que a Unipampa seja 
implantada na forma de seu estatuto.

Art. 11. Até o preenchimento de 70% (setenta por 
cento) dos seus cargos de provimento efetivo, a Uni-

pampa poderá contar com a colaboração de pessoal 
docente e técnico-administrativo, mediante cessão dos 
governos federal, estaduais e municipais, nos termos 
do inciso II do caput do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990.

Art. 12. A Unipampa encaminhará ao Ministério 
da Educação a proposta de estatuto para aprovação 
pelas instâncias competentes, no prazo de 180 (cen-
to e oitenta) dias contado da data de provimento dos 
cargos de Reitor e Vice-Reitor pro tempore.

Art. 13. Ficam extintos, no âmbito das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 400 (quatrocentos) 
cargos técnico-administrativos relacionados no Anexo 
IV desta Lei.

Parágrafo único. O Ministro de Estado da Educa-
ção, no prazo de 90 (noventa) dias após a entrada em 
vigor desta Lei, publicará a discriminação por institui-
ção federal de ensino superior da relação de cargos 
extintos de que trata este artigo.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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PROJETO DE LEI Nº 7.204, DE 2006

Institui a Fundação Universidade Fe-
deral do Pampa – UNIPAMPA e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a Fundação Universidade 

Federal do Pampa – UNIPAMPA, de natureza pública, 
vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro 
na cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A inscrição do ato constitutivo da 
Unipampa, do qual será parte integrante o seu estatuto, 
no cartório de registro civil competente conferir-lhe-á 
personalidade jurídica.

Art. 2º A Unipampa terá por objetivo ministrar 
ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas 
áreas do conhecimento e promover a extensão uni-
versitária, caracterizando sua inserção regional, me-
diante atuação multicampi na região metade sul do 
Rio Grande do Sul.

Art. 3º O patrimônio da Unipampa será consti-
tuído pelos:

I – bens patrimoniais de Universidades Federais, 
disponibilizados para o funcionamento dos campi de 
Bagé, Jaguarão, São Gabriel, Santana do Livramento, 
Uruguaiana, Alegrete, São Borja, Itaqui, Caçapava do 
Sul e Dom Pedrito, na data de publicação desta Lei, 
formalizando-se a transferência nos termos da legis-
lação e procedimentos pertinentes;

II – bens e direitos que a Unipampa vier a adqui-
rir ou incorporar;

III – doações ou legados que receber da União, 
Estados, Municípios e de outras entidades públicas e 
particulares; e

IV – incorporações que resultem de serviços 
realizados pela Unipampa, observados os limites da 
legislação.

§ 1º Os bens e os direitos da Unipampa serão uti-
lizados ou aplicados exclusivamente para consecução 
de seus objetivos, não podendo ser alienados, a não 
ser nos casos e nas condições permitidos em lei.

§ 2º Só será admitida a doação à Unipampa de 
bens livres e desembaraçados de quaisquer ônus.

Art. 4º Passam a integrar a Unipampa, indepen-
dentemente de qualquer formalidade, na data de pu-
blicação desta Lei, os cursos de todos os níveis, in-
tegrantes dos campi das Universidades Federais de 
Pelotas e de Santa Maria existentes nos municípios 
citados no inciso I do art. 3º.

Parágrafo único. Os alunos regularmente matricu-
lados nos cursos ora transferidos passam automatica-
mente, independentemente de qualquer outra exigência, 
a integrar o corpo discente da Unipampa.

Art. 5º Ficam redistribuídos para a Unipampa os 
cargos ocupados e vagos do Quadro de Pessoal das 
Universidades Federais de Pelotas e de Santa Maria, 
disponibilizados para funcionamento dos campi dos 
municípios citados no inciso I do art. 32, na data de 
publicação desta Lei.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a trans-
ferir para a Unipampa bens móveis e imóveis necessá-
rios ao seu funcionamento, integrantes do patrimônio 
da União.

Art. 7º Os recursos financeiros da Unipampa se-
rão provenientes de:

I – dotação consignada no orçamento da 
União;

II – auxílios e subvenções que lhe venham a ser 
concedidos por quaisquer entidades públicas ou par-
ticulares;

III – remuneração por serviços prestados a enti-
dades públicas ou particulares;

IV – convênios, acordos e contratos celebrados 
com entidades ou organismos nacionais ou interna-
cionais; e

V – outras receitas eventuais.
Parágrafo único. A implantação da Unipampa 

fica sujeita à existência de dotação específica no or-
çamento da União.

Art. 8º A administração superior da UNIPAMPA 
será exercida pelo Reitor e pelo Conselho Universitário, 
no âmbito de suas respectivas competências, a serem 
definidas no estatuto e no regimento geral.

§ 1º A Presidência do Conselho Universitário será 
exercida pelo Reitor da UNIPAMPA.

§ 2º O Vice-Reitor, nomeado de acordo com a le-
gislação pertinente, substituirá o Reitor em suas faltas 
ou impedimentos legais ou temporários.

§ 3º O estatuto da UNIPAMPA disporá sobre a 
composição e as competências do seu Conselho Uni-
versitário, de acordo com a legislação pertinente.

Art. 9º Ficam criados, para compor o quadro de 
pessoal da UNIPAMPA, no âmbito do Ministério da 
Educação, quatrocentos cargos de professor da car-
reira do Magistério de 3º grau e os cargos e funções 
constantes dos Anexos I, II e III a esta Lei.

Art. 10. Ficam criados os cargos de Reitor e Vice-
Reitor da UNIPAMPA.

Parágrafo único. Os cargos de Reitor e de Vice-
Reitor serão providos pro tempore, em ato do Minis-
tro de Estado da Educação, até que a UNIPAMPA seja 
implantada na forma de seu estatuto.

Art. 11. Até o preenchimento de setenta por cento 
dos seus cargos de provimento efetivos, a UNIPAMPA 
poderá contar com a colaboração de pessoal docente 
e técnico-administrativo, mediante cessão dos gover-
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nos Federal, estaduais e municipais, nos termos do 
inciso II do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990.

Art. 12. A UNIPAMPA encaminhará ao Ministério 
da Educação a proposta de estatuto para aprovação 
pelas instâncias competentes, no prazo de cento e oi-
tenta dias contado da data de provimento dos cargos 
de Reitor e Vice-Reitor pro tempore.

Art. 13. Ficam extintos, no âmbito das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, quatrocentos car-

gos técnico-administrativos relacionados no Anexo IV 
a esta Lei.

Parágrafo único. O Ministro de Estado da Edu-
cação, no prazo de noventa dias após a entrada em 
vigor desta Lei, publicará a discriminação por Institui-
ção Federal de Ensino Superior da relação de cargos 
extintos de que trata este artigo.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília,
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MENSAGEM Nº 453, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
do projeto de lei que “Institui a Fundação Universida-
de Federal do Pampa – UNIPAMPA, e dá outras pro-
vidências”.

Brasília, 8 de julho de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva

E.M.I Nº 026/2006/MEC/MP

Brasília, 22 de maio de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submetemos à apreciação de Vossa Excelência 

o anexo Projeto de Lei, que institui a Fundação Uni-
versidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, entidade 
vinculada ao Ministério da Educação, que terá sede na 
Cidade de Bagé, no Estado do Rio Grande do Sul.

21. A expansão da rede de ensino superior e a 
ampliação do investimento em ciência e tecnologia 
são objetivos centrais do Governo Federal e foco do 
debate sobre a reforma universitária. A criação da UNI-
PAMPA é uma clara demonstração de compromisso 
com o desenvolvimento da metade sul do Rio Grande 
do Sul, região que abrange 103 (cento e três) muni-
cípios, correspondendo a uma área de 153.879 km2 
e a uma população de aproximadamente 2,6 milhões 
de habitantes.

3. Grande parte dos municípios que compõem a 
metade sul do Rio Grande do Sul situam-se na fronteira 
com a região do Mercosul, o que lhe confere caracte-
rísticas econômicas, sociais, políticas e culturais que 
exigem atenção especial, do ponto de vista científico 
e acadêmico, considerando-se que os espaços fron-
teiriços são áreas privilegiadas para estudos sistema-
tizados que contemplem a característica de integração 
internacional. A expansão do ensino universitário pú-
blico na região metade sul do Rio Grande do Sul con-
tribuirá para a reversão do processo de estagnação 
econômica regional, gerando um novo dinamismo nos 
setores agropecuário e agroindustrial, voltados para os 
mercados nacional e internacional, especialmente no 
âmbito do Mercosul.

4. A UNIPAMPA contará com a instalação inicial 
de campi nos municípios de Bagé, Jaguarão, São 
Gabriel, Santana do Livramento, Uruguaiana, Alegre-
te, São Borja, Itaqui, Caçapava do Sul e Dom Pedrito. 
Serão oferecidos, no primeiro ano, quatorze cursos de 
graduação em diferentes áreas, quais sejam:

a) ciências agrárias: Agronomia e Zootecnia;

b) ciências exatas: Ciência da Computação, En-
genharia de Produção e Matemática (licenciatura e 
bacharelado);

c) ciências sociais aplicadas: Economia, Admi-
nistração e Cooperativismo;

d) Educação, Letras e Ciências Humanas: Pe-
dagogia, Licenciatura em Ciências, Letras, História e 
Geografia;

e) Ciências da Saúde: Enfermagem.
5. Para dar início imediato à expansão da edu-

cação superior pública na região, serão implantados 
campi da Universidade Federal de Pelotas e da Univer-
sidade Federal de Santa Maria nas cidades da metade 
sul, iniciando as suas atividades em 2006. Posterior-
mente, as instalações e pessoal desses campi serão 
transferidos para a UNIPAMPA.

6. Com a implantação total da UNIPAMPA, serão 
criados vinte e seis novos cursos de graduação, que 
atenderão a 10.000 alunos. O quadro de pessoal pre-
visto para a universidade compõe-se de 400 cargos 
de docentes, 200 cargos de técnicos administrativos 
de nível superior e 200 cargos de técnicos administra-
tivos de nível intermediário, além daqueles que serão 
redistribuídos das universidades federais de Pelotas 
e de Santa Maria.

7. A estrutura organizacional proposta asseme-
lha-se às estruturas organizacionais de diversas uni-
versidades públicas federais e estaduais. Deverão ser 
criados os cargos de direção e funções gratificadas 
necessários para compor o quadro de pessoal, quais 
sejam: um CD-1; um CD-2; dez CD-3; catorze CD-4; 
trinta e oito FG-1; vinte e dois FG-2; quinze FG-3; de-
zenove FG-4 e vinte e seis FG-5.

8. A repercussão financeira anual, quando da ple-
na implantação da Universidade, referente a pessoal e 
custeio, está estimada em R$75.035.243,27 (setenta e 
cinco milhões, trinta e cinco mil, duzentos e quarenta 
e três reais e vinte e sete centavos). Durante a fase de 
implantação, que terá a duração de cinco anos, o valor 
estimado para o primeiro ano é de R$51.253.715,24 
(cinqüenta e um milhões, duzentos e cinqüenta e três 
mil, setecentos e quinze reais e vinte e quatro centa-
vos); para o segundo ano, R$63.827.574,73 (sessenta 
e três milhões, oitocentos e vinte e sete mil, quinhentos 
e setenta e quatro reais e setenta e três centavos); para 
o terceiro ano, R$64.210.657,53 (sessenta e quatro 
milhões, duzentos e dez mil, seiscentos e cinqüenta 
e sete reais e cinqüenta e três centavos); para o quar-
to ano, R$64.612.894,48 (sessenta e quatro milhões 
seiscentos e doze mil, oitocentos e noventa e quatro 
reais e quarenta e oito centavos) e para o quinto ano, 
R$75.035.243,27 (setenta e cinco milhões, trinta e 
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cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e 
sete centavos).

9. Com relação ao impacto orçamentário-fi-
nanceiro da proposta, salientamos que a criação 
de cargos, pura e simplesmente, não gera aumento 
de despesa, mas apenas seu provimento, que não 
acontecerá imediatamente. Assim, quando os cargos 
criados tiverem seu provimento autorizado, o impacto 
orçamentário-financeiro será da ordem de R$21,253 
milhões no primeiro ano e R$68,038 milhões nos dois 
exercícios subseqüentes e o processo deverá res-
peitar a prévia existência de recursos orçamentários 
destinados a tal finalidade, de acordo com o disposto 
nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000.

10. Acreditamos que a criação da UNIPAMPA tra-
rá grandes benefícios para a região da metade sul do 
Rio Grande do Sul. Além de ampliar a oferta de ensino 
superior, gerará conhecimentos científicos e tecnológi-
cos necessários ao desenvolvimento, à prosperidade 
e ao bem-estar de aproximadamente dois milhões e 
seiscentos mil habitante da região, além dos interessa-
dos vindos de outras regiões do Estado do Rio Grande 
do Sul e do País.

11. Ao mesmo tempo estamos propondo a ex-
tinção de 400 cargos de técnico-administrativos que 
se encontram obsoletos no sistema federal de ensino 
superior, devido serem funções de auxiliares não mais 
autorizadas para provimento.

12. São estas, Senhor Presidente, as razões que 
nos levam a submeter à deliberação de Vossa Exce-
lência o anexo Projeto de Lei.

Respeitosamente, Fernando Haddad, Paulo 
Bernardo Silva.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas fe-
derais.

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

CAPÍTULO V 
Dos Afastamentos

Seção I 
Do Afastamento  

para Servir a Outro Órgão ou Entidade

Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter 
exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da 

União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela 
Lei nº 8.270, de 17-12-1991) (Regulamento) (Vide De-
creto nº 4.493, de 3-12-2002) (Regulamento).

I – para exercício de cargo em comissão ou fun-
ção de confiança; (Redação dada pela Lei nº 8.270, 
de 17-12-91)

II – em casos previstos em leis específicas.(Redação 
dada pela Lei nº 8.270, de 17-12-91)

§ 1º Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para 
órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal 
ou dos Municípios, o ônus da remuneração será do 
órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para 
o cedente nos demais casos. (Redação dada pela Lei 
nº 8.270, de 17-12-91)

§ 2º Na hipótese de o servidor cedido a empresa 
pública ou sociedade de economia mista, nos termos 
das respectivas normas, optar pela remuneração do 
cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo 
acrescida de percentual da retribuição do cargo em 
comissão, a entidade cessionária efetuará o reem-
bolso das despesas realizadas pelo órgão ou enti-
dade de origem. (Redação dada pela Lei nº 11.355, 
de 2006)

§ 3º A cessão far-se-á mediante portaria publi-
cada no Diário Oficial da União. (Redação dada pela 
Lei nº 8.270, de 17-12-91)

§ 4º Mediante autorização expressa do Presiden-
te da República, o servidor do Poder Executivo poderá 
ter exercício em outro órgão da Administração Federal 
direta que não tenha quadro próprio de pessoal, para 
fim determinado e a prazo certo. (Incluído pela Lei nº 
8.270, de 17-12-91)

§ 5º Aplica-se à União, em se tratando de empre-
gado ou servidor por ela requisitado, as disposições 
dos §§ 1º e 2º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 
10.470, de 25-6-2002)

§ 6º As cessões de empregados de empresa pú-
blica ou de sociedade de economia mista, que receba 
recursos de Tesouro Nacional para o custeio total ou 
parcial da sua folha de pagamento de pessoal, inde-
pendem das disposições contidas nos incisos I e II e 
§§ 1º e 2º deste artigo, ficando o exercício do empre-
gado cedido condicionado a autorização específica 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
exceto nos casos de ocupação de cargo em comissão 
ou função gratificada. (Incluído pela Lei nº 10.470, de 
25-6-2002)

§ 7º O Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, com a finalidade de promover a composição 
da força de trabalho dos órgãos e entidades da Admi-
nistração Pública Federal, poderá determinar a lotação 
ou o exercício de empregado ou servidor, independen-
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temente da observância do constante no inciso I e nos 
§§ 1º e 2º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 10.470, de 
25-6-2002) (Vide Decreto nº 5.375, de 2005)
..................................... ...............................................

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os projetos vão às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Resolução nº 59, de 2007, de 
autoria do Senador José Nery, que acresce o inciso 
VIII ao artigo 102-E da Resolução nº 3, de 1970, que 
estabelece o Regimento Interno do Senado Federal 
(recebimento, avaliação e investigação de denúncias 
relativas à ameaça ou violação de direitos humanos).

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 594, DE 2007

Altera o art. 303 e acrescenta os arts. 
302-A e 303-A à Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997 (Código de Trânsito Brasi-
leiro), para aumentar as penas dos crimes 
de condução de veículo automotor em esta-
do de embriaguez e de participação em via 
pública de competição automobilística não 
autorizada pela autoridade competente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 303 da Lei nº 9.503, de 23 de se-

tembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), passa 
a viger com a seguinte redação:

“Art. 303.  ..............................................
Parágrafo único. Aumenta-se a pena 

de um terço à metade, se ocorrer qualquer 
das hipóteses do parágrafo único do art. 302. 
(NR)”

Art. 2º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
(Código de Trânsito Brasileiro), passa a viger acrescida 
dos seguintes arts. 302-A e 303-A:

“Art. 302-A. Cometer homicídio na dire-
ção de veículo automotor, sob a influência de 
álcool ou substância tóxica ou entorpecente de 
efeitos análogos, ou durante corrida, disputa 
ou competição automobilística não autorizada 
pela autoridade competente:

Penas – reclusão, de seis a vinte anos, 
multa e suspensão ou proibição de se obter 
a permissão ou a habilitação para dirigir veí-
culo automotor.”

“Art. 303-A. Cometer lesão corporal na 
direção de veículo automotor, sob a influência 
de álcool ou substância tóxica ou entorpecente 
de efeitos análogos, ou durante corrida, disputa 
ou competição automobilística não autorizada 
pela autoridade competente:

Penas – reclusão de um a cinco anos, 
multa e suspensão ou proibição de se obter 
a permissão ou a habilitação para dirigir veí-
culo automotor.

§ 1º Se resulta:
I – incapacidade para as ocupações ha-

bituais, por mais de trinta dias;
II – perigo de vida;
III – debilidade permanente de membro, 

sentido ou função;
IV – aceleração de parto.
Penas – reclusão, de dois a oito anos, 

multa e suspensão ou proibição de se obter 
a permissão ou a habilitação para dirigir veí-
culo automotor.

§ 2º Se resulta:
I – incapacidade permanente para o tra-

balho;
II – enfermidade incurável;
III – perda ou inutilização de membro, 

sentido ou função;
IV – deformidade permanente;
V – aborto.
Penas – reclusão, de quatro a doze anos, 

multa e suspensão ou proibição de se obter 
a permissão ou a habilitação para dirigir veí-
culo automotor.”

Art. 3º Revoga-se o inciso V do parágrafo único 
do art. 302 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
(Código de Trânsito Brasileiro).

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

 
Justificação

Uma sociedade sadia pressupõe o respeito às 
regras de vida em coletividade, no espaço público. Na 
sociedade moderna, o espaço público é eminentemente 
integrado pelas vias de locomoção e acesso, sem as 
quais não há integração nas grandes cidades.

O que se vê, no entanto, é um descaso com a 
ordem pública todas as noites. Jovens e adultos con-
duzem automóveis em estado de completa embria-
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guez, com uma postura agressiva e irresponsável ao 
volante, chegando, por vezes, ao cúmulo das disputas 
infantis de velocidade.

A conseqüência inexorável é o que se vê nas es-
tatísticas, que apontam um número anual de mortos 
nas ruas e estradas brasileiras superior ao registrado 
em guerras como a do Iraque. Recentemente, aqui, no 
Distrito Federal, viram-se cenas trágicas, envolvendo a 
morte de três mulheres inocentes em virtude da con-
duta néscia de um cidadão ao volante.

O que se pretende com a presente proposição é 
aumentar as penas para as condutas de dirigir auto-
móveis sob influência de álcool ou de substância de 
efeitos análogos, bem como a de participar, na dire-
ção de veículo automotor, em via pública, de corrida, 
disputa ou competição automobilística não autorizada 
pela autoridade competente.

Porém, não buscamos um incremento de pena 
desarrazoado. São propostos três patamares de san-
ção, graduados de acordo com a gravidade das con-
seqüências que resultarem das condutas criminosas. 
Isso porque é evidente que, se da conduta do moto-
rista embriagado não decorreu nenhum dano maior à 
sociedade, além da exposição ao risco, deve ser-lhe 
aplicada uma sanção menor que àquele que ocasionou 
um parto prematuro, uma deformidade permanente ou 
mesmo a morte de terceiro.

De resto, buscamos manter as nomenclaturas e 
até mesmo as construções semânticas originais dos 
referidos artigos do Código de Trânsito Brasileiro, a 
fim de não resultar em qualquer problema interpre-
tativo.

Em face do exposto, contamos com o apoio dos 
nobres Pares com vistas à aprovação do presente 
projeto.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2007. – Se-
nador Gilvam Borges.

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 

Institui o Código de Trânsito Brasi-
leiro.

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

eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias 
terrestres do território nacional, abertas à circulação, 
rege-se por este Código.
................... .................................................................

SEÇÃO II 
Dos Crimes em Espécie

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção 
de veículo automotor:

Penas – detenção, de dois a quatro anos, e sus-
pensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. No homicídio culposo cometido 
na direção de veículo automotor, a pena é aumentada 
de um terço à metade, se o agente:

I – não possuir Permissão para dirigir ou Carteira 
de Habilitação;

II – praticá-lo em faixa de pedestres ou na cal-
çada;

III – deixar de prestar socorro, quando possível 
fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;

IV – no exercício de sua profissão ou atividade, 
estiver conduzindo veículo de transporte de passa-
geiros;

V – estiver sob a influência de álcool ou substância 
tóxica ou entorpecente de efeitos análogos. (Incluído 
pela Lei nº 11.275, de 2006) 

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na dire-
ção de veículo automotor:

Penas – detenção, de seis meses a dois anos e 
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de um terço 
à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do pará-
grafo único do artigo anterior.
........................... .........................................................

Brasília, 23 de setembro de 1997; 176º da Inde-
pendência e 109º da República. – Fernando Henrique 
Cardoso, Iris Rezende, Eliseu Padilha.

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

 
PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL  

Nº 595, DE 2007 – COMPLEMENTAR

Regulamenta a cobrança de tarifas 
por parte das instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil e 
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei objetiva regulamentar a cobrança 

de tarifas pelos serviços prestados pelas instituições au-
torizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Art. 2º O Banco Central do Brasil fará e divulga-
rá a relação exaustiva dos serviços prestados pelas 
instituições.
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Parágrafo único. Os serviços serão identificados 
de modo a que sejam compreensíveis aos usuários.

Art. 3º As instituições poderão cobrar pela pres-
tação de serviços quando atendidas cumulativamente 
as seguintes condições:

I – os serviços constarem da relação a 
que se refere o art. 2º;

II – as tarifas e a periodicidade da co-
brança tiverem sido divulgadas de modo visí-
vel nas agências, com antecedência mínima 
de trinta dias;

III – outras condições estipuladas pelo 
Conselho Monetário Nacional.

Art. 4º Os serviços efetivamente prestados du-
rante o mês serão cobrados no mês seguinte, em dia 
acordado entre a instituição e o usuário.

Art. 5º As cobranças referidas no art. 4º serão 
discriminadas no extrato de movimentação de conta 
corrente, na forma da relação a que se refere o art. 2º 
e com a data em que os serviços foram prestados.

Art. 6º Os seguintes serviços serão prestados 
obrigatoriamente e sem a cobrança de tarifas:

I – fornecimento e reposição de cartão 
magnético para movimentação de conta cor-
rente, exceto quando a reposição decorra de 
razões não imputáveis às instituições;

II – fornecimento de um talonário de che-
ques com dez folhas por mês, desde que so-
licitado pelo usuário;

III – fornecimento de um extrato deta-
lhado da movimentação da conta corrente 
por mês;

IV – outros serviços estipulados pelo 
Conselho Monetário Nacional.

Parágrafo único. A obrigatoriedade não se aplica 
quando algum serviço listado for incompatível com o 
objeto social da instituição.

Art. 7º Adicionalmente ao disposto no art. 6º, é 
vedada a cobrança de tarifas relativas a:

I – contas destinadas exclusivamente 
ao recebimento de salários, aposentadorias, 
pensões e similares e à transferência desses 
recursos para conta do mesmo titular em ou-
tra instituição;

II – manutenção de contas de depósito 
de poupança;

III – débito em conta corrente cujo saldo 
seja inferior ao débito ou que não apresente 

movimentação por período superior a seis 
meses;

IV – serviços cuja execução seja condição 
para a prestação de outros serviços;

V – outras situações estipuladas pelo 
Conselho Monetário Nacional.

Art. 8º Sem prejuízo das determinações previstas 
nos demais artigos desta Lei, as instituições poderão 
cobrar tarifas relativas a “pacote” de serviços, desde 
que o usuário não manifeste expressamente sua pre-
ferência pela cobrança individualizada dos serviços 
prestados.

Art. 9º Relativamente ao atendimento nas agên-
cias:

I – as instituições não poderão utilizar 
critérios diferenciados para clientes e não-
clientes;

II – o tempo de espera não poderá supe-
rar trinta minutos, salvo determinação distinta 
de lei municipal.

Art. 10. As instituições serão responsáveis pe-
las perdas causadas aos usuários por falhas em seus 
procedimentos internos.

Art. 11. As instituições deverão informar ao Banco 
Central do Brasil os novos serviços oferecidos com as 
respectivas tarifas, bem como as alterações nas tarifas 
dos serviços já existentes, até a data da divulgação a 
que se refere o art. 3º, II.

Art. 12. O Banco Central do Brasil levantará e 
divulgará:

I – a tarifa cobrada pela prestação de 
cada um dos serviços previstos na relação a 
que se refere o art. 2º, por instituição;

II – a tarifa cobrada pelo “pacote” de ser-
viços demandado por cada usuário hipotético 
que represente os diferentes perfis de usuários 
existentes no mercado, por instituição.

Art. 13. As instituições fornecerão esclarecimentos 
sobre tarifa cobrada ou outro tipo de débito em conta 
corrente, mediante solicitação dos usuários.

§ 1º As instituições disponibilizarão aos usuários, 
nas agências e terminais eletrônicos, requerimento 
de esclarecimento padronizado pelo Banco Central 
do Brasil.

§ 2º Os esclarecimentos serão fornecidos no prazo 
de quinze dias úteis, por intermédio das agências ou 
do terminal eletrônico, a critério do usuário.
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Art. 14. O Banco Central do Brasil decidirá no 
prazo de trinta dias úteis sobre alegação apresentada 
pelo usuário de cobrança indevida de tarifa ou outro 
tipo de débito em conta corrente.

Parágrafo único. A decisão será instruída com 
base nos esclarecimentos previstos no art. 13, levará em 
conta a existência ou não de autorização expressa do 
usuário e concluirá pela devolução imediata, alteração 
ou exatidão da tarifa ou débito objeto da discórdia.

Art. 15. O Conselho Monetário Nacional aprova-
rá a regulamentação requerida para a plena aplicação 
desta Lei.

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor após decorridos 
cento e oitenta dias de sua publicação oficial.

Justificação

Durante as décadas de elevada inflação, as tarifas 
bancárias não eram um item importante das receitas 
das instituições financeiras. A estratégia consistia em 
atrair os correntistas com isenção ou baixas tarifas 
para extrair grandes ganhos com a intermediação dos 
depósitos gratuitamente deixados pelos clientes nas 
instituições.

Após a estabilização da economia, o fim dos ga-
nhos trazidos pela inflação levou as instituições a segui-
rem agressiva política de tarifas como compensação: 
Atualmente, as receitas vindas da cobrança de tarifas 
correspondem a um terço do total do faturamento e 
são superiores às despesas administrativas.

Como resultado, muitos clientes simplesmen-
te deixaram de demandar serviços bancários, en-
quanto outros se sujeitaram ao aumento de tarifas 
em ritmo muito superior aos dos demais preços da 
economia.

A agressividade das instituições se manifestou de 
outras formas também, socorrendo-se da privilegiada 
possibilidade de movimentar as contas dos clientes. 
Destacam-se entre essas formas os saques e trans-
ferências questionáveis, além das perdas trazidas por 
falhas no sistema de segurança.

Assim, as reclamações se avolumaram vocaliza-
das pelos canais existentes, entre os quais os órgãos 
de defesa do consumidor. Segundo a Fundação Procon 
de São Paulo, os assuntos financeiros corresponderam 
a 25% das reclamações recebidas em 2005.

Um sério obstáculo existente para a defesa dos 
usuários de serviços bancários é a antiga controvérsia 

quanto à instância apropriada para o exercício desse 
direito.

O sistema financeiro é sem dúvida um setor com 
peculiaridades que requerem tratamento específico. 
Crises financeiras geram grandes estragos no funcio-
namento da economia. Ademais, a intermediação finan-
ceira é o canal de transmissão da política monetária, 
instrumento fundamental para a apropriada regulagem 
macroeconômica.

Quando os constituintes restringiram às leis com-
plementares a definição e a alteração de normas re-
lativas a assuntos financeiros, o fizeram tão somente 
quando pudesse haver riscos dessa natureza.

Ocorre, entretanto, que tal especificidade vem 
sendo utilizada para evitar qualquer tentativa de intro-
duzir alguma disciplina às instituições financeiras fora 
do âmbito do Banco Central do Brasil. Esse é o caso da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade ainda não julgada 
movida pelos órgãos representativos das instituições 
financeiras contra a aplicação do Código de Defesa 
do Consumidor à sua área de atuação.

No caso das tarifas incidentes sobre a presta-
ção dos serviços financeiros, tal interpretação é sem 
dúvida equivocada, pois não há qualquer risco que o 
disciplinamento dessas tarifas possa trazer para a es-
tabilidade da economia ou para a eficaz utilização da 
política monetária.

É correto lembrar que o Banco Central do Brasil 
não permaneceu inerte diante dos conflitos existentes 
entre as instituições por ele autorizadas a funcionar e 
os usuários dos serviços financeiros. Resoluções foram 
baixadas para regulamentar essa relação a exemplo 
da Resolução nº 2.303, de 25 de julho de 1996 e da 
Resolução nº 2.747, de 28 de junho de 2000.

Entretanto, é preciso introduzir no conjunto de 
leis do País o tema das tarifas cobradas pelos servi-
ços financeiros, pois os fatores que atuam durante o 
tramite nas Casas Legislativas federais são bem mais 
complexos e capazes de apreender os legítimos inte-
resses envolvidos.

O objetivo do presente Projeto é regulamentar 
a cobrança pelos serviços prestados pelas institui-
ções autorizadas a operar pelo Banco Central do 
Brasil. Embora se acredite que tal missão possa ser 
feita por meio de lei ordinária conforme se mostrou 
acima, opta-se pela lei complementar para evitar os 
obstáculos agora enfrentados pelo Código de Defesa 
do Consumidor.

De qualquer modo, se durante a tramitação do 
Projeto ocorrer algum fato novo relevante, nada im-
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pede que seja feita a conversão para lei ordinária 
ou haja a inclusão do texto em normas ordinárias já 
vigentes.

Outra opção descartada é a inserção do tema na 
Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que dispõe 
sobre as instituições financeiras. A antiga norma está 
estruturada com base nos elementos constitutivos do 
sistema financeiro e a introdução de um conjunto de 
artigos tratando de tarifas criaria um “corpo estranho”. 
Vale registrar que a regulamentação fatiada do sistema 
financeiro já é possível por conta da Emenda Consti-
tucional nº 40, de 29 de maio de 2003.

O Projeto incorpora alguns dos principais disposi-
tivos já existentes nas normas infra-legais, bem como 
novos dispositivos escolhidos em função dos proble-
mas identificados na relação entre instituições e seus 
clientes. Não há qualquer conflito com as disposições 
mais gerais características do Código de Defesa do 
Consumidor, bem como prejuízo para a vigência dos 
dispositivos infra-legais não incluídos no Projeto e que 
com ele não conflitam.

Não há opção por medidas de forte apelo po-
pular, mas sabidamente inadequados, como o ta-
belamento de preços que, como a experiência do 
Plano Cruzado mostrou, geram grandes desajustes 
no mercado.

A estratégia adotada consiste em disciplinar a 
cobrança de tarifas de modo a equilibrar a desigual 
relação entre as instituições e os usuários de seus 
serviços. A este respeito o Projeto determina:

a) as tarifas só podem ser cobradas res-
peitadas certas condições, como a divulgação 
prévia e a previsão do serviço pelo Banco 
Central do Brasil;

b) alguns serviços devem ser obrigato-
riamente oferecidos isentos de tarifas, como 
cartões magnéticos e talões de cheque;

c) a cobrança é proibida em certos casos, 
como na manutenção de contas destinadas 
exclusivamente ao recebimento de salários 
e aposentadorias, na pratica das chamadas 
“vendas casadas” ou na imposição de “paco-
te” de serviços.

O Projeto contém ainda dispositivos para tornar 
a cobrança de tarifas mais transparente, com o objeti-
vo de subsidiar os usuários seja na escolha da melhor 
instituição, seja na identificação de possíveis incorre-
ções nas cobranças feitas.

Outro efeito importante da transparência é o au-
mento da concorrência entre as instituições por conta 
da menor passividade dos usuários. Estão enquadrados 
nesse caso os seguintes itens contidos no Projeto:

a) a cobrança sempre no mesmo dia 
do mês;

b) a clareza das informações contidas no 
extrato de movimentação de conta;

c) as informações fornecidas pelo Ban-
co Central do Brasil sobre as tarifas cobradas 
pelas instituições pelos serviços prestados, 
individualmente ou na forma de “pacote”.

A respeito das informações relativas ao “pacote” 
cabe esclarecer qual a intenção. As instituições cobram 
com certa freqüência por um “pacote” de serviços e 
não por um único serviço. Nesse caso, a informação 
individualizada por serviço oferecida pelas institui-
ções e pelo Banco Central do Brasil não é muito útil 
aos usuários.

A forma encontrada para oferecer subsídios úteis 
aos usuários foi requerer do Banco Central do Brasil 
que pesquise os “pacotes” de serviços que interessam 
aos usuários e divulgue, por instituição, qual o valor 
total das tarifas pagas pelos serviços contidos nesses 
“pacotes”. Embora cada usuário tenha suas preferên-
cias, é provável que existam apenas alguns poucos 
diferentes perfis no mercado.

De posse desse dado, o usuário poderá identi-
ficar seu perfil e verificar qual instituição lhe oferece 
as melhores condições, seja pelo baixo valor das ta-
rifas cobradas pelos serviços que ele demanda, seja 
pelo fato de a instituição oferecer “pacotes” similares 
ao desejável.

Existem, ainda, dois outros conjuntos de providen-
cias no Projeto: a) a criação de procedimentos simples 
para o julgamento de controvérsias relativas à cobrança 
de tarifas; b) a explicitação de certas responsabilidades 
das instituições quanto ao tempo de espera nas filas e 
às perdas causadas por falhas de segurança.

É certo que o presente Projeto poderá receber 
muitas sugestões durante a sua tramitação no Senado 
Federal e na Câmara dos Deputados, o que sem dú-
vida o livrará de suas incorreções. O mais importante, 
entretanto, é que o Projeto contribua para o debate do 
tema e para a solução do problema que a sociedade 
coloca diante de nós.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2007. – Se-
nadora Ideli Salvatti, Senador Flávio Arns.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, projeto que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 343, DE 2007

Susta o Decreto nº 6.217, de 4 de outu-
bro de 2007, que dispõe sobre as competên-
cias do Ministro de Estado Extraordinário de 
Assuntos Estratégicos, aprova a estrutura 
regimental do Núcleo de Assuntos Estraté-
gicos da Presidência da República, dispõe 
sobre a vinculação da Fundação Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica sustado o Decreto nº 6.217, de 4 de 

outubro de 2007, que dispõe sobre as competências 
do Ministro de Estado Extraordinário de Assuntos Es-
tratégicos, aprova a estrutura regimental do Núcleo 
de Assuntos Estratégicos da Presidência da Repúbli-
ca, dispõe sobre a vinculação da Fundação Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, e dá outras 
providências.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação

A Constituição Federal, no seu inciso V, do art. 
49, atribuiu ao Congresso Nacional competência para 
o Senado Federal sustar os atos normativos do Poder 
Executivo que exorbitem do poder regulamentar.

Recentemente, o Senado Federal rejeitou, por 
46 votos contra 22, a Medida Provisória nº 377, que 
criava 660 cargos de direção e assessoramento su-
perior (DAS), funções gratificadas e a Secretaria de 
Planejamento de Longo Prazo, cujo titular, Roberto 
Mangabeira Unger, já tinha sido nomeado e tomado 
posse com status de ministro.

O Presidente da República impossibilitado de 
insistir na criação desta Secretaria-Ministério pelo 
processo legislativo normal, teve a criatividade e a 
ousadia de publicar o Decreto nº 6.217, para assim 
garantir os cargos criados e a permanência do “Minis-
tro” Mangabeira.

Ocorre que ao editar o referido Decreto, o Pre-
sidente feriu frontalmente a nossa Magna Carta, eis 
que dispõe o art. 84, inciso VI:

“Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República: VI – dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração 
federal, quando não implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos públicos.”

Ora, com a edição do Decreto o Presidente criou 
órgão público, remanejou cargos e funções públicas, 
gerando assim, quantitativa e qualitativamente, um 
possível aumento na despesa pública. Assim, a in-
fringência ao mandamento constitucional foi abusiva, 
pois se tal criação deste Ministério pudesse ser por 
decreto, o governo não teria forçado o caminho pela 
via legislativa, no caso específico, as sempre abusivas 
Medidas Provisórias. Diria, também, que o desrespeito 
alcançou também o Senado Federal, uma vez que não 
respeitou a decisão proferida pela casa.

Pelas razões acima expostas, contamos com a 
colaboração dos ilustres colegas parlamentares para 
a aprovação do projeto ora apresentado, para assim 
agirmos conforme a nossa norma suprema.

Sala das Sessões, l6 de outubro de 2007. – Se-
nador Pedro Simon.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

V – sustar os atos normativos do Poder Executivo 
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites 
de delegação legislativa;”

“Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República:

VI – dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração 

federal, quando não implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos públicos.”

DECRETO Nº 6.217, DE 4 DE OUTUBRO DE 2007.

Dispõe sobre as competências do Mi-
nistro de Estado Extraordinário de Assuntos 
Estratégicos, aprova a estrutura regimen-
tal do Núcleo de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República, dispõe sobre a 
vinculação da Fundação Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada – IPEA, 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 será publicado e 
remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania.
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Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que passo a ler.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 90, DE 2007

Modifica os arts. 31, 33, 49, 71 a 75, 84, 
102, 103-B, 105, 130, 130-A, 161, 166 e 235 
da Constituição Federal, para extinguir os 
Tribunais de Contas, os cargos de Ministro 
e de Conselheiro dos Tribunais de Contas, 
e para criar as Auditorias de Contas, su-
bordinadas às Casas Legislativas como 
órgão técnico de controle externo, bem 
como estabelece regras para a transição 
do modelo de Tribunais de Contas para o 
de Auditorias de Contas.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O art. 31 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31.  ................................................
§ 1º O controle externo da Câmara Mu-

nicipal será exercido com o auxílio da:
I – Auditoria de Contas do Estado, no 

caso de município localizado em Estado;
II – Auditoria de Contas da União, no caso 

de município localizado em Território;
 ..............................................................
§ 4º É vedada a criação, pelo Estado ou 

pelo Município, de auditorias de contas muni-
cipais. (NR)”

Art. 2º O § 2º do art. 33 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 33 ..................................................
 ..............................................................
§ 2º As contas do Governo do Território 

serão submetidas ao Congresso Nacional, 
com parecer prévio da Auditoria de Contas 
da União.

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

Art. 3º Os arts. 71 a 75 da Constituição Federal 
passam a vigorar com as seguintes redações, acres-
cido o art. 71-A ao seu texto permanente:

Art. 71. O controle externo, a cargo do 
Congresso Nacional, será exercido com o au-
xílio da Auditoria de Contas da União, órgão 
integrante da estrutura administrativa dessa 

Casa e vinculado diretamente ao seu Presi-
dente. (NR)

Art. 71-A. Compete à Auditoria de Contas da 
União:

I – apreciar as contas prestadas anual-
mente pelo Presidente da República, mediante 
parecer prévio, que deverá ser elaborado em 
sessenta dias a contar de seu recebimento;

II – apreciar, por meio de parecer, as con-
tas dos administradores e demais responsáveis 
por dinheiros, bens e valores da administração 
direta e indireta, incluídas as fundações e so-
ciedades instituídas e mantidas pelo Poder Pú-
blico Federal, e as contas daqueles que derem 
causa a perda, extravio ou outra irregularidade 
de que resulte prejuízo ao Erário;

III – apreciar, por meio de parecer, a le-
galidade dos atos de admissão de pessoal, 
a qualquer título, na administração direta e 
indireta, incluídas as fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, excetuadas as 
nomeações para cargo de provimento em co-
missão, bem como a das concessões de apo-
sentadorias, reformas e pensões, ressalvadas 
as melhorias posteriores que não alterem o 
fundamento legal do ato concessório;

IV – realizar, por iniciativa própria, do 
Congresso Nacional, da Câmara dos Depu-
tados, do Senado Federal, de comissão téc-
nica ou de inquérito, inspeções e auditorias 
de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, nas unidades admi-
nistrativas dos Poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário, e demais entidades referidas no 
inciso II;

V – fiscalizar, nos termos do tratado cons-
titutivo, as contas nacionais de pessoa jurídica 
de direito internacional que exerça atividade 
econômica ou preste serviço público, de cujo 
capital social a União participe, de forma di-
reta ou indireta;

VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer 
recursos repassados pela União, mediante 
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumen-
tos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal 
ou a Município;

VII – prestar as informações solicitadas 
pelo Congresso Nacional, por quaisquer de 
suas Casas, ou por quaisquer das respectivas 
comissões, sobre a fiscalização contábil, finan-
ceira, orçamentária, operacional e patrimonial 
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e sobre resultados de auditorias e inspeções 
realizadas;

VIII – representar ao Poder competente 
sobre irregularidades ou abusos apurados;

IX – responder a consultas formuladas 
por autoridades competentes, na forma da lei, 
sobre dúvidas, em tese, na aplicação de leis 
e regulamentos.

§ 1º O tratado constitutivo a que se refere o inciso 
V somente poderá ser firmado se contiver dispositivo 
garantidor do exercício do controle externo, conforme 
preceituado nesta Constituição.

§ 2º A Auditoria de Contas da União apresentará 
à comissão mista permanente a que se refere o art. 
166, § 1º, trimestral e anualmente, relatório de suas 
atividades.

Art. 72 ...................................................
§ 1º Não prestados os esclarecimentos, 

ou considerados estes insuficientes, a comis-
são solicitará à Auditoria de Contas da União 
pronunciamento conclusivo sobre a matéria, 
no prazo de trinta dias.

§ 2º Entendendo a Auditoria de Contas da 
União irregular a despesa, a comissão, se jul-
gar que o gasto possa causar dano irreparável 
ou grave lesão à economia pública, proporá ao 
Congresso Nacional sua sustação. (NR)

Art. 73. A Auditoria de Contas da União:

I – exerce suas competências em todo o 
território nacional;

II – possui quadro próprio de pessoal, 
organizado na forma da lei;

III – é chefiada pelo Auditor-Geral de 
Contas da União, nomeado pelo Presidente 
do Congresso Nacional entre auditores de 
contas da União, com aprovação pelo Plená-
rio da Casa.

§ 1º O ingresso no quadro próprio de 
pessoal da Auditoria de Contas da União se 
dá, exclusivamente, por meio de concurso 
público.

§ 2º O cargo de Auditor de Contas da 
União integra o quadro de pessoal da Audi-
toria de Contas da União, preenchido, exclu-
sivamente, por meio de concurso público de 
provas e títulos.

§ 3º As funções de confiança e cargos em 
comissão da Auditoria de Contas da União são 
privativos a servidores do seu quadro próprio 
de pessoal, na forma da lei.

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

Art. 74. ................... ...............................  
 ........................................................... ............

§ 1º Os responsáveis pelo controle 
interno, ao tomarem conhecimento de qual-
quer irregularidade ou ilegalidade, dela darão 
ciência à Auditoria de Contas da União, sob 
pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, 
associação ou sindicato é parte legítima para, 
na forma da lei, denunciar irregularidades 
ou ilegalidades perante a Auditoria de Contas 
da União. (NR)

Art. 75. As normas estabelecidas nesta 
Seção aplicam-se, no que couber, à orga-
nização, composição e fiscalização das Au-
ditorias de Contas dos Estados e do Distrito 
Federal. (NR)”

Art. 4º As alíneas e, d e q do inciso I do art. 102 
da Constituição Federal passam a vigorar com as se-
guintes redações:

“Art. 102. ……………………………… ...
I –  .........................................................
c) nas infrações penais comuns e nos 

crimes de responsabilidade, os Ministros de 
Estado e os Comandantes da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica, ressalvado o dis-
posto no art. 52, I, os membros dos Tribunais 
Superiores e os chefes de missão diplomática 
de caráter permanente;

d) o habeas corpus, sendo paciente 
quaisquer das pessoas referidas nas alíne-
as anteriores; o mandado de segurança e o 
habeas data contra atos do Presidente da 
República, das Mesas da Câmara dos Depu-
tados e do Senado Federal, do Procura-
dor-Geral da República e do próprio Supremo 
Tribunal Federal;

........................................ ......................
q) o mandado de injunção, quando a 

elaboração da norma regulamentadora for 
atribuição do Presidente da República, do 
Congresso Nacional, da Câmara dos Depu-
tados, do Senado Federal, da Mesa de uma 
dessas Casas Legislativas, de um dos Tri-
bunais Superiores, ou do próprio Supremo 
Tribunal Federal; (NR)

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

Art. 5º O inciso II do § 4º do art. 103-B da Constitui-
ção Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 103-B. ...........................................
§ 4º  .......................................................
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II – zelar pela observância dos princí-
pios e normas constitucionais que regulam 
a administração pública e apreciar, de ofício 
ou mediante provocação, a legalidade dos 
atos administrativos praticados por membros 
ou órgãos do Poder Judiciário, podendo des-
constituí-los, revê-los ou fixar prazo para que 
se adotem as providências necessárias ao 
exato comprimento da lei, sem prejuízo das 
competências do Congresso Nacional e da 
Auditoria de Contas da União;

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

Art. 6º A alínea a do inciso I do art. 105 da Constitui-
ção Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 105. …………………… ..................
I – ……………………………………… ...
a) nos crimes comuns, os governadores 

dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes 
e nos de responsabilidade, os desembarga-
dores dos Tribunais de Justiça dos Estados e 
do Distrito Federal, os membros Auditores de 
Contas dos Estados e do Distrito Federal, os 
dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribu-
nais Regionais Eleitorais e do Trabalho e os 
do Ministério Público da União que oficiem 
perante tribunais;

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

Art. 7º O art. 130 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 130. Aos membros dos Ministérios 
Públicos que atuam junto aos órgãos julgadores 
de contas das Casas Legislativas aplicam-se as 
disposições desta Seção pertinentes a direitos, 
vedações e forma de investidura. (NR)”

Art. 8º O inciso II do § 2º do art. 130-A da Constitui-
ção Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 130-A. ........................... ................  
 .......................................................................

§ 2º …………………………………… ....  
 .......................................................................

II – zelar pela observância do art. 37 e 
apreciar, de ofício ou mediante provocação, a 
legalidade dos atos administrativos praticados 
por membros ou órgãos do Ministério Público 
da União e dos Estados, podendo desconstituí-
los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem 
as providências necessárias ao exato cumpri-
mento da lei, sem prejuízo do Congresso Na-
cional e da Auditoria de Contas da União;

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

Art. 9º O parágrafo único do art. 161 da Constitui-
ção Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 161 ................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. A Auditoria de Contas 

da União efetuará o cálculo das quotas refe-
rentes aos fundos de participação a que alude 
o inciso II. (NR)”

Art. 10. O art. 166 da Constituição Federal passa 
a vigorar acrescidos os incisos III a VIII ao § 1º e os §§ 
9º e 12, com as seguintes redações:

“Art. 166.  ..............................................
§ 1º  .......................................................
 ..............................................................
III – julgar, mediante parecer da Auditoria 

de Contas da União, as contas dos adminis-
tradores e demais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores da administração direta e in-
direta, incluídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo Poder Público Fe-
deral, e as contas daqueles que derem causa 
a perda, extravio ou outra irregularidade de 
que resulte prejuízo ao erário.

IV – apreciar, mediante parecer da Audi-
toria de Contas da União, para fins de registro, 
a legalidade dos atos de admissão de pesso-
al, a qualquer título, na administração direta e 
indireta, incluídas as fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, excetuadas as 
nomeações para cargo de provimento em co-
missão, bem como a das concessões de apo-
sentadorias, reformas e pensões, ressalvadas 
as melhorias posteriores que não alterem o 
fundamento legal do ato concessório;

V – aprovar os relatórios de auditorias, 
inspeções e outras fiscalizações realizadas 
pela Auditoria de Contas da União;

VI – aplicar aos responsáveis, em caso 
de ilegalidade de despesa ou irregularidade 
de contas, as sanções previstas em lei, que 
estabelecerá, entre outras cominações, multa 
proporcional ao dano causado ao erário;

VII – assinar prazo para que o órgão ou 
entidade adote as providências necessárias 
ao exato cumprimento da lei, se verificada 
ilegalidade;

VIII – sustar, se não atendida, a execu-
ção do ato, contrato, convênio ou outro ins-
trumento congênere impugnado, comunican-
do a decisão à Câmara dos Deputados e ao 
Senado Federal;

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

OUTUBRO 2007ANAIS DO SENADO FEDERAL396     



Outubro de 2007 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 35341 

§ 9º Ao adotar a sustação de ato, con-
trato, convênio ou outro instrumento congêne-
re, de imediato, a comissão mista aplicará as 
sanções previstas em lei, entre elas a multa, 
e ratificará junto à autoridade administrativa 
competente a determinação de adoção das 
medidas regularizadoras cabíveis.

§ 10. A autoridade competente que dei-
xar de atender à determinação do § 9º será 
responsável solidária pelos danos causados 
aos cofres da Administração Pública a partir 
do momento em que descumpriu a ordem de 
sustação.

§ 11. As decisões da comissão mista de 
que resulte imputação de débito ou multa te-
rão eficácia de título executivo.

§ 12. A comissão mista poderá delegar 
as competências dos incisos III a VIII do § 1º 
a uma subcomissão criada para esses fins 
específicos, cujos membros serão designa-
dos entre Senadores e Deputados que a com-
põem. (NR)”

Art. 11. Revogam-se os incisos XIII do art. 49, XV 
do art. 84 e III do art. 235 e a alínea b do inciso III do 
art. 72 da Constituição Federal.

Art. 12. As competências atribuídas pela Lei aos 
Tribunais e Conselhos de Contas serão desempenha-
das pelas Auditorias de Contas, naquilo em que forem 
compatíveis com esta Emenda Constitucional.

Art. 13. Os membros dos Ministérios Públicos que 
atuam junto aos Tribunais de Contas passam a atuar 
junto aos órgãos das Casas Legislativas respectivas 
incumbidos de julgar contas e de apreciar para fins de 
registro os atos sujeitos a essa formalidade.

Art. 14. Até que sejam editados atos normativos 
que regulamentem as atuações das Casas Legislativas, 
no julgamento de contas e na apreciação para fins de 
registro de atos sujeitos a essa formalidade, bem como 
as atuações das Auditorias de Contas e dos Ministérios 
Públicos de Contas, aplicam-se a eles, subsidiaria-
mente, as disposições constantes das Leis Orgânicas, 
dos Regimentos Internos e dos atos normativos dos 
Tribunais de Contas e, quando houver, dos Ministérios 
Públicos de Contas, desde que não conflitem com os 
Regimentos Internos das respectivas Casas.

Art. 15. Os servidores integrantes do quadro de 
pessoal efetivo de Secretaria de Tribunal de Contas 
passam a integrar o quadro de pessoal efetivo da Au-
ditoria de Contas respectiva.

Art. 16. Os cargos de Ministro e Conselheiro dos 
Tribunais de Contas estão extintos, preservando-se os 
direitos dos seus atuais ocupantes, que serão coloca-
dos em disponibilidade.

Parágrafo único. Os  Auditores dos Tribunais de 
Contas, selecionados por meio de concurso público 
de provas e títulos, integrarão carreira em extinção no 
quadro de pessoal efetivo da Auditoria de Contas res-
pectiva, cujas atribuições serão definidas pela Lei.

Art. 17. O Congresso Nacional, as Assembléias 
Legislativas e as Câmaras Municipais após a publica-
ção desta Emenda Constitucional e de acordo com 
as suas competências, instalarão comissões espe-
ciais, destinadas a elaborar, em cento e oitenta dias, 
os projetos de lei necessários à regulamentação da 
matéria nela tratada.

Art. 18. Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor sessenta dias após o cumprimento do que dis-
põe o art. 17.

Justificação

O Estado brasileiro está diante de um momento 
ímpar, no qual temos necessidade de rever as estru-
turas e as formas de atuação do Poder Público.

No que tange ao controle externo, segundo a atual 
Carta Política, cabe ao Congresso Nacional exercê-lo, 
com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Esse 
modelo é de reprodução obrigatória nas constituições 
estaduais e nas leis orgânicas municipais. Há, portan-
to, um sistema de controle externo em nível nacional, 
integrado pelos Legislativos e Cortes de Contas.

Segundo nossa percepção, não subsiste razão 
para que o Poder Legislativo não exerça plenamente 
a função fiscalizatória, que, assim como a legiferante, 
também lhe é típica. A manutenção dos Tribunais de 
Contas não se justifica. As Casas Legislativas têm to-
tal condição de exercer diretamente as atividades de 
controle externo, desde que lhes seja provido apoio 
técnico-especializado. Aliás, é essa a sistemática dos 
Tribunais de Contas, nos quais ministros e conselheiros 
contam com um corpo técnico selecionado por meio 
de concurso público, preparado para fornecer-lhes os 
insumos para o desempenho de suas atividades.

A verdade é que hoje temos, em vários casos, 
os cargos de Ministro e de Conselheiro dos Tribunais 
de Contas como prêmio para parlamentares que não 
mais possuem força eleitoral para se manter em car-
gos eletivos. Toda uma estrutura administrativa acaba 
sendo erigida para viabilizar esse verdadeiro benefício. 
Tal circunstância não mais é tolerada pela sociedade 
brasileira.

Esta Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
pretende atacar corajosa e frontalmente o problema, 
com a extinção dos Tribunais de Contas. No médio e 
no longo prazo, não resta dúvida que trará redução 
de gastos com a máquina pública e aumentará a efe-
tividade das ações de controle. Convém lembrar que 
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os quadros técnicos imprescindíveis para o exercício 
do controle externo estão sendo mantidos, mas incor-
porados às Casas Legislativas, em quadros próprios. 
Tivemos o cuidado e valorizá-los, tomando todos os 
seus cargos alcançáveis por qualquer brasileiro, mas 
somente por meio de concurso público.

Por derradeiro, entendemos que esta iniciativa é 
meritória e alinhada com os princípios maiores do inte-

resse público e da probidade, da eficiência e da eficá-
cia administrativas, valores que a sociedade, cada dia 
mais, intransigentemente exige do Poder Público.

Por essas razões, contamos com o apoio dos 
nobres Pares para aprovação da proposição em epi-
grafe.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2007. 
– Senadora Serys Slhessarenko.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A proposta de emenda à Constituição que acaba de 
ser lida está sujeita às disposições constantes dos arts. 
354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será publicada e remetida à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.176, DE 2007

Requer votos de louvor ao ex-Vice Pre-
sidente norte-americano Albert Gore Jr. e 
ao IPCC – Painel Intergovernmental sobre 
Mudanças Climáticas por compartirem o 
Prêmio Nobel da Paz de 2007.

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que sejam consignados, 
nos Anais do Senado Federal, votos de louvor ao ex-

Vice-Presidente norte-americano Albert Gore Junior 
e ao IPCC – Painel Intergovernamental sobre Mudan-
ças Climáticas da Organização das Nações Unidas, 
pelo recebimento, conjunto, do Prêmio Nobel da Paz 
deste ano.

Justificação

O Comitê eleito pelo Parlamento Norueguês para 
atribuição anual do Prêmio Nobel da Paz decidiu repar-
ti-lo, em 2007, entre o ex-presidente norte-americano 
Al Gore e o IPCC /Nações Unidas, no caso represen-
tado pelo seu Presidente Dr. Rajendra Pachauri. É um 
reconhecimento ao relevante trabalho que desempe-
nharam, separadamente, em prol da política mundial 
de controle do aquecimento terrestre, fenômeno cen-
tral das mudanças climáticas. Como reconhecimento 
à importância dupla deste prêmio, tanto à causa da 
paz como à causa ambientalista, são ambos merece-
dores de um voto de louvor, conforme aqui se propõe 
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ao Senado Federal. O proponente solicita, outrossim, 
que este voto seja explicitamente registrado como ex-
tensivo a todos os cientistas brasileiros que trabalham 
junto ao IPCC, o que os torna – de fato – co-premiados 
pela Fundação Nobel e o Governo Norueguês.

Sala de Sessões, 16 de outubro de 2007 . – Se-
nador Renato Casagrande, Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Nos termos do art. 222, § 1º, do Regimento Interno, 
o requerimento será despachado à Comissão de Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.177, DE 2007

Nos termos do art. 71 da Constituição Federal, 
bem como nos termos regimentais, solicito sejam en-
caminhados todos os relatórios de auditorias realizadas 
pelo Tribunal de Contas da União em contratos que en-
volvam a empresa Aplauso Organização de Eventos 
Ltda., CNPJ nº 37.986.239/0001-92.

Justificação

Desde 2005 vêm sendo apontadas irregularida-
des na contratação, pelo Poder Público, da empresa 
Aplauso Organização de Eventos Ltda.

Tendo em vista o papel auxiliar exercido pelo 
Tribunal de Contas da União ao Congresso Nacional 
– de controle externo – e o fato de já terem sido elabo-
rados, pelo TCU, relatórios de auditorias em contratos 
que envolvem a mencionada empresa, fatos que por 
si só justificam o teor deste requerimento, requeiro 
sejam os mesmos encaminhados ao conhecimento 
desta Casa.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2007. – Se-
nador Álvaro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo

SEÇÃO IX 
Da Fiscalização Contábil,  

Financeira e Orçamentária

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso 
Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União, ao qual compete:

I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo 
Presidente da República, mediante parecer prévio, 

que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar 
de seu recebimento;

II – julgar as contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações 
e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Públi-
co federal, e as contas daqueles que derem causa a 
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 
prejuízo ao erário público;

III – apreciar, para fins de registro, a legalidade 
dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, 
na administração direta e indireta, incluídas as funda-
ções instituídas e mantidas pelo Poder Público, exce-
tuadas as nomeações para cargo de provimento em 
comissão, bem como a das concessões de aposen-
tadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melho-
rias posteriores que não alterem o fundamento legal 
do ato concessório;

IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica 
ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e pa-
trimonial, nas unidades administrativas dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades 
referidas no inciso II;

V – fiscalizar as contas nacionais das empresas 
supranacionais de cujo capital social a União partici-
pe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado 
constitutivo;

VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos 
repassados pela União, mediante convênio, acordo, 
ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, 
ao Distrito Federal ou a Município;

VII – prestar as informações solicitadas pelo 
Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, 
ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, opera-
cional e patrimonial e sobre resultados de auditorias 
e inspeções realizadas;

VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de ile-
galidade de despesa ou irregularidade de contas, as 
sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre ou-
tras cominações, multa proporcional ao dano causado 
ao erário;

IX – assinar prazo para que o órgão ou entidade 
adote as providências necessárias ao exato cumpri-
mento da lei, se verificada ilegalidade;

X – sustar, se não atendido, a execução do ato 
impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos 
Deputados e ao Senado Federal;

XI – representar ao poder competente sobre ir-
regularidades ou abusos apurados.
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§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será 
adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que 
solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medi-
das cabíveis.

§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Exe-
cutivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medi-
das previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá 
a respeito.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publica-
ção e será votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.178, DE 2007

Nos termos do disposto no § 2º do art. 50 da 
Constituição Federal, bem como nos dispositivos regi-
mentais aplicáveis à espécie, requeiro ao Ministro dos 
Esportes as seguintes informações:

1. Cópia integral do processo de aluguel das sa-
las 126 e 128 do Centro Empresarial Norte, de pro-

priedade da empresa Aplauso Organização de Even-
tos Ltda; e

2. Se existem outros contratos com a referida 
empresa e, em caso afirmativo, cópia integral dos 
mesmos.

Justificação

Em reportagem publicada em 15 de outubro de 
2007 no jornal Correio Braziliense, informa-se que o 
Ministério dos Esportes teria alugado, de forma irre-
gular, as salas 126 e 128 da empresa Aplauso Orga-
nização de Eventos Ltda.

As salas teriam sido alugadas sem o conhecimen-
to do Ministério do Planejamento. Cabe à Secretaria de 
Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, 
emitir a autorização prévia para este tipo de ato.

Sendo assim, cumpre ao Ministério dos Esportes 
esclarecer ao Senado Federal sobre a legalidade dos 
procedimentos adotados.

Sala de Sessões, 16 de outubro de 2007. – Se-
nador Álvaro Dias.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão, nos termos do art. 216, 
III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.179, DE 2007

Requer Voto de Aplauso à economista 
Noélia Lúcia Simão Falcão pelo trabalho que 
realiza à frente da Divisão de Propriedade 
Intelectual e Negócios do Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia – INPA.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso à economista Noélia 
Lúcia Simão Falcão, pelo trabalho que realiza à frente 
da Divisão de Propriedade Intelectual e Negócios do 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento da economista e ao Diretor do 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, 
pesquisador Adalberto Luís Val.

Justificação

A economista Noélia Lúcia Simão Falcão, chefe 
da Divisão de Propriedade Intelectual e Negócios do 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA 
vem se destacando por difundir a importância da pro-
priedade intelectual. De meados de 2003 até agora, 
foram patenteados produtos como a sopa desidratada 
de piranha, a farinha integral de pupunha, o secador 
solar para produtos madeireiros e um método de diag-
nosticar a leishmaniose. Outros 14 produtos estão com 
os pedidos de patente em andamento. Por essa notá-
vel contribuição no sentido de valorizar os produtos da 
Amazônia, a economista Noélia Lúcia Simão Falcão 
faz jus à homenagem que ora proponho.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2007. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.180, DE 2007

Requer Voto de Aplauso ao jornal 
Maskate, de Manaus, pelos seus 10 anos 
de existência.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso ao jornal Maskate, 
de Manaus, pelo seu 10º aniversário de criação.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja 
levado ao conhecimento do Diretor do jornal, Miguel 

Jorge Mourão, e, por seu intermédio, ao corpo reda-
cional e demais pessoas que contribuem para a sua 
confecção.

 
Justificação

Está completando 10 anos um pequeno, mas vi-
brante jornal de Manaus, o jornal do povo – Maskate. 
A publicação se destaca pela vigilância que exerce 
sobre ocupantes de cargos públicos e pela irreverên-
cia e humor com que costuma intitular suas matérias. 
Pelo serviço que presta à comunidade, o Maskate faz 
jus à homenagem que ora proponho.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2007. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

 
REQUERIMENTO Nº 1.181, DE 2007

Requer Voto de Pesar pelo falecimen-
to da Senhora Isabel do Carmo Lobato Ro-
drigues, ocorrido no mês de setembro de 
2007, em Manaus.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo faleci-
mento da Senhora Isabel do Carmo Lobato Rodrigues, 
ocorrido em setembro de 2007, em Manaus.

Requeiro, também, que esse Voto de Pesar seja 
levado ao conhecimento da família de Dona Isabel, 
especialmente à mãe, Sra Maria Lobato Rodrigues e, 
por seu intermédio, às irmãs Francina Maria e Adélia 
Lobato, aos filhos Leonardo Guilherme e Emanoel 
Lobato Araújo.

 
Justificação

Formada em Administração de Empresas, a Sra 
Isabel do Carmo Lobato Rodrigues exerceu suas ativi-
dades profissionais em importantes empresas do Pólo 
Industrial de Manaus, deixando de trabalhar para cuidar 
da sua saúde, desde que foi acometida por doença, e 
também para orientar os dois filhos nos estudos. Era 
pessoa muito estimada em Manaus, pelo que é mere-
cedora do Voto de Aplauso que proponho ao Senado 
da República.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2007. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Passa-se à
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ORDEM DO DIA

Item 3:

PARECER Nº 716, DE 2007 
(Escolha de Autoridade) 

(Inversão da pauta nos termos  
de acordo entre as Lideranças partidárias.)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 716, de 2007, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura. Relator: Senador Valdir Rau-
pp, sobre a Mensagem nº 100, de 2007 (nº 
418/2007, na origem), submetendo à aprecia-
ção do Senado a indicação do Senhor Miguel 
de Souza para exercer o cargo de Diretor de 
Planejamento e Pesquisa do Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes 
– DNIT.

A matéria constou da Ordem do Dia da última 
sessão deliberativa ordinária, quando teve sua apre-
ciação transferida para hoje.

Discussão do parecer.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– V. Exª tem a palavra.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria ponderar a V. Exª: o Líder do meu Partido e o 
Líder do PSDB não se encontram aqui em plenário. 
Evidentemente, ainda não se adaptaram a essa nova 
fase implantada por V. Exª, a qual aprovamos. Mas, 
como hoje é o primeiro dia, eu gostaria de sugerir que 
V. Exª tivesse tolerância de dez minutos, sob pena de 
termos de pedir o levantamento da sessão, porque não 
temos nenhuma orientação de como proceder.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Heráclito Fortes, esclareço a V. Exª – e é 
justa a ponderação de V. Exª – que houve um acordo 
de todos os Líderes na reunião que tivemos, para que 
começássemos, impreterivelmente, às 16 horas, e os 
nomes apresentados aqui são parte de um consenso. 
Não há nenhum nome que provoque divergência. Mas, 
em consideração à ponderação de V. Exª e até para 
que os Parlamentares Líderes possam comparecer ao 
plenário, se V. Exª tiver alguma questão a tratar pela 
ordem, a Mesa lhe concederá a palavra. É o tempo 
para os Líderes se dirigirem ao plenário, atendendo à 
ponderação de V. Exª.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Vou 
explicar, Sr. Presidente, minha preocupação: o quorum 
está muito baixo. Não quero que nenhum dos Srs. can-
didatos corra o risco, até porque temos compromisso 

com a votação, e não com a aprovação – se bem que 
não vejo nenhum problema com o nome lançado. Es-
tou falando apenas em tese.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Enquanto preparamos o painel, vamos concedendo 
a palavra e aguardando o quorum. Só quero que fique 
muito claro às Srªs e aos Srs. Senadores e Líderes que 
estou obedecendo à decisão da maioria.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Evi-
dentemente. É porque hoje é o primeiro dia.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Claro.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Va-
mos lembrar um pouco aquela nossa época de volta 
às aulas: está todo mundo comprando caderno, lápis, 
borracha. Daqui a pouco, eles chegam. O dinheiro não 
saiu no dia, a mãe está dando um jeito em casa, mas 
todo mundo vai chegar daqui a pouco.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª tem o tempo exato para se manifestar. Inclusive, 
sei que V. Exª, na Comissão de Relações Exteriores, 
como Presidente, preocupa-se com a tensão Vene-
zuela/Bolívia, e o Senador José Nery quer debater a 
matéria também. 

Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Se-

ria um momento interessante para o Senador Nery. 
Vamos ouvi-lo com muita atenção sobre esse caso. V. 
Exª lembrou bem. 

Muito obrigado.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Gerson Camata.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, 
quero cumprimentar V. Exª. Em qualquer instituição, até 
em uma reunião de condomínio ou em uma reunião 
de família, se não houver uma ordem estabelecida de 
quem fala, de quem decide, de que maneira se faz, 
ela não funciona e não é democrática. O Senado tem 
seu Regimento Interno, ao qual todos estamos subju-
gados, inclusive V. Exª mais do que nós, porque V. Exª, 
como Presidente, é encarregado de fazer cumprir as 
disposições contidas no Regimento Interno.

Pois bem, V. Exª tomou a decisão junto com os 
Líderes – e cumprimento também os Líderes – de fazer 
com que o Senado efetivamente volte a funcionar com 
base naquilo que determina seu Regimento Interno.

Lembro que, de acordo com o Regimento Interno 
do Senado, anos atrás, a Ordem do Dia começava às 
15 horas; depois passou para 15h30, depois passou 
para as 16h e, ultimamente, começava lá pelas 19h. 
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Quer dizer, um Senado verborrágico: falava muito e de-
cidia pouco; falava demais e votava de menos. O que 
V. Exª quer estabelecer é que haja um horário e que 
esse horário seja cumprido e fundamental em todas 
as decisões da Casa.

Entendo até que decisões tomadas, mesmo por 
voto, à revelia daquilo que está escrito no Regimento, 
não são válidas, porque muitos Senadores poderão, 
em determinado momento, até perante a Justiça, ale-
gar que, naquele momento da votação, não estavam 
presentes porque não se cumpria aquilo que o Regi-
mento determinava.

Portanto, creio que o Plenário inteiro apóia V. 
Exª nessa decisão, tomada de comum acordo com 
os Líderes, de fazer com que se cumpra o Regimento 
Interno. E que o Senado não seja só uma Casa que 
fala muito, mas uma Casa que fala muito e que vota 
muito também, pois o que interessa ao povo brasilei-
ro são leis novas, leis justas e a atualização de toda 
a legislação brasileira, e não os tantos discursos que 
temos aqui.

Parabéns a V. Exª. Penso que interpreto, neste 
momento, o apoio do Plenário.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, à 
Senadora Fátima Cleide e ao Senador Romeu Tuma.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador Tião Viana, Sr. 
Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de cum-
primentar V. Exª por assumir tão importante missão, 
porque é uma missão que V. Exª assume neste mo-
mento, exercendo o cargo de Presidente do Senado. 
Como V. Exª bem disse para a imprensa, temos de 
pacificar esta Casa e fazer com que o Senado retome 
seus trabalhos normais e, sobretudo, o conceito junto à 
sociedade. E essa é uma tarefa difícil, mas que temos 
de cumprir. Acredito que, sob o comando de V. Exª, o 
Senado terá essa oportunidade, pelo estilo ponderado 
e equilibrado de V. Exª.

Toda a Casa respeita o Senador Tião Viana, toda 
a Casa está muito tranqüila em relação ao trabalho 
que V. Exª pode realizar nessa interinidade – que pode 
ser não apenas uma interinidade, isso pode continu-
ar. Desejamos, portanto, a V. Exª muito sucesso nesta 
missão que lhe cabe conduzir. Da nossa parte, V. Exª 
contará com nosso apoio.

O que queremos é trabalhar, é votar as matérias 
importantes, é fazer com que o Senado volte a funcio-
nar com celeridade. Estamos nos aproximando do fim 
do ano, perdemos muito tempo com o impasse. 

Acabo de receber, Sr. Presidente, uma corres-
pondência de entidades de Ponta Grossa, que dizem 
que os Senadores não podem se intimidar diante de 
ameaças. Não conheço aqui nenhuma ameaça que 
possa me intimidar, mesmo porque eu sempre dei-
xei claras minhas posições e sempre deixei claro que 
aqui também não é lugar de espetáculo, que temos de 
agir com decência, com respeito à sociedade brasilei-
ra e dentro do que determina a Constituição brasilei-
ra, para não transformarmos o Senado Federal num 
circo de espetáculo. O que queremos é seriedade, e 
essa seriedade V. Exª tem para conduzir os trabalhos 
no Senado. 

Pode contar com este humilde Senador, Sena-
dor Tião Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª, que tem sido sempre um dos mais 
dedicados defensores do Regimento, da disciplina e 
do respeito parlamentar no Senado Federal. 

Muito obrigado.

Senadora Fátima Cleide, Senador Romeu Tuma 
e Senador Renato Casagrande. 

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, também quero aqui fazer meu registro 
e cumprimentá-lo pela importante missão, como disse 
o Senador Osmar Dias, que V. Exª acaba de assumir 
frente a esta Casa, frente à Nação. Coloco também 
toda minha militância e companheirismo à disposição 
de V. Exª. 

Sr. Presidente, eu queria também, neste momen-
to, registrar e pedir o voto dos meus Pares, no Senado 
Federal, para o Sr. Miguel de Souza, que vai assumir 
uma Diretoria no DNIT após a votação no Senado.

Miguel de Souza é uma pessoa cuja seriedade 
como homem público eu conheço, tendo sido Vice-
Governador do Estado de Rondônia e Deputado Fe-
deral. Nunca foi do mesmo Partido que eu, nem teve 
a mesma tendência política, mas peço os votos dos 
Senadores e das Senadoras da República brasileira 
para o Sr. Miguel de Souza porque conheço a sua for-
ma de atuar na política e a seriedade com que sempre 
se conduziu frente à coisa pública. 

No mais, quero desejar a V. Exª muita luz, muita 
paz e que a serenidade que tem seja cada vez maior, 
na nobre missão e na espinhosa tarefa de conduzir 
esta Casa num momento tão difícil para a Nação bra-
sileira. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço muito, Senadora Fátima Cleide, admirável 
líder política da nossa Amazônia e uma irmã política. 

Muito obrigado.
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Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma e, 
em seguida, ao Senador Renato Casagrande.

O SR. ROMEU TUMA (Bloco/PTB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, peço licença ao Senador Osmar Dias 
para fazer minhas as suas palavras quanto ao respeito 
e à dignidade com que, temos certeza, o Presidente 
Tião Viana vai gerenciar esta Casa, embora interina-
mente. 

Além disso, faço um apelo para que não se discuta 
sucessão perante a imprensa, porque acredito que isso 
enfraquecerá a Mesa que dirige os trabalhos. 

Devemos ter um pouco de paciência e esperar 
pelo que vai acontecer, oferecendo apoio ao Senador 
Tião Viana para que possa, realmente, desenvolver sua 
atividade constituída, trabalhando seriamente e com 
respeito pela recuperação da imagem do Senado.

Quero, também, agradecer a V. Exª pela minha 
designação como Relator do Pronasci. Eu não pode-
ria deixar de me sentir muito feliz com isso, em razão 
do que sei, pelas notícias dos jornais e por intermédio 
de autoridades policiais, do Ministério Público – ainda 
hoje, encontrei-me com o Procurador-Geral de São 
Paulo – e de outros membros do Poder Judiciário, a 
respeito do crescimento da criminalidade, sem que 
existam projetos que, realmente, possam trazer mais 
tranqüilidade para a sociedade.

Falamos, aqui, a respeito da vitimologia, um pro-
cesso que está, agora, no Pronasci. Há mais de dez 
anos, fala-se em proteção à vítima de determinados 
crimes. Vai-se criar uma bolsa para sustentação daque-
les que foram vítimas do crime organizado. Algumas 
teses foram mencionadas e criticadas, mas vamos dis-
cuti-las. Agora, o Governo Federal tomou a iniciativa 
de fazer um projeto que, em tese, pelo art. 144, seria 
obrigação dos Estados. 

Há uma dose de interferência de muitos Gover-
nadores, que ficam na expectativa de aprovação, pelo 
Governo Federal, de projetos e verbas. Em conseqü-
ência, considero importante – e sei que V. Exª conse-
guiu fazer um acordo – que, talvez, amanhã tenhamos 
tempo suficiente para discutir esse que é um projeto 
importantíssimo para o Estado brasileiro.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência agradece a V. Exª. Meus cumprimentos 
e meu desejo de pleno êxito numa missão tão impor-
tante para a segurança pública brasileira.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concederei a palavra ao Senador Renato Casagran-

de, ao Senador César Borges, ao Senador José Nery 
e à Senadora Ideli Salvatti.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, 
Sr. Presidente, Senador Tião Viana, que, pela primeira 
vez, está à frente de uma sessão deliberativa como 
Presidente interino desta Casa. Quero parabenizá-lo 
pela condução dos trabalhos e pelo cargo que assu-
me interinamente.

Neste momento, V. Exª deverá conduzir a Casa, 
como disse na reunião de Líderes e tem declarado, a 
uma reconciliação. Então, a condução do Senado, neste 
momento, é uma responsabilidade muito grande, ainda 
mais numa situação de interinidade. Durante 45 dias, 
V. Exª conduzirá o Senado, com a responsabilidade de 
fazer essa reconciliação.

Tenho dito que o que exemplifica bem a situação 
atual do Senado, Senador Valdir Raupp, é a imagem 
de um doente que passa a respirar, com a licença do 
Senador Renan Calheiros, sem a ajuda de aparelhos. 
No entanto, ele ainda é um doente que requer muitos 
cuidados, até porque também é interina a solução da 
crise que vivenciamos durante 140 dias. Durante esse 
período, houve 49 sessões deliberativas e apenas em 
13 delas conseguimos votar alguma matéria. 

Então, o Senado ainda exige muitos cuidados, 
porque respira sem aparelhos, mas devemos dar con-
tinuidade às representações que envolvem o Senador 
Renan Calheiros e à pauta ética que já começamos 
a votar na Casa e com a qual V. Exª se comprometeu. 
Também devemos estabelecer uma pauta efetiva de 
votações e de debates, a iniciar-se nesta data, com V. 
Exª na Presidência. Portanto, temos muitas tarefas a 
cumprir e, Sr. Presidente, manifesto a minha alegria 
pelo restabelecimento desse ambiente harmônico no 
Senado.

Para encerrar, Sr. Presidente, penso que su-
cessão no Senado não é um assunto próprio para a 
nossa atual pauta de debate político. V. Exª assumiu 
a Presidência do Senado por 45 dias e acredito que o 
Senador Renan Calheiros terá dificuldades para retor-
nar, mas esse não é um assunto para se discutir neste 
momento, já que ele não agrega a base dos Senadores 
nesta instituição. Assim, devemos continuar o trabalho 
já iniciado por V. Exª no dia de ontem e, nos próximos 
dias, fazer com que o Senado se reaproxime da von-
tade da população brasileira.

Parabéns, Presidente Tião Viana.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Muito obrigado, Senador Renato Casagrande.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
da maior urgência, porque eu havia proposto ao Líder 
Romero Jucá que fizéssemos um escalonamento. Eu 
disse-lhe que havia autoridades pacíficas. Não conheço 
o Dr. Miguel de Souza, nada contra nem a favor, mas 
conheço um pouco o Dnit, que é um cipoal de compli-
cações de há muito tempo para cá. Eu havia sugerido 
que começássemos por outras autoridades e sei que 
ainda há mais outra pessoa. 

Sr. Presidente, pedi que víssemos o que era pací-
fico – os embaixadores e os dois nomes para a Agência 
Nacional de Saúde, do Dr. Alfredo e do Dr. Hesio –, 
pedi que víssemos a Anac imediatamente e fiz a soli-
citação ao Líder, por escrito, inclusive, de que deixás-
semos para o momento subseqüente essa indicação, 
porque eu quero saber. Já houve tanta confusão com 
essa história do Dnit, que quero saber quem é, quem 
não é, o que fez, o que não fez. 

V. Exª se recorda bem de um pedido que fiz a to-
dos: quando pesasse qualquer acusação sobre qual-
quer indicado para qualquer cargo desses, que não 
fizéssemos mais o que já se viu este Senado fazer: o 
Senado dar a entender que não está vendo a acusa-
ção pesando sobre quem quer que seja. 

Digo que começamos mal, porque está sendo 
votado precisamente o nome que pedi para ser colo-
cado depois, precisamente esse nome. Estou pedindo 
à minha Bancada que vote contra.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Arthur Virgílio, esclareço que o que V. 
Exª fala é exatamente a expressão da verdade. V. Exª 
ponderou, na reunião de Líderes, que aceitaria que se 
votassem os nove nomes, mas que gostaria de uma 
espécie de filtragem dos nomes votados e que nomes 
polêmicos não entrassem hoje. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não 
estou dizendo que seja polêmico, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Não, não, quero só esclarecer. Encaminhei esse nome 
para votação certo de que o Líder Romero Jucá havia 
feito o entendimento complementar com V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas 
eu fiz uma solicitação ao Líder no sentido de que isso 
ficasse para depois.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Há apenas um problema de ordem regimental a se 
tratar: não tenho, regimentalmente, como interromper 
o que está em votação. Sinto-me prejudicado, porque 
V. Exª tem absoluta razão, já que ponderou antes e 

foi acordado pelo Líder do Governo tal encaminha-
mento.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, só para ficar bem claro, não estou sequer 
dizendo que o nome seja polêmico. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Estou entendendo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pode 
ser uma pessoa que, em caso de falecimento, o que 
não desejo, de repente sirva para ser canonizada. Pode 
até ser isso. Eu só havia solicitado ao Líder Romero 
Jucá que deixasse Dnit, pelos antecedentes, para a 
fase posterior, para que nós, do PSDB, pudéssemos 
fazer uma investigação que é solicitada pelos nossos 
Senadores. Só isso. Aí, de repente, vejo uma votação 
já em pleno curso, nós, que estamos com todo o dese-
jo de ver a consolidação da sua gestão, com vontade 
de votar matérias, de mostrar o Senado em funciona-
mento, mas começamos precisamente por onde não 
deveríamos ter começado, que era qualquer indicação 
para o Dnit. 

Peço, de antemão, que suspendamos a outra 
que está na segunda leva. E peço ao PSDB inteiro, 
Senador Flexa Ribeiro, que vote “não”. O PSDB pre-
cisa votar unanimemente “não”. Todos os Senadores 
votarão “não” nesta matéria. Eu sei que é insuficiente, 
mas todos votam “não”, porque não temos avaliação 
concreta sobre quem estamos deliberando, no caso o 
Sr. Miguel de Souza, que, simplesmente, eu não sei 
quem é. Agora sei quem são os embaixadores, sei 
quem é o Dr. Alfredo, sei quem é o Dr. Hesio Cordeiro. 
Eu sei quem são inúmeras autoridades e sei quem é 
o Ministro Nelson Jobim, que recomendou o Dr. Ale-
xander para a Anac, e sei da urgência de aprovarmos 
matérias para a Anac. Ou seja, nós demos uma gama 
de opções; pedimos apenas que não se votasse agora, 
na primeira leva, Dnit. Não pedi muito.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª, de quem não posso tirar a razão 
em nada.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Romero Jucá, Líder do Governo, pela or-
dem.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a atenção do Senador Arthur, porque, realmente, se 
houve confusão, ela foi involuntária. Ponderamos a ne-
cessidade de se votar nove nomes. Ficou acertado que 
escolheríamos os nomes. Posteriormente, foi dito que 
havia a votação para dois diretores do Dnit, e que, no 
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meu entender, havíamos combinado votar a indicação 
de um nome hoje e de outro amanhã.

Na verdade, como entendi que o Senador Arthur 
Virgílio estava falando em tese, que, se houvesse al-
gum tipo de problema sobre alguém, nós filtraríamos, 
entendi e concordei com isso. Agora, não sabia que 
havia algum óbice sobre qualquer pessoa. Concordo 
com a ANS e tudo mais.

Infelizmente, Sr. Presidente, não foi a nossa in-
tenção, até porque combinamos que o que não votás-
semos hoje votaríamos amanhã, que daria tempo de 
se fazer outro tipo de checagem. Portanto, se houve 
uma confusão, foi involuntária. Eu peço desculpas ao 
Senador Arthur Virgílio, e tínhamos deixado o segundo 
diretor do Dnit para amanhã, exatamente ouvindo as 
ponderações que tinham sido feitas antes.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com a palavra, o Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não 
há saída, então, a não ser se prosseguir com a vota-
ção? Não há saída regimental?

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Infelizmente, Senador Arthur Virgílio, o art. 303 é cla-
ro: não pode interromper a votação sob pena de ela 
cair por falta de quorum e prejudicar toda a sessão. 
Sei do espírito público de V. Exª...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não 
é, de forma alguma, o que quero.

Então, Sr. Presidente, peço a atenção de todos 
os Senadores do PSDB. Peço que todos os Senadores 
do PSDB votem contra a indicação, por entendermos 
que não é um nome de nosso conhecimento; por não 
ser de nosso conhecimento. Poderia levar o nosso voto 
amanhã, ou depois. Como não é de nosso conheci-
mento, peço que todos os Senadores do PSDB, sem 
exceção, votem contra a indicação do Dr. Miguel de 
Souza para o Dnit. Quem votou a favor, por favor, altere 
o voto e vote contra. Todos os Senadores.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª pelo espírito público.
Senador Valdir Raupp e Senador César Bor-

ges.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, pondero junto ao Senador Arthur Vir-
gílio, nobre Líder do PSDB, para um relato que farei 
sobre o engenheiro Miguel de Souza. Trata-se de um 
engenheiro renomado, que por várias vezes foi Presi-
dente da Federação das Indústrias de Rondônia. Mili-
tou por muito tempo no PFL. Foi Vice-Governador do 
Estado de Rondônia, pelo PFL. No meu Governo, em 

que tivemos uma parceria com o PFL e o PSDB, foi 
Secretário dos Transportes por um período, quando 
desenvolveu um brilhante trabalho. Hoje, está no PR, 
porque oriundo do PL. 

Portanto, nobre Senador Arthur Virgílio, dou este 
testemunho do excelente profissional que é Miguel 
de Souza. Como disse, Vice-Governador pelo PFL, 
Secretário de Estado no meu Governo pelo PFL, em 
aliança com o PSDB e com o PFL; Deputado Federal. 
Portanto, trata-se da indicação de um nome à altura 
para desempenhar o cargo de Diretor de Planejamen-
to do DNIT.

Era o testemunho que queria dar, Sr. Presidente, 
ao nobre Líder do PSDB e às Srªs e aos Srs. Sena-
dores presentes.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Senador César Borges e Senador José Nery.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Tião 
Viana, faço coro aos demais Senadores que aqui sau-
daram a chegada de V. Exª à Presidência da Casa. É 
sabido por todos que V. Exª está assumindo de forma 
interina a Presidência desta Casa. Entretanto, quero 
deixar registrado que tenho plena convicção de que V. 
Exª preenche todos os requisitos, todas as condições 
necessárias para bem presidir esta Casa, o Senado, 
pela sua experiência, pela sua ponderação, pelo seu 
companheirismo, pelo homem que sempre soube de-
cidir da melhor forma – e tenho tido a possibilidade e 
a felicidade de acompanhá-lo como companheiro de 
Mesa, por isso vejo a extrema ponderação nas deci-
sões de V. Exª, sempre corretas, sempre balizadas e 
fundamentadas no princípio lógico.

Então, V. Exª chega à Presidência, claro, numa 
situação emergencial, mas, talvez por essa razão, V. 
Exª vá se destacar mais ainda na Presidência desta 
Casa. 

Desejo-lhe felicidades e pleno êxito na condução 
dos trabalhos. Tenho a certeza de que, hoje, V. Exª dá 
o exemplo aqui. Eu sempre o vi como um regimenta-
lista, não um legalista, mas um homem que gosta de 
ver cumprido o Regimento, porque assim estaremos 
fazendo justiça, já que as regras do jogo ficam bem 
claras e todos podem exercer os seus direitos e deve-
res no Senado. V. Exª começa muito bem, colocando 
a Ordem do Dia na hora precisa, fazendo com que o 
tempo dos oradores seja mantido. Portanto, V. Exª vai 
realizar uma Presidência, interina ou não, com muita 
precisão, muita acuidade e sensibilidade, para que 
esta Casa possa, efetivamente, voltar a merecer todo 
o respeito que a Nação brasileira está querendo que 
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o Senado volte a ter, lamentavelmente depois de um 
período tão difícil que atravessamos. 

O Presidente Renan Calheiros houve por bem 
fazer o seu ato, uma decisão pessoal, de afastamento, 
tanto cobrado por esta Casa, e vejo que o fez muito 
bem, porque dá possibilidade a V. Exª de fazer esse 
trabalho para o resgate imediato, rápido e necessário 
da imagem do Senado.

Seja feliz e tenha muito sucesso! Tenho a certeza 
de que a competência e a responsabilidade o levarão 
a esse desiderato.

Muito obrigado, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª, que, certamente, dará permanen-
te apoio e suporte moral aos desafios que a Mesa do 
Senado Federal tem neste momento, porque sempre 
honrou a conduta e a atitude como membro da Mesa 
do Senado Federal e como um líder desta Casa.

Muito obrigado, Senador César Borges.
Senadores José Nery, Senadora Ideli, Senador 

Aloizio Mercadante e Senador Agripino têm a palavra 
pela ordem, respectivamente.

Vou encerrar a votação após o próximo orador.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Tião 
Viana, quero manifestar as minhas saudações por V. 
Exª haver assumido a Presidência interina do Senado 
Federal. V. Exª a assume no auge de uma grave crise 
que praticamente paralisou os trabalhos no plenário 
do Senado Federal. 

Após participar, há pouco, de reunião positiva do 
Colégio de Líderes, positiva sob o ponto de vista da 
retomada dos trabalhos do Senado, quero deixar bem 
claro que a crise não acabou. Ainda há a necessida-
de de tomarmos todas as providências em relação às 
apurações resultantes do conjunto de representações 
que tramitam no âmbito do Conselho de Ética. Portan-
to, fazer o Conselho de Ética trabalhar, desincumbir-
se de suas tarefas e suas atribuições é fundamental 
para que, de fato, possamos ter de volta a normali-
dade dos trabalhos no plenário e nas Comissões do 
Senado Federal.

Ressaltar, Sr. Presidente, como importante entre 
as várias matérias que vamos apreciar nos próximos 
dias, a votação do projeto de emenda constitucional 
que acaba com o voto secreto. Creio que essa é uma 
das medidas, no âmbito do Senado Federal, que pode 
contribuir para a transparência das nossas decisões.

Cumprimento o Senador Tião Viana pela reu-
nião conduzida há pouco, pela determinação com que 
pretende fazer com que se obedeça ao Regimento da 

Casa quanto ao horário de início das sessões ordiná-
rias, quanto ao uso do tempo por parte dos oradores, 
bem como pelo ordenamento do conjunto de maté-
rias importantes para o País. Quero saudar isso com 
satisfação. No entanto, quero deixar bem claro que 
todos temos de ter consciência de que a crise não foi 
debelada. Apenas passamos por um suspiro, quando 
o Senador Renan pede licença e o Senador Tião Via-
na assume interinamente os trabalhos, a condução, a 
Presidência do Senado Federal.

Essa é a nossa manifestação, com a consciência 
de que devemos votar todas as matérias acordadas na 
reunião do Colégio de Lideres; porém, não podemos 
passar à Nação, ao povo brasileiro, a idéia de que a 
crise no Senado está encerrada. Não está, e quem as-
sim entender, mais uma vez, estará indo de encontro 
aos fatos. Creio que não é esse o papel a que devemos 
nos submeter neste momento.

Parabéns, Senador Tião Viana, pela condução dos 
trabalhos! Desejo-lhe êxito na sua nova missão. Tenho 
certeza de que assim o Senado poderá trabalhar para 
reconquistar minimamente a credibilidade que o País 
precisa ter em uma das suas instituições.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço muito a V. Exª, Senador José Nery, a quem 
também desejo pleno êxito.

Com a palavra, a Senadora Ideli Salvatti, pela 
ordem. (Pausa.)

Antes, por permuta, concedo a palavra ao Sena-
dor Aloizio Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria, basi-
camente, associar-me aos Senadores e às Senadoras 
que expressaram o sentimento de que o Senado se 
reencontra com sua história nesta tarde.

Conseguimos construir uma pauta bastante con-
sistente para votações futuras, decidindo votar as 
medidas provisórias que obstruem a pauta para apre-
ciarmos a PEC do voto aberto; o projeto da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania que permite o 
afastamento de Senadores de cargo de direção quan-
do houver admissibilidade de denúncia; a fidelidade 
partidária; o incentivo fiscal à indústria têxtil, movelei-
ra e de calçados, projeto para o qual o Senador Paulo 
Paim pediu urgência, porque é de grande interesse da 
sociedade e já foi aprovado pela Câmara dos Depu-
tados, por unanimidade; o nome das autoridades, que 
já estamos votando.

Acho que estamos dando um passo muito im-
portante também na direção de abrirmos um debate 
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sobre reforma tributária e CPMF. O Senado Federal 
não pode ficar nesse movimento de “sim” ou “não” à 
CPMF. Nós queremos rediscutir a CPMF, o papel da 
CPMF no bojo, no contexto de uma verdadeira refor-
ma tributária.

Creio que esse entendimento suprapartidário 
valoriza V. Exª, com sua história, competência, sen-
sibilidade, capacidade de diálogo e credibilidade que 
construiu nesta Casa. Eu saí hoje da reunião de Líde-
res com a convicção de que foi constituído um pacto 
suprapartidário por essa Presidência interina, com a 
certeza de que ela cumpre o papel fundamental de 
resgate do Senado Federal.

Parabenizo V. Exª e os Líderes – em particular, 
os da oposição – pelo entendimento que construímos 
nesta tarde.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço muito a V. Exª, Senador Aloizio Merca-
dante. 

Com a palavra, o Senador José Agripino Maia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs Senadores, quero dizer, Presidente Tião Viana, 
que desejo muito bom êxito a V. Exª nesses 45 dias 
de interinidade. Hoje, tivemos uma primeira reunião 
no Gabinete da Presidência, sob a presidência de V. 
Exª, com a presença de todos os Líderes – não faltou 
nenhum – para pactuarmos aquilo que eu tanto de-
sejava: a volta à paz nesta Casa, o destravamento do 
diálogo, a retomada dos entendimentos, a feitura de 
uma pauta conseqüente, a votação de matérias que 
estavam cedendo lugar à discussão da questão “Re-
nan”. A questão “Renan” nos incomodava a todos, e 
continua a incomodar, porque, como sabe V. Exª, es-
tamos há meses lutando para segurar a imagem do 
Senado. É uma imagem combalida, arranhada, com 
fraturas expostas, mas ainda mantida.

Senador Tião Viana, V. Exª tem 45 dias pela frente 
que lhe serão um desafio, porque V. Exª vai fazer – e 
sei que vai fazê-lo com isenção – o trabalho de acom-
panhamento da apreciação dos processos que estão 
tramitando no Conselho de Ética e que, até o dia 2 
de novembro, desejo eu, deverão estar com os seus 
relatórios prontos, a cargo dos Senadores encarrega-
dos dos relatórios, para votação pela condenação ou 
absolvição do Senador Renan. E os processos têm de 
caminhar com isenção, isenção que, tenho certeza, V. 
Exª garantirá.

Essa é uma das tarefas de V. Exª. A outra? Não 
sei em que vão terminar os processos. Não sei e não 

quero fazer nenhum prejulgamento. Faz de conta que 
tapei os meus ouvidos aos rumores da rua, que conhe-
ço e sei quais são, mas que prefiro não ouvir, porque 
quem tem que decidir são os Membros do Conselho de 
Ética e, em último caso, o Plenário deste Senado, que 
vai condenar, ou não, o Senador Renan Calheiros, que 
em função disso voltará, ou não, a presidir esta Casa. 
Em não voltando, V. Exª presidirá o processo de esco-
lha do futuro Presidente do Senado. Aí, quero também 
desejar a V. Exª equilíbrio, sensatez, ponderação.

Nós estamos aqui, hoje, votando. Votaremos nove 
autoridades e duas medidas provisórias. Já pactuamos 
o elenco de medidas que serão apreciadas: propostas 
de emenda à Constituição que estão travadas, produ-
to do tempo que passamos gastando para discutir a 
recuperação da imagem da credibilidade do Senado; 
matérias da reforma política importantes, como a PEC 
que proíbe a coligação da eleição proporcional e a PEC 
que estabelece a fidelidade partidária; várias leis impor-
tantes que estão aí represadas; o Fies. Enfim, há uma 
série de matérias que estão aí para serem apreciadas 
– e o serão –, com o nosso voto, sob a presidência de 
V. Exª, em quem deposito as minhas melhores expec-
tativas de que, nesses 45 dias, exerça com correção a 
tarefa de acompanhar o processo de investigação dos 
casos que estão no Conselho de Ética e, finalmente, 
se for o caso, o processo da sucessão de V. Exª.

Desejando muito bom êxito a V. Exª, quero di-
zer que, na matéria que está em votação, a questão 
é aberta, e os meus companheiros votarão de acordo 
com o seu entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço muito a V. Exª, Senador José Agripino, que 
tem sido um extraordinário exemplo de posicionamento 
ideológico claro, de convicções políticas, de maturidade 
e responsabilidade com esta instituição.

Saiba que o Senado vai precisar muito de V. Exª 
nessa hora. 

Muito obrigado.
Continua em discussão. (Pausa.)
Não mais havendo quem peça a palavra, declaro 

encerrada a discussão.
Passa-se à votação, que, de acordo com o dis-

posto no art. 383, VII, combinado com o art. 291, inciso 
I, alínea “e”, do Regimento Interno, deve ser procedida 
por escrutínio secreto.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 
(Pausa.)

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 34 Srs. Senadores; e, NÃO, 15.

Houve uma abstenção.
Total: 50 votos.
Aprovada a matéria, será feita a devida comuni-

cação ao Senhor Presidente da República.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Senador Expedito Júnior, pela ordem...

Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Favor registrar a 
minha presença. Não tive tempo de votar.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Ata registrará a manifestação de V. Exª.

Senadora Marisa Serrano.
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A SRA. MARISA SERRANO (PDT – MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero registrar o 
meu voto e a minha presença.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Ata registrará a manifestação de V. Exª.

Senador Expedito Júnior, pela ordem, e, a seguir, 
Senador Sérgio Zambiasi.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero apenas re-
gistrar, Sr. Presidente, meu agradecimento ao Plená-
rio por ter aprovado o nome do Dr. Miguel de Souza 
para o Dnit.

O Dr. Miguel de Souza foi Deputado Federal e 
é representante do Partido da República, também 
pelo Estado de Rondônia. Com certeza, escolheram 
o que temos de melhor no nosso Estado, um técnico 
preparado e uma pessoa que, com certeza, vai orgu-
lhar muito o Governo Federal, representando agora, 
junto com o nosso amigo Pagot, o Dnit. Certamente o 
Dr. Miguel vai contribuir, e muito, para que possamos 
ter a melhoria das qualidades das nossas estradas 
brasileiras.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Item 1:

PARECER Nº 688, DE 2007 
(Escolha de Autoridade) 

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
688, de 2007, da Comissão de Assuntos So-
ciais, Relator: Senador Sérgio Guerra, sobre a 
Mensagem nº 109, de 2007 (nº 467/2007, na 
origem), pela qual o Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Alfredo Luiz de Almeida Cardoso 
para exercer o cargo de Diretor da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

A matéria constou da Ordem do Dia da última 
sessão deliberativa ordinária, quando teve sua apre-
ciação transferida para hoje.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encer-

rada a discussão.
Passa-se à votação, que, de acordo com o art. 

383, inciso VII, combinado com o art. 291, inciso I, alí-
nea “e”, do Regimento Interno, deve ser procedida por 
escrutínio secreto.

As Srªs e Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Sérgio 
Zambiasi.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Bloco/PTB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Pre-
sidente Tião Viana.

Autoriza-me o meu Líder, Senador Epitácio Cafe-
teira, a também cumprimentá-lo pela assunção, mesmo 
que interina, da Presidência desta Casa e a cumpri-
mentar todos os Líderes pela serenidade com que o 
processo está sendo conduzido, pela volta à normali-
dade, especialmente em Plenário, o que é um clamor 
não apenas nosso, mas de toda a sociedade.

Devemos, nos próximos dias, retomar toda a pro-
dução legislativa que nos é cobrada pela sociedade.

Ao mesmo tempo, Presidente Tião Viana, quero 
dizer que todos os Líderes com que já falei – recebi o 
apoio do Senador José Nery, do Senador José Agri-
pino, do Senador Arthur Virgílio, da Senadora Ideli – 
concordaram que coloquemos na pauta da Ordem do 
Dia de amanhã o Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 
2005, de iniciativa do Deputado Cezar Schirmer, que 
institui e regulamenta a profissão de supervisor edu-
cacional, cujo exercício é prerrogativa dos diplomados 
em cursos de graduação em instituição de educação 
superior devidamente autorizada e credenciada. En-
tendemos que é uma forma de homenagear todos os 
professores do Brasil pela passagem, ontem, dia 15, 
do Dia do Professor. 

Aliás, falando em professor, na semana passada, 
o Senador Paulo Paim, na Comissão de Direitos Hu-
manos e Participação Legislativa, oportunizou-nos que 
ouvíssemos, nesta Casa, alunos de escolas do Entor-
no de Brasília. Percebemos as carências não apenas 
desses jovens das escolas públicas de Brasília e do 
seu Entorno, mas de jovens de todo o Brasil. O clamor 
dessas crianças e jovens, Sr. Presidente, Senador Tião 
Viana, sequer foi por uma melhor qualidade de ensino, 
mas por segurança, segurança em sala de aula, se-
gurança junto a sua escola, segurança próxima a sua 
escola. Fiquei muito impressionado, todos nós ficamos 
impressionados com os depoimentos espontâneos e, 
muitas vezes, comoventes daqueles jovens. 

É mais uma razão para que esta Casa, homena-
geando os professores, aprove esse projeto amanhã 
e institua, definitivamente, a profissão de supervisor 
educacional. Será mais uma forma de termos a garan-
tia de uma escola com melhor qualidade.

Muito obrigado, Senador Tião Viana, pela sua 
compreensão e pela sua orientação também.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Vou encerrar a votação.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-
te, pela ordem. Só um segundo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pergunto se todos os Senadores já votaram. 

Pela ordem, Senadora Fátima Cleide e Senador 
Osmar Dias.

V. Exª é mais...
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – É só uma frase, Sr. Presidente.
Eu havia esquecido, na minha fala, de cumpri-

mentar V. Exª por ter começado a Ordem do Dia às 16 
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horas. Espero que não seja somente no primeiro dia, 
Sr. Presidente, mas que seja sempre assim. Dessa 
forma colocamos ordem na Casa.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Tenha a certeza V. Exª, Senador Osmar Dias, de que 
cumpriremos todos os dias.

Senadora Fátima Cleide.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas para complementar a minha fala anterior no sen-
tido de cumprimentar V. Exª.

Acabei de receber um telefone em que o Dr. Sér-
gio Zimmermann, da Associação de Medicina Inten-

siva Brasileira, e o Dr. Antônio Chagas, da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, me pedem para transmitir a 
V. Exª os seus cumprimentos e a sua satisfação de ver 
V. Exª na Presidência desta Casa. Desejam a V. Exª 
todo o sucesso nessa espinhosa missão.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC.) 
– Muito obrigado a V. Exª, Senadora Fátima Cleide.

Se as Srªs e os Srs. Senadores já votaram, vou 
encerrar a votação. (Pausa.)

Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC.) 
– Votaram SIM 41 Srs. Senadores; e, NÃO, 9 Srs. Se-
nadores.

Não houve abstenção.
Total: 50 votos.
Aprovada a matéria.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 

Presidente, eu gostaria de registrar meu voto “sim”. 
Ficam 42 votos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Agradeço a V. Exª. Espero que vote na próxima 
matéria.

A manifestação de V. Exª constará em Ata porque 
o voto é secreto.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Item 2:

PARECER Nº 689, DE 2007 
(Escolha de Autoridade) 

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
689, de 2007, da Comissão de Assuntos So-
ciais, Relator: Senador Eduardo Azeredo, sobre 
a Mensagem nº 110, de 2007 (nº 468/2007, na 
origem), pela qual o Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Hesio de Albuquerque Cordeiro para 
exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar – ANS.

A matéria constou da Ordem do Dia da última 
sessão deliberativa ordinária, quando teve sua apre-
ciação transferida para hoje.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Passa-se à votação, que, nos termos do art. 383, 

inciso VII, combinado com o art. 291, inciso I, alínea 
“e”, do Regimento Interno, deve ser procedida por es-
crutínio secreto.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. Faço 
um apelo para que todos votem com brevidade, pois po-
deremos aproveitar o debate após a Ordem do Dia.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Peço ao Senador Eduardo Suplicy que registre seu 
voto.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Edu-
ardo Azeredo e, posteriormente, ao Senador Eduardo 
Suplicy.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
fui Relator dessa sabatina, quero apenas lembrar que 
o Professor Hesio é uma pessoa renomada, que tem 
respeito em todo o País, especialmente na área de 
Saúde.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria de fazer uma sugestão a V. Exª. Já votei 
duas vezes aqui e, por alguma razão, deu operação 
inválida. Talvez pela emoção dos primeiros dias na 
Presidência, V. Exª, ao anunciar que a votação iria 
ser encerrada, já anunciou o encerramento da vota-
ção. Eu recomendo a V. Exª que diga “a votação vai 
ser encerrada”, para dar tempo aos que ainda estão... 
Eu estava no plenário, queria votar, mas espero que 
tenha sido considerado. 

Vou votar agora, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT 

– AC) – Senador Suplicy, acolherei com imensa sa-
tisfação a sugestão de V. Exª, lembrando que em 48 
minutos nós só votamos três autoridades. Já pode-
ríamos ter votado todas. Mas acolherei a sugestão 
de V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Vou votar no Sr. Hesio de Albuquerque Cordeiro para 
a Agência Nacional de Saúde, inclusive respaldado no 
conhecimento pessoal do Senador Eduardo Azeredo, 
que acaba de dar o seu testemunho.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Vou encerrar a votação, se todas as Srªs Senadoras 
e todos os Srs. Senadores já votaram. 

Peço à assessoria que ajude a conferir se não 
há falha técnica no painel de votação que atende ao 
Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)

Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 41 Srs. Senadores; e, NÃO, 10.

Não houve abstenção.
Total: 51 votos.
Aprovado.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Item 4:

MENSAGEM Nº 117, DE 2007 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática.) 

(Votação secreta.)

Mensagem nº 117, de 2007 (nº 498/2007, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à deliberação do Senado a esco-

lha do Senhor Julio Cezar Zelner Gonçalves, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Quadro Permanente do Minis-
tério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à Repú-
blica da Áustria.

A matéria constou da Ordem do Dia da última 
sessão deliberativa ordinária quando teve sua apre-
ciação transferida para hoje.

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exercí-
cio, Senador Papaléo Paes, para a leitura do parecer.

PARECER Nº 861, DE 2007 – CRE

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para leitura 
do parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome do 
Sr. Julio Cezar Zelner Gonçalves obteve a aprovação 
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da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional pela unanimidade dos membros presentes.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Peço 
a palavra pela ordem,

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Gerson 
Camata.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, soli-
cito a V. Exª que registre o meu voto “sim” na votação 
anterior.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Ata consignará a manifestação de V. Exª.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, declaro en-

cerrada a discussão.

Passa-se à votação que, de acordo com a deli-
beração do Senado do dia 6 de maio de 1998, e nos 
termos do disposto no art. 383, VII, do Regimento In-
terno, deve ser procedida por escrutínio secreto, em 
sessão pública.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 
(Pausa.)

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que votem. 
Temos apenas 40 votos registrados para mais de 56 
Senadores presentes.

Pergunto se todas as Srªs e os Srs. Senadores 
já votaram. (Pausa.)

A Presidência vai encerrar a votação. (Pausa.)
Está encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 49 Srs. Senadores; e, NÃO 05.

Não houve abstenção.
Total: 54 votos.
Aprovada a matéria.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Item 5.

MENSAGEM Nº 118, DE 2007 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática.) 

(Votação secreta.)

Mensagem nº 118, de 2007 (nº 504/2007, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à apreciação do Senado a escolha 
do Senhor Ánuar Nahes, Ministro de Segunda 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Ex-
teriores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto ao Estado do Catar.

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exer-
cício, Senador Papaléo Paes, para a leitura do pare-
cer.

 
PARECER Nº 862, DE 2007 – CRE

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para leitura 
do parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome do 
Sr. Ánuar Nahes obteve a aprovação da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional pela una-
nimidade dos membros presentes.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Discussão do parecer. (Pausa.)

Senador Neuto de Conto.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
chegamos agora e lamentavelmente não participa-
mos das votações anteriores. Queremos registrar 
nossa presença e o voto “sim” em todas as matérias 
precedentes.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência consignará em Ata a manifestação 
de V. Exª.

Passa-se à votação por escrutínio secreto em 
sessão pública.

As Srªs e os Srs. Senadores podem votar. (Pausa.)
Estamos votando a escolha do Embaixador do 

Brasil no Catar.

(Procede-se à votação.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Magno 
Malta. Antes, porém, quero parabenizar V. Exª que, 
hoje, comemora mais um ano de existência. Para-
béns e felicidades são os votos de todos os colegas 
de Mesa do Senado!

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agra-
deço os cumprimentos.

No entanto, Sr. Presidente, quero registrar minha 
tristeza diante da informação que obtive de que ama-
nhã o Vice-Presidente da República, Dr. José Alencar, 
Presidente em exercício, irá ao meu Estado, e nós, da 
Bancada, não sabemos nada sobre isso. Recebemos 
de um jornalista a informação de que Sua Excelência 
irá a Vitória na condição de Presidente da República 
em exercício, e nós, da Bancada, não sabemos nada 
sobre isso, repito.

Sr. Presidente, faço o registro apenas para la-
mentar o tipo de tratamento que o Governo dá a sua 
Bancada no Parlamento. Por isso, muitas vezes, o 
Governo não entende quando nos chamam para nos 
reunir e não vamos, ou o porquê de a Bancada não 
defender seus interesses e não fazer frente as suas 
demandas. É por causa desse tipo de comportamento. 
Vejam: o Presidente em exercício vai ao meu Estado 
e não temos o menor conhecimento!

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Romero 
Jucá, Líder do Governo.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas 
para registrar que entendo a preocupação do Senador 
Magno Malta. No entanto, tendo conversado com Sua 
Excelência e de posse dessa informação, consultei o 
Palácio e soube que o Presidente em exercício José 
Alencar se encontra no Rio de Janeiro, e que, amanhã 
à tarde irá ao Espírito Santo, e os três Senadores pelo 
Espírito Santo estão convidados para acompanhar o 
Presidente em exercício José Alencar.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Quem 
convidou?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – O Pre-
sidente em exercício José de Alencar.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Que 
dia?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Agora 
à tarde.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Cadê 
o convite?
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Deverá 
chegar ao gabinete de V. Exª.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, desculpa. Não estou querendo ir com ele. 
Só estou achando que é uma descortesia. Não estou 
reclamando, querendo ir com ele; só acho que é uma 

descortesia. O Governo precisa saber tratar sua Base 
no Parlamento.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Vou encerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 46 Srs. Senadores; e, NÃO, 6.

Não houve abstenções.
Total: 52 votos.
Aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Flexa 
Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª abriu o 
resultado na hora em que eu estava votando. Gostaria 
que registrasse meu voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência consignará em Ata a intenção de V. 
Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Obriga-
do, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Item 6:

 
MENSAGEM Nº 128, DE 2007 

(Escolha de Chefe de Missão Diplomática) 
(Votação secreta)

Mensagem nº 128, de 2007 (nº 574/2007, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à deliberação do Senado a esco-
lha do Senhor Valdemar Carneiro Leão Neto, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Quadro Permanente do Minis-
tério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à Repú-
blica da Colômbia.

A matéria constou da Ordem do Dia da última 
sessão deliberativa ordinária, quando teve sua apre-
ciação transferida para hoje.

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exer-
cício, Senador Papaléo Paes, para a leitura do pare-
cer.

PARECER Nº 863, DE 2007 – CRE

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para leitura 
do parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome do 
Sr. Valdemar Carneiro Leão Neto obteve a aprovação 

da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional pela unanimidade dos membros presentes.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Discussão do parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Passa-se à votação que, de acordo com a deli-
beração do Senado do dia 6 de maio de 1998, e nos 
termos do disposto no art. 383, VII, do Regimento In-
terno, deve ser procedida por escrutínio secreto, em 
sessão pública.

As Srªs e Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Eduardo Suplicy.

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

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, a Senadora Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
eu quero pedir uma especial atenção de todos os 
líderes, porque está sendo veiculada pela impren-
sa a probabilidade da edição de mais uma medida 
provisória, tendo em vista uma série de acidentes 
no último período, envolvendo imperícia e bebida 
alcoólica.

Santa Catarina, inclusive, foi palco de uma das 
tragédias mais angustiantes que já vivenciamos, em 
que 27 pessoas morreram e mais de uma centena fi-
caram feridas, na sucessão de dois acidentes envol-
vendo duas carretas, uma, desgovernada inclusive. 
Em vários locais, houve acidentes com mortes, em 
que motoristas foram flagrados alcoolizados ou com 
bebidas em seus veículos.

Eu gostaria de dizer aqui, de forma clara e explí-
cita, que o Congresso Nacional, o Senado da Repúbli-
ca já tem projeto tramitando sobre essas matérias que 
tratam de álcool e direção. Portanto, nós gostaríamos 
de deixar aqui registrado que vamos levar oficialmen-
te, em nome da Bancada do PT e do Bloco de Apoio 
ao Governo, pedido para que não seja emitida medida 
provisória sobre este assunto, a fim de que tenhamos 
o regime de urgência constitucional nas matérias que 
já estão tramitando. 

Aliás, hoje, aprovamos na reunião da Presidên-
cia com os Líderes a inclusão, na pauta e no acordo, 
do Projeto do Fies. O Fies é um exemplo claro de 
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projeto que teve origem aqui no Senado – do Sena-
dor Eduardo Siqueira Campos –,e que foi incluído 
no Programa de Desenvolvimento da Educação e 
que tramitou, a partir daí, em regime de urgência 
constitucional. 

E nós estaremos aprovando, tenho quase cer-
teza, no dia de amanhã, com bastante celeridade, a 
partir exatamente dessa maneira de agir. Em vez de 
baixarmos uma medida provisória, poderemos apro-
veitar o projeto que já está tramitando, de origem par-
lamentar. 

Quero, portanto, deixar registrado que o projeto, 
aqui no Senado, que trata desse assunto é o PLS nº 
148/2003, de autoria do Senador Marcelo Crivella, 
do PRB. Esse projeto encontra-se na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. O atual Relator é 
o Senador Tasso Jereissati, do PSDB. O Relator an-
terior era o Senador Antonio Carlos Magalhães. Esse 
projeto já teve alterações e emendas de autoria do 
Senador Aloizio Mercadante e da Senadora Serys 
Slhessarenko.

Portanto, o nosso pedido e apelo, que levaremos 
oficialmente, em nome da Bancada e do Bloco de 
Apoio, à Casa Civil, que poderemos, inclusive, reiterar 
na visita que o Presidente em exercício, José Alencar, 
fará à Presidência do Senado, amanhã às 11h30, é 
no sentido de que não seja emitida medida provisória 
para tratar dessa questão da venda de bebida alcoó-
lica nas nossas rodovias federais. Que tenhamos, em 
vez de medida provisória, o apoiamento e a urgência 
constitucional ao projeto do Senador Marcelo Crivella, 
que está sendo relatado neste momento pelo Sena-
dor Tasso Jereissati, com as emendas já apresenta-
das pelo Senador Aloizio Mercante e pela Senadora 
Serys Slhessarenko.

Era isso que eu gostaria de deixar, nesta tarde, 
consignado, para que, amanhã, na reunião com o Pre-
sidente José Alencar, possamos reiterar em nome do 
Senado: urgência constitucional sim, medida provisória 
não para esta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª, que tem inteiro apoio da Presi-
dência do Senado, Senadora Ideli Salvatti.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Marco Maciel, pela ordem.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pela ordem. 
Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Tião 
Viana, eu gostaria de solicitar a V. Exª que fosse inclu-
ída, dentre as autoridades cujos nomes serão aprecia-
dos hoje, a indicação feita pelo Tribunal Superior do 
Trabalho, do nome do Ministro João Orestes Dalazen, 
para integrar o Conselho Nacional de Justiça.

S. Exª foi sabatinado na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania e aprovado à unanimi-
dade dos seus membros. Acredito que a apreciação 
dessa indicação nesta sessão ajudaria a que o Con-
selho Nacional de Justiça tenha a sua composição 
completa.

Essa a solicitação que faço a V. Exª. Creio que 
não haverá nenhuma divergência com relação ao nome 
do referido magistrado.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Marco Maciel.

A Presidência informa aos Srs. Líderes que há 
uma solicitação do Senador Marco Maciel, Presiden-
te da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
para votação de indicação ao Conselho Nacional de 
Justiça.

Peço ao Sr. Líder do Governo, Senador Romero 
Jucá, que proceda ao entendimento complementar 
com as Lideranças para que não haja obstrução em 
relação à matéria.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Pre-
sidente, a matéria exige quorum qualificado, ou seja, 
maioria absoluta dos membros da Casa. 

O Ministro João Orestes Dalazen é um magistrado 
de notável saber jurídico, um ilustre professor na área 
trabalhista e preenche, portanto, todas as condições. 
Como disse, o nome de S.Exª foi acolhido à unanimi-
dade pelos membros da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço ao Senador Marco Maciel.

Passa-se ao resultado da votação da indicação do 
Sr. Valdemar Carneiro Leão Neto, Ministro de Primeira 
Classe, para exercer o cargo de Embaixador junto à 
República da Colômbia.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 53 Srs. Senadores; e, NÃO, 4 Srs. Se-
nadores.

Não houve abstenção.
Total: 57 votos.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Senador Romero Jucá, há poucos minutos, o Sena-
dor Marco Maciel fez a defesa da aprovação de mais 
uma indicação para o Conselho Nacional de Justiça, 
o que exige quorum qualificado.

Então, indago a V. Exª se não há restrição en-
tre os Srs. Líderes para que se possa acrescentar tal 
votação.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em relação 
ao apelo do Senador Marco Maciel, informo que todos 
os Líderes concordam. Já tínhamos conversado so-
bre a votação da indicação para o Conselho Nacional 
de Justiça. Apenas estávamos aguardando, porque é 
preciso haver 41 votos SIM, pois trata-se de quorum 
qualificado. Mas como estamos tendo quantidade de 
votos suficientes, peço que seja o item seguinte a este 
que estamos votando, para que possamos votá-lo com 
o quorum alto.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª será atendido após a leitura do parecer do item 
que será apreciado agora.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Agradeço 
a deferência do Líder Romero Jucá. Temos mais de 57 
Parlamentares presentes. Por isso, não haverá dificul-
dade para a aprovação do nome. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Item extrapauta:

 
PARECER Nº 814, DE 2007 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 814, de 2007, da Comissão de Serviços 
de Infra-Estrutura, Relator: Senador Delcídio 
Amaral, sobre a Mensagem nº 145, de 2007 (nº 
6675/2007, na origem), pela qual o Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Major Brigadeiro-do-Ar Allemander 
Jesus Pereira Filho, para exercer o cargo de 
Diretor da Agência Nacional de Aviação Civil 
– Anac, em complementação ao mandato de 
Jorge Luiz Brito Velozo.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Passa-se à votação que, de acordo com o disposto 

no art. 383, inciso VII, combinado com o art. 291, inciso 
I, alínea “e”, do Regimento Interno, deve ser procedida 
por escrutínio secreto.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Trata-se de votação de indicação para a Agência 

Nacional de Aviação Civil.

(Procede-se à votação.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, pela ordem. Eu gostaria de fazer um re-
gistro, enquanto se procede à votação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Magno 
Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Registro a minha so-
lidariedade às famílias enlutadas. No fim de semana 
próximo passado, houve um grave acidente perto de 
Rio Novo do Sul, Município importante do sul do Es-
tado, envolvendo um caminhão de gás, cuja carreta, 
inflamável, soltou-se do cavalinho e explodiu. A BR–101 
ficou interditada naquele trecho por três dias e desviou-
se para uma rota pelo litoral, entrando ou saindo por 
Itapemirim. Pessoas foram queimadas dentro de casa, 
Sr. Presidente. O número de pessoas não foi muito alto; 
mas houve pelo menos três ou quatro registros. 

Eu quero abraçar essas famílias enlutadas e es-
perar que a perícia, Sr. Presidente, nos dê uma boa 
explicação para que não cometamos injustiças ou dei-
xemos de fazer justiça. 

Quero abraçar a Polícia Rodoviária do meu Es-
tado, que conduziu bem o processo. Era um feriado 
prolongado, as pessoas voltavam para suas casas, 
indo para Vitória, para o norte do Estado ou para a 
Bahia; ou voltavam de lá para o Rio de Janeiro ou o 
sul do Estado. Esse trabalho feito pela Polícia Rodovi-
ária Federal, sem dúvida alguma, facilitou a vida dos 
usuários da BR–101. Fica a minha solidariedade às 
famílias enlutadas.

Sr. Presidente, ontem fiz o registro e hoje quero 
consignar novamente o meu abraço de felicidade e de 
orgulho pela nossa tricampeã mundial de bodyboard, 
Neymara, da nossa querida Barra do Jucu.

O Senador Gerson Camata, aqui a meu lado, me 
pede para registrar o nome dele, porque ela é orgulho 
de S. Exª e também do Senador Renato Casagrande. 
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Também é orgulho do Brasil a nossa tricampeã mun-
dial de bodyboard, da nossa querida Barra do Jucu. O 
meu abraço à nossa querida Neymara.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para discutir ou para encami-
nhar.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Almeida Lima, V. Exª tem a palavra 
para encaminhar, porque já encerrou o período de 
discussão.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDMB – SE. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, quero aproveitar a opor-
tunidade em que estamos em um processo de votação 
para mais um dirigente da Anac – Agência Nacional 
de Aviação Civil – para fazer um alerta a esta Casa e 
principalmente ao Governo. 

A nomeação do Ministro Nelson Jobim para o Mi-
nistério da Defesa não representa e não representou 
solução para a crise na aviação brasileira. Alguns en-
caminhamentos foram estabelecidos, procedidos, mas 
a crise permanece, sobretudo quanto à manutenção 
preventiva que deve ser estabelecida em todas as ae-
ronaves das empresas aéreas que operam em nosso 
País. Não há, Sr. Presidente, manutenção preventiva, 
nem fiscalização do Ministério da Defesa e dos órgãos 
a ele vinculados.

Trago à Casa conhecimento de fato ocorrido no 
dia de hoje. Mas eu poderia também trazer fato ocor-
rido há três semanas ou há um mês; há trinta dias, no 
aeroporto de Aracaju; há três semanas, no aeroporto 
de Brasília; no dia de hoje, no aeroporto de Salvador. 
São fatos que testemunhei pessoalmente. O que dá 
para perceber é que são fatos que se repetem dia-
riamente nos aeroportos do nosso País. Não há ma-
nutenção nas aeronaves, e a insegurança nos vôos 
permanece. As aeronaves apresentam problemas em 
pleno vôo; quando aterrissam, não têm condições de 
decolar novamente. Os vôos são cancelados. Esse 
fato aconteceu no dia de hoje, em um vôo da empre-
sa TAM que saiu de Aracaju; esse vôo foi cancelado 
no aeroporto de Salvador, para ser reaberto um vôo 

extra, às 13 horas, horário da Bahia, e chegar a Bra-
sília às 16 horas.

Que o Governo não pense que a solução já che-
gou com a nomeação do Ministro Nelson Jobim. É 
preciso que o Governo, pela Anac – que continua 
“anarquia” –, promova a fiscalização necessária. Mas 
sabemos, de antemão, que não há empresas com 
número de aeronaves suficientes para atender à de-
manda nacional. Que o Governo Federal, pelos seus 
órgãos, tome as decisões necessárias para que outras 
empresas possam, Sr. Presidente, atuar no mercado 
interno, nos vôos domésticos, pois a Varig, a TAM e a 
Gol não estão em condições de atender à demanda 
nacional. Se, para tanto, tiverem de abrir o mercado 
para empresas estrangeiras, que o façam, se as na-
cionais não tiverem condições de operar e de atender 
à demanda. 

Chamo a atenção, mais uma vez, pois perce-
bo inclusive nesta Casa que a preocupação é muito 
pouca para com este tema. Estamos a votar mais um 
nome para a Anac e eu não percebo discussão algu-
ma, nem da Bancada do Governo, nem da Bancada 
da Oposição, como se a solução já tivesse chegado 
para todos nós. 

São fatos diários, e nós não podemos concordar 
com essa situação. Acredito que não será necessário, 
pela advertência que fazemos ao Governo, que ou-
tros acidentes ocorram, para que providências sejam 
tomadas.

As aeronaves, quando aterrissam, não têm con-
dições de levantar vôo. Há três semanas, foi trem de 
pouso, citando apenas, Sr. Presidente, casos ocorridos 
comigo, pessoalmente, imagina com todo o povo bra-
sileiro. Por esta razão é que vou votar favoravelmen-
te, mas com as ressalvas que faço, esperando que o 
Governo tome providências.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª.

Vou encerrar a votação.

(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 46 Srs. Senadores; e, NÃO, 05.

Houve duas abstenções.
Total: 53 votos.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Peço a pala-

vra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Um minuto.
Sobre a mesa, expedientes que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Of. GLPMDB nº 398/2007

Brasília, 16 de outubro de 2007

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

celência a indicação do Senador Jarbas Vasconcelos 
– PMDB/PE, para integrar a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania – CCJ, como membro titular, em 
substituição ao Senador Paulo Duque – PMDB/RJ.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência vo-
tos de apreço e consideração. _ Senador Valdir Raupp, 
Líder do PMDB.

Of. GLPMDB nº 399/2007

Brasília, 16 de outubro de 2007

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

lência que passarei a ocupar a suplência na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ e indico 
o Senador Pedro Simon — PMDB/RS para integrar a 
referida Comissão, como membro titular.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos 
de apreço e consideração. _ Senador Valdir Raupp, 
Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Serão feitas as substituições solicitadas.

A Mesa cumprimenta o Líder Valdir Raupp pela 
iniciativa conciliatória e partidária, autônoma.

Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Ger-
son Camata e depois, ao Senador Mão Santa.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Igualmente, Sr. Pre-
sidente, quero, como V. Exª acabou de fazer, cumpri-
mentar o Líder do PMDB. Santo Agostinho, grande 
teólogo e doutor da Igreja Católica, dizia que errar é 
humano; permanecer no erro é diabólico e corrigir o 
erro é divino. O nosso Líder Valdir Raupp provou hoje 
que é adepto da teoria de Santo Agostinho. A gente 
erra, mas não permanece no erro, se redime e faz jus-

tiça a dois grandes companheiros, Jarbas Vasconce-
los e Pedro Simon.

Concordo com V. Exª, Sr. Presidente. É uma ati-
tude pacificadora, que vem num momento muito certo, 
o PMDB precisa dela. V. Exª, Líder Valdir Raupp, se 
tornou o intérprete do desejo de todos os seus com-
panheiros. Parabéns por sua atitude.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra pela ordem ao Senador Mão 
Santa, posteriormente ao Senador Marco Maciel e, em 
seguida, daremos encaminhamento à sugestão para 
o Conselho Nacional de Justiça.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Presidente Tião Viana e Parla-
mentares, Padre Antônio Vieira diz que um bem não 
vem só, mas acompanhado de outro bem. A notícia do 
nosso Líder Valdir Raupp traz de volta Pedro Simon e 
Jarbas Vasconcelos.

Mas eu quero falar em nome do Senador do Piauí 
João Vicente e do extraordinário Senador Heráclito 
Fortes. Está aqui, na galeria de convidados especiais, 
uma figura exponencial, a Professora Stela Rangel, 
Diretora do Instituto Dom Barreto, do Piauí, primeiro 
lugar em qualidade no Brasil. Nós do Piauí – João Vi-
cente e Heráclito Fortes – estamos juntos, confiados 
no comando dessa professora. 

Lembrando o Dia do Professor, faço a homena-
gem máxima à Professora Stela Rangel, Diretora do 
Instituto Dom Barreto. Estamos nos preparando para 
que ele seja não o melhor do Brasil, mas o melhor do 
mundo.

Ela vai ter uma audiência com o nosso Professor 
Cristovam Buarque, que pretende visitar a escola-pa-
drão. Sensibilizada aqui está a nossa Senadora Serys 
Slhessarenko. 

Então, eu queria agradecer a presença da Pro-
fessora Stela e dizer que a bandeira do Brasil é boni-
ta. A do Piauí tem as mesmas cores, mas tem só uma 
estrela, e a estrela é a escola Dom Barreto, a melhor 
escola do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Meus cumprimentos a V. Exª.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Marco 
Maciel, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pela ordem. 
Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Tião 
Viana, eu quero me regozijar com a decisão do nobre 
Líder do PMDB, Senador Valdir Raupp, ao promover 
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o retorno à Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania dos ilustres Senadores Jarbas Vasconcelos 
e Pedro Simon.

Essa decisão mostra que S. Exª o Líder Valdir 
Raupp entendeu quão significativa era a participação 
dos referidos Parlamentares na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania. S. Exª teve a grandeza do 
gesto de rever uma decisão, o que mostra, mais uma 
vez, o seu espírito largo e a sua sensibilidade para 
com os sentimentos da Casa.

Na qualidade de Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, eu quero, portanto, 
cumprimentar o Senador Valdir Raupp pelo gesto e 
dizer que a Comissão de Constituição e Justiça volta 
a ter a sua composição completa, criando condições 
assim para continuarmos a trabalhar em favor do for-
talecimento das instituições e, de modo especial, do 
Senado Federal.

Cumprimentos, portanto, ao nobre Senador Valdir 
Raupp e à Bancada do PMDB nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Cumprimento V. Exª, zeloso Presidente da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Senador 
Marco Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Item extrapauta:

PARECER Nº 812, DE 2007 
(Escolha de autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
812, de 2007, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloizio 

Mercadante, sobre o Ofício nº S/52, de 2007 
(nº 105/2007, na origem), pelo qual o Tribunal 
Superior do Trabalho submete à deliberação do 
Senado a indicação do Ministro João Orestes 
Dalazen, Corregedor-Geral da Justiça do Tra-
balho, para integrar o Conselho Nacional da 
Justiça, tendo em vista a concessão de apo-
sentadoria ao Ministro Gelson de Azevedo.

Em discussão o parecer. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, declaro en-

cerrada a discussão.
Passa-se à votação, devendo a mesma ser feita 

pelo processo eletrônico e aberto.
Vale lembrar que a matéria exige quorum qualifica-

do, portanto, pelo menos quarenta e um votos “sim”.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência volta a lembrar aos Srs. Líderes que a 
matéria exige quorum qualificado. Portanto, necessita 
de 41 votos “sim” para ser aprovada. Estamos votan-
do a indicação do Ministro João Orestes Dalazen para 
integrar o Conselho Nacional de Justiça.

Pergunto às Srªs Senadoras e aos Srs. Senado-
res se já posso encerrar a votação. (Pausa)

Vou encerrar a votação. (Pausa.)
Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 55 Senadores; e, NÃO, 06.

Não houve abstenção.
Total: 61 votos.
Aprovada a matéria.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Senador Delcídio Amaral, que alegria em vê-lo. Item 
extrapauta:

MENSAGEM Nº 133, DE 2007 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 133, de 2007 (nº 624/2007, 
na origem), pela qual o Presidente submete à 
deliberação do Senado a escolha do Sr. Jorge 
d’Escragnolle Taunay Filho, Ministro de Primei-
ra Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Ex-
teriores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República do Peru.

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exercí-
cio, Senador Papaléo Paes, para a leitura do parecer.

PARECER Nº 864, DE 2007 – CRE

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para leitura 
do parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome do 
Sr. Jorge d’Escragnolle Taunay Filho obteve a aprova-
ção da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional pela unanimidade dos membros presentes.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Discussão do parecer. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, declaro en-
cerrada a discussão.

Passa-se à votação que, de acordo com a deli-
beração do Senado do dia 6 de maio de 1998, e nos 
termos do disposto no art. 383, VII, do Regimento In-
terno, deve ser procedida pelo escrutínio secreto, em 
sessão pública.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Delcídio 
Amaral. 

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Senador Tião Viana, primeiramente, desejo muito 
sucesso a V. Exª nesses 45 dias à frente do Senado 
Federal. Tenho absoluta convicção de que V. Exª fará 
um grande trabalho, não só pelo Senado mas pelo 
Congresso e pelo País. Fico muito feliz em vê-lo pre-
sidindo esta sessão.

Sr. Presidente, eu estava num compromisso fora, 
mas quero registrar a votação do Brigadeiro Alleman-

der, que está indo para a Agência Nacional de Aviação 
Civil. Tenho certeza absoluta de que, pela sua espe-
cialização, pela sua competência, fará um grande tra-
balho na infra-estrutura aeroportuária e representará 
muito bem a Agência Nacional de Aviação Civil, num 
momento em que o País precisa de talentos como ele 
dirigindo a Agência Nacional de Aviação Civil, em fun-
ção dos desafios que se apresentam.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço muito a V. Exª, Senador Delcídio Amaral, 
que muita contribuição tem dado ao nosso Parlamen-
to.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Tem a palavra o Senador Renato Casagrande e, em 
seguida, o Senador Flexa Ribeiro, pela ordem.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 
– ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado.

Sr. Presidente, eu gostaria de aproveitar este mo-
mento de votação para fazer um registro que já fiz na 
reunião dos Líderes sobre a oportunidade que temos 
de apreciar o projeto de lei complementar que regu-
lamenta o repasse de recursos para a área de saúde. 
V. Exª é autor de um projeto que foi aprovado de for-
ma equivocada – vamos usar essa palavra. Algumas 
emendas acabaram distorcendo-o.

O projeto, que regulamenta o art. 198, que é a 
famosa PEC Nº 29, está agora na Comissão de Assun-
tos Sociais, onde a nossa Senadora Patrícia Saboya 
está debatendo o ajuste dele.

No debate sobre a CPMF, temos dois assuntos 
que acho importante discutir. Um é a alta carga tributária 
do Brasil; o segundo, é o perfil do gasto, a qualidade do 
gasto da Administração Pública. Para que possamos 
melhorar a qualidade de gasto da Administração Pú-
blica, acho importante que aumentemos o repasse de 
recursos da União para a área de saúde. Os municípios 
e os estados aumentaram mais o repasse para a área 
de saúde do que a União. A União tem aumentado, é 
importante reconhecer isso, mas há a possibilidade 
de, agora, fazermos uma vinculação maior e termos 
mais compromisso.

Então V. Exª, que é Presidente do Senado, tem 
a chance agora, mais do que nunca, junto com os Lí-
deres, de fazer com que aprovemos essa matéria aqui 
no Senado, e negociar isso com o Presidente Arlindo 
Chinaglia. De fato, temos condição de dar um fim a 
matéria tão importante, prevista ainda na Constitui-
ção. Já poderíamos ter feito a regulamentação da Lei 
Complementar e não o fizemos. É hora de fazermos. 
Acho que é a oportunidade, Sr. Presidente, de aprovei-
tar o debate da CPMF, a Presidência do Senado com 
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V. Exª, a vontade que existe da Câmara e do Senado, 
para aprovarmos essa matéria.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª.

Faço um apelo aos Srs. Líderes para que chamem 
suas bancadas para votar a matéria. Há poucos minu-
tos registrávamos a presença de 61 Srs. Senadores e, 
agora, o quorum caiu para apenas 48. Faço um apelo 
para que as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores vo-
tem. Estamos votando a escolha de embaixador, que 
é fruto de acordo entre as Lideranças.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Flexa 
Ribeiro e, em seguida, ao Senador Marconi Perillo.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Tião 
Viana, quero desejar a V. Exª sucesso na interinidade à 
frente da Presidência do Senado Federal. Tenho certeza 
de que a competência de V. Exª, como também a forma 
que irá conduzir esse período de interinidade, propicia-
rá o andamento dos trabalhos e a votação dos projetos 
que estão travando a pauta do Senado Federal.

Peço a V. Exª, Senador Tião Viana, que façamos 
a sessão do Congresso Nacional para votarmos os ve-
tos à Sudam e à Sudene. Já foi motivo de acordos das 
Lideranças esse pleito para que ocorresse a Sessão do 
Congresso Nacional. O Governo, através do seu Líder, o 
nosso Senador Romero Jucá, ficou de encaminhar uma 
proposta para que pudéssemos transformar em realidade 
a instalação efetiva, com poder de eficácia, das superin-
tendências tanto da Amazônia quanto do Nordeste.

Faço um apelo a V. Exª para que possamos tam-
bém pautar, numa sessão do Congresso Nacional, 
os vetos apostos pelo Executivo ao projeto aprovado 
pelo Congresso Nacional, com relação à criação das 
Superintendências de Desenvolvimento.

Quero aproveitar também, Presidente Senador Tião 
Viana, para dar parabéns ao Líder do PMDB, Senador 
Valdir Raupp, por ter reconduzido à CCJ os Senadores 
Jarbas Vasconcelos e Pedro Simon. Ele reconsiderou o 
ato que tinha feito na semana passada, com a exclusão 
desses dois Senadores que são, sem sombra de dúvi-
da, figuras proeminentes do Senado Federal, do PMDB. 
Com certeza absoluta, agora terão nessa recondução 
a oportunidade de, democraticamente, colocar as suas 
posições nos projetos que tramitam naquela Comissão 
de Constituição e Justiça do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Agradeço a V. Exª, Senador Flexa Ribeiro. Há 
algo que julgo de seu interesse imediato. Hoje, tive a 
oportunidade de receber um telefonema do Ministro 
Guido Mantega, e ele me informou de sua decisão de 
retirar vetos aos Projetos Sudam e Sudene. Já falei 
com o Senador Tasso Jereissati, que também advoga 
e cobra a instalação da Sudam e da Sudene. Então, 

sugiro a V. Exª que peça a Presidenta da Comissão 
de Desenvolvimento Regional, Senadora Lúcia Vânia, 
que faça um convite ao Ministro Mantega, a fim de 
que ele trate de maiores detalhes, além da retirada 
dos vetos. Acho que é uma boa notícia que atende o 
interesse de V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço 
a V. Exª, Presidente, a boa notícia que nos traz. Vamos 
contatar imediatamente a nobre Senadora Lúcia Vânia 
para que seja feito o convite, ainda esta semana, ao 
Ministro Guido Mantega, a fim de que ele venha à Co-
missão de Desenvolvimento Regional não apenas com 
os vetos retirados, mas também com as propostas para 
consolidar definitivamente o apoio ao desenvolvimento 
das regiões ainda periféricas do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Marconi Perillo. Em 
seguida, encerraremos a votação da matéria.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicial-
mente, eu gostaria de registrar a minha homenagem 
aos professores pelo dia de ontem.

A contribuição que quero oferecer aos professores, 
de uma maneira geral, dar-se-á por meio de um parecer 
que estamos preparando em colaboração ao Plano de 
Desenvolvimento da Educação, que está sendo neste 
momento debatido na Comissão de Educação.

Meu parecer já está pronto. Ele trata de toda a 
questão do ensino fundamental. Em breve falarei so-
bre o assunto.

A segunda questão, Sr. Presidente, diz respeito 
à ascensão de V. Exª à Presidência. Portanto, desejo 
apresentar meus cumprimentos a V. Exª por sua as-
censão à Presidência do Senado, embora só por 15 
dias. Com a presença de V. Exª na Presidência teremos 
uma certa calmaria. Estou convencido de que a maneira 
como V. Exª iniciou os trabalhos como Presidente em 
exercício do Senado haverá de colaborar para que te-
nhamos efetiva normalidade. Sendo o horário das 16h 
rigorosamente cumprido já é um bom sinal. A reunião, 
que se realizará hoje, com a presença dos presidentes 
de partidos e líderes também é outro excelente sinal. A 
sociedade toda aguarda, de nossa parte, a deliberação 
de projetos, medidas provisórias e emendas à Consti-
tuição, enfim, que esta Casa volte à sua rotina.

Em terceiro lugar, Sr. Presidente, eu gostaria 
de saudar o Líder Valdir Raupp pela sábia e feliz ini-
ciativa de reconduzir à CCJ os eminentes e ilustres 
brasileiros Pedro Simon e Jarbas Vasconcelos como 
membros titulares.

E, por fim, Sr. Presidente, desejo contar com a 
sua colaboração no sentido de convencer o Senador 
Antonio Carlos Valares para que os projetos que tra-
tam da regulamentação da Emenda nº 28 sejam todos 
apensados ao projeto de V. Exª. Apresentei, depois de 
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um longo estudo, de um longo trabalho, uma proposta 
de regulamentação da Emenda nº 29, porque tenho, e 
sempre tive, muita preocupação em relação ao setor 
de saúde, que é a área de V. Exª.

Não deve o relator simplesmente deixar de aco-
lher os nossos projetos, sem apensá-los, pelo menos, 
ao projeto de V. Exª. Matar um projeto porque já existe 
outro, anterior, na minha opinião, não seria a medida 
mais conveniente, a medida mais acertada. Nesse sen-
tido, peço a sua colaboração para que seja apensado 
o nosso projeto ao de V. Exª.

Muito obrigado e parabéns! Que V. Exª tenha 

muito êxito nesta gestão.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª a confiança e o respeito, que são 

mútuos, Senador Marconi Perillo.

Vou encerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram Sim 51 Senadores; e, NÃO, 04.

Não houve abstenções.
Total: 55 votos.
Está aprovada a matéria.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Item extrapauta:

PARECER Nº 811, DE 2007 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 811, de 2007, da Comissão de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Antonio Carlos Vala-
dares, sobre a Mensagem nº 131, de 2007 (nº 
598/2007, na origem), submetendo à aprecia-
ção do Senado a indicação do Senhor Agne-
lo Santos Queiroz Filho para exercer o cargo 
de Diretor da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – Anvisa.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Passa-se à votação que, de acordo com o disposto 

no art. 383, inciso VII, combinado com o art. 291, inciso 
I, alínea “e”, do Regimento Interno, deve ser procedida 
por escrutínio secreto.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Tem a palavra o Senador Inácio Arruda para enca-
minhar a votação.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Tião Viana, primeiro, quero 
cumprimentar V. Exª pelo período que, tenho certeza, 
será muito produtivo, muito rico, em nosso trabalho 
durante a interinidade de V. Exª.

Segundo, quero destacar a votação, que estamos 
fazendo neste momento, do médico, militante ativo do 
progresso do nosso País, do nosso desenvolvimento, 
e Deputado Federal por três legislaturas. Eu, o Sena-
dor Efraim e tantos outros que agora estamos aqui no 
Senado tivemos oportunidade de acompanhar o de-
sempenho de Agnelo como Deputado Federal; depois, 
como Ministro de Esportes do Governo Lula. Trata-se 
de uma pessoa afável, competente, que, quando assu-
me uma tarefa, se enche de entusiasmo para cumpri-

la. Considero uma indicação muito positiva do Senhor 
Presidente da República.

Quero, nesta oportunidade, agradecer a sua aco-
lhida, por parte dos Srs. Senadores, na Comissão de 
Assuntos Sociais. Foi muito bem recebido o seu debate, 
a sua discussão, tendo sido argüido pelos colegas.

Agradeço, nesta oportunidade, aos Líderes da 
Base do Governo, do Partido dos Trabalhadores, do 
PSB, do PDT, do PTB, do PR. Quero também agra-
decer aos Líderes da Oposição, que estão atuando 
conosco neste momento. Agradeço ao Líder dos De-
mocratas, Senador José Agripino, ao Líder do PSDB, 
Senador Arthur Virgílio, ao Senador José Nery, que 
aqui está conosco.

Reforço o pedido de apoio a todos os senhores 
e ao Líder do PDT, porque é muito importante essa 
indicação na oportunidade em que examinamos um 
conjunto de autoridades.

Agradeço a todos a oportunidade de votarmos 
essa liderança. Trata-se de uma liderança política e de 
um grande profissional que compreende muito bem o 
significado da Agência de Vigilância Sanitária. Tenho 
a convicção de que desenvolverá um grande trabalho. 
Além do mais, é alguém de fácil relacionamento com 
o Congresso Nacional e com o setor, por ser dessa 
área.

É uma vitória a sua indicação pelo Presidente 
Lula que acredito será muito bem acolhida pelo Ple-
nário do Senado Federal.

Agradeço ao Líder Valdir Raupp, por ter nos aju-
dado a construir a oportunidade de votar o nome de 
Agnelo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência faz um apelo aos Srs. Líderes para 
que convoquem as suas Bancadas. Temos apenas 45 
votos registrados.

Concedo a palavra ao Senador Cristovam Bu-
arque e, em seguida, ao Senador Magno Malta, pela 
ordem.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Tião Viana, 
em primeiro lugar, a nossa satisfação em vê-lo nessa 
cadeira. Em segundo lugar, minha satisfação de estar 
votando, nesse momento, a indicação de Agnelo Quei-
roz, o que é uma honra para o Distrito Federal.

Além disso, Sr. Presidente, solicito que cons-
te da pauta, para votação, a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 5, de 2005, que altera o art. 45 da 
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Constituição, para conceder ao brasileiro residente no 
exterior o direito de votar nas eleições para escolher 
representantes.

Então, é possível que isso seja colocado na pau-
ta, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Peço a V. Exª que faça um acordo com os Srs. Lí-
deres. Não havendo restrição, da minha parte não há 
qualquer impedimento, Senador Cristovam. E vale a 
pena lembrar que hoje a pauta está trancada.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Não 
para hoje, o que é impossível.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Então, solicito a V. Exª que estabeleça entendimen-
to com os Líderes. Não havendo divergência, a Mesa 
prontamente o atenderá.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Fi-
nalmente, Sr. Presidente, eu não estava presente no 
momento da votação do Item 2, da escolha do Dr. He-
sio de Albuquerque Cordeiro para Diretor da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar. E gostaria que cons-
tasse em ata que estou dando o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Será feito o registro da manifestação de V. Exª, Se-
nador Cristovam Buarque.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O Senador Magno Malta tem a palavra.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Se-
nador Tião Viana, Srs. Senadores, quero cumprimentar 
o Agnelo. Fomos criados na mesma cidade. Eu nasci 
em Macarani e o Agnelo, em Itapetinga. Eu fui criado 
em Itapetinga. São duas pequenas cidades do interior 
da Bahia.

O Agnelo era um menino diferenciado. Eu morava 
lá em cima no Rola Pote, no morro, onde só morava 

pobre – eu sou filho de faxineira. Hoje é o Bairro Prima-
vera, bonito, bacana, e o povo nem gosta que o chame 
de Rola Pote mais. E o Agnelo Queiroz já morava lá 
embaixo, estudava em uma escola particular, a única 
que tinha na cidade. Era o colégio do Dr. Edirani, que 
é tio do Dr. Agnelo Queiroz.

Então Agnelo Queiroz é de Itapetinga, na Bahia. 
Fomos criados juntos ali, e eu cansei de ver Agnelo 
Queiroz entrar domingo na matinê com os seus irmãos 
enquanto eu com os meus irmãos ficávamos do lado 
de fora chupando o dedo, olhando. Mas veja como a 
vida é. Nós fomos juntos Deputados Federais. É uma 
pessoa que eu prezo, que eu considero – e falo em 
nome do povo de Itapetinga do orgulho que sentimos 
por ele. Foi Ministro. É uma pessoa que representa 
bem o Distrito Federal, e representou bem como Mi-
nistro o Governo do Presidente Lula. E agora acerta 
o Presidente nesta indicação.

Então, Sr. Presidente, quero abraçar o Agnelo 
Queiroz e a sua família. Fazendo isso, eu relembro a 
nossa história, nossa infância, a infância de dois meni-
nos saindo de Itapetinga. Quando o vejo na posição em 
que está, a mim me orgulha bastante e tenho certeza 
que orgulha também àquela região onde vivemos e 
principalmente a cidade de Itapetinga onde nós cres-
cemos e tivemos o privilégio de estudar.

Então, abraço o Agnelo Queiroz e falo isso em 
nome do povo de Itapetinga e em nome do povo do 
Brasil pela boa escolha do Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Encerrada a votação.
Passa-se à apuração dos votos.

(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 45 Senadores; e, NÃO, 10.

Houve uma abstenção.
Total: 56 votos.
O parecer está aprovado.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra apenas para deixar registrado que 
eu estava em outras conversas e me esqueci de votar, 
mas quero deixar consignado o meu voto de apoio ao 
Agnelo Queiroz, que merece por demais a indicação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª o fará, Senadora Ideli. A Presidência só faz um 
apelo aos Srs. Senadores, pois começamos a registrar 
uma perda de quorum e ainda temos votações nominais, 
para que possamos aproveitar o tempo e que manifestem 
suas intenções no intervalo do registro de votações.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 151, DE 2007 
(Escolha de Autoridade)

Mensagem nº 151, de 2007 (nº 676/2007, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Raymundo Santos Rocha Magno, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Quadro Permanente do Minis-
tério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Delegado Permanente do Brasil junto 
à Organização da Aviação Civil Internacional 
– OACI, sediada em Montreal, Canadá.

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exercí-
cio, Senador Papaléo Paes, para leitura do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

PARECER Nº 865, DE 2007 – CRE

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para leitura 
de parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome do 
Sr. Raymundo Santos Rocha Magno obteve a aprova-
ção da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional pela unanimidade dos Membros presentes.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Passa-se à votação que, de acordo com a deli-
beração do Senado do dia 6 de maio de 1998, e nos 
termos do disposto no art. 383, VII, do Regimento In-
terno, deve ser procedida por escrutínio secreto, em 
sessão pública.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Ouço os Senadores Valdir Raupp e José Agripino.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ao mesmo 
tempo em que faço um apelo às Srªs e Srs. Senado-
res da minha Bancada, do PMDB, para que venham 
ao plenário do Senado, pois estamos em votação no-
minal, e ainda há várias votações nominais, eu quero 
fazer, Sr. Presidente, um registro.

Eu estava lendo na mídia, hoje, e verifiquei que o 
saldo de mortos foi muito elevado nesse feriado. Houve 
92 mortes em acidentes de trânsito. E, infelizmente, 
tenho de registrar aqui mais um acidente ocorrido no 
meu Estado, em Rondônia, na BR-364, com vítimas 
fatais, no dia de hoje, entre elas o filho do Secretário 
de Estado da Fazenda do meu Estado, o Sr. Márcio, e 
o João, irmão do Secretário da Fazenda e, se não me 
falha a memória, mais duas mortes ocorreram nesse 
acidente, o que é lamentável.

Por isso faço, neste momento, esse registro para 
externar as nossas condolências, os nossos sentimen-
tos à família de José Genaro, Secretário de Estado da 
Fazenda do meu Estado, à sua esposa, mãe do Márcio, 
a todos os familiares e amigos, pela perda irreparável 
desses cidadãos rondonienses.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª.

Tem a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria 
convocar os companheiros do Partido Democratas que 
estão nos gabinetes ou em outras dependências do 
Senado Federal, para que venham votar. Trata-se de 
acordo. Vamos votar a indicação de nove autoridades, 
com o compromisso de mais uma. Então, é a indicação 
de dez autoridades. O voto, é claro, é secreto, mas peço 
a presença dos companheiros para que possam ga-
rantir o quorum que – é verdade – já está em declínio. 
Companheiros de Partido, venham ao plenário!

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço ao Líder do Democratas pela manifestação 
de apoio ao processo legislativo.

Faço um apelo às Srªs Senadoras e aos Srs. Se-
nadores que venham ao plenário votar.

A Presidência esclarece que ainda temos medi-
das provisórias para votar hoje e que estão trancando 
a pauta. São matérias de interesse do País.

Senadora Patrícia Saboya Gomes, muito bem-
vinda à Casa.

Vou encerrar a votação. (Pausa.)
Está encerrada.
Passa-se à apuração dos votos.

(Procede-se à apuração.)

    441ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2007 



35386 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2007OUTUBRO 2007ANAIS DO SENADO FEDERAL442     



Outubro de 2007 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 35387 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 42 Srs. Senadores; e, NÃO, 07.

Houve uma abstenção.
Total: 50 votos.
Aprovado.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 156, DE 2007 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 156, de 2007 (nº 688/2007, 
na origem), pela qual o Presidente da Re-
pública submete à deliberação do Senado a 
escolha do Sr. Antonio José Ferreira Simões, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Di-
plomata do Quadro Permanente do Ministério 
de Relações Exteriores, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República 
Bolivariana da Venezuela.

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exer-
cício, Senador Papaléo Paes, para leitura do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional.

PARECER Nº 866, DE 2007 – CRE

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para leitura 
de parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome do 
Sr. Antonio José Ferreira Simões obteve a aprovação 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional pela unanimidade dos Membros presentes.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Passa-se à votação, que, de acordo com a deli-
beração do Senado do dia 6 de maio de 1998, e nos 
termos do disposto no art. 383, VII, do Regimento In-
terno, deve ser procedida por escrutínio secreto, em 
sessão pública. 

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Para encaminhar a votação, tem a palavra o Senador 
Francisco Dornelles.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senadora Kátia Abreu.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de justificar que, na votação anterior, votei “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª será atendida, e será consignada em Ata a 
intenção.

Com a palavra o Senador Francisco Dornelles; 
em seguida, o Senador Eduardo Azeredo.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) – Eu queria cumprimentar o Presidente da 
República pela indicação do Ministro Antonio Simões 
para Embaixador do Brasil na Venezuela. Trata-se de 
um diplomata do mais alto gabarito. Estou certo de que 
fará um trabalho extremamente importante para o for-
talecimento das relações do Brasil com aquele País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª.

Senador Eduardo Azeredo.
Faço um apelo às Srªs e aos Srs. Senadores que 

votem. Estamos em votação nominal.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, a indicação do embaixador foi aprovada 
normalmente na Comissão de Relações Exteriores, 
mas, em se tratando da Venezuela, é o momento de 
trazer aqui também uma preocupação com as decla-
rações recentes do Presidente Chávez de que, caso 
Evo Morales saia da Presidência da Bolívia, ele inva-
diria o país vizinho. Veja bem a que ponto chegam as 
declarações de Chávez: ele já está ameaçando invadir 
a Bolívia. O nosso embaixador terá, sem dúvida algu-
ma, um trabalho muito desafiante, que é conviver com 
a situação política no país vizinho da Venezuela.

Reitero, mais uma vez, a nossa preocupação 
com o rumo que a democracia toma sob o Governo 
de Hugo Chávez.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Osmar Dias e Senador Eduardo Suplicy.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, não conheço o Sr. Antonio Si-
mões, que será embaixador na Venezuela, mas cer-
tamente o conhecerei pela TV Educativa do Paraná, 
que acaba de fazer um convênio com a televisão da 
Venezuela – um convênio entre o Governo do Estado 

    443ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2007 



35388 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2007

do Paraná e o Governo Hugo Chávez. Haverá uma 
programação conjunta, se não me engano, de cinco 
horas por dia. Então, terei o prazer de conhecer o Sr. 
Antonio Simões, que será embaixador na Venezuela, 
já que a TV Educativa do Paraná estará transmitindo 
uma programação exclusiva da TV Venezuela.

Esta comunicação eu faço, Sr. Presidente, evi-
dentemente, até para justificar meu voto, porque, não 
o conhecendo, ficarei na expectativa de conhecê-lo 
pela TV Educativa do Paraná, assistindo à televisão da 
Venezuela, nesse convênio entre o Governo do Paraná 
e o Presidente Hugo Chávez.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, estamos aqui a observar algumas análi-
ses sobre o Presidente Hugo Chávez em manifesta-
ções a respeito do possível ingresso da Venezuela no 
Mercosul.

Eu gostaria de registrar, Sr. Presidente, que o 
Embaixador Antonio José Ferreira Simões, que ago-
ra foi designado pelo Presidente e pelo Ministro Celso 
Amorim para ser o nosso embaixador na Venezuela, 
expressou, com muita clareza, as razões pelas quais 
será muito importante que tenhamos a Venezuela no 
Mercosul, e inclusive ressaltando o quão importante é 
para o desenvolvimento brasileiro, e complementar ao 
da Venezuela, que nós possamos estreitar as nossas 
relações com a Venezuela.

Ademais, Sr. Presidente, a Constituição venezue-
lana, assim como a brasileira, tem explicitado, como 
objetivo do país, a nação venezuelana, a integração 
com a América Latina e o Caribe.

E gostaria de ressaltar um aspecto. O Presidente 
Álvaro Uribe, da Colômbia, que há poucos dias inau-
gurou um gasoduto construído em parceria com a Ve-
nezuela, e que está propondo a construção de outro 
gasoduto, em parceria com o Equador, está pedindo a 
participação da Colômbia no Banco do Sul e convida 
o Presidente Hugo Chávez para trazer a Venezuela de 
volta à Comunidade Andina de Nações.

E todos nós temos tido conhecimento de como 
o Presidente Álvaro Uribe, da Colômbia, tem sido um 
democrata, tem tido uma posição extremamente alia-
da do governo dos Estados Unidos em muitos aspec-
tos, e mesmo assim está convidando a Venezuela e o 
governo do Presidente Hugo Chávez para retornar à 
Comunidade Andina.

Assim, Sr. Presidente, avalio que precisamos 
ver a questão da integração da Venezuela nos países 
do Mercosul, convidando o Presidente Hugo Chávez 
a participar da comunidade do Mercosul e, inclusive, 
vendo a questão da Venezuela para além do Governo 
Hugo Chávez, como, aliás, propõe tanto a Constituição 
do Brasil quanto a da Venezuela.

Quero enaltecer a exposição feita pelo Embai-
xador Antonio José Ferreira Simões na Comissão de 
Relações Exteriores, presidida pelo Senador Heráclito 
Fortes, e justificar, Sr. Presidente, que hoje, infelizmen-
te, não pude estar presente à reunião da Comissão 
em que esteve o Embaixador Clifford Sobel, porque 
precisei participar, simultaneamente, da audiência 
realizada junto com a Febraban na Comissão de As-
suntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Vou encerrar a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 53 Srs. Senadores; e, NÃO, 6.

Houve uma abstenção.
Total: 60 votos.
Aprovado.
Será feita a comunicação ao Sr. Presidente da 

República.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 135, DE 2007 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 135, de 2007 (nº 626/2007, 
na origem), pela qual o Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha da 
Srª Leda Lúcia Martins Camargo, Ministra de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do 
Quadro Permanente do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora 
do Brasil junto à República Tcheca.

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exercí-
cio, Senador Papaléo Paes, para leitura do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

PARECER Nº 867, DE 2007 – CRE:

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para leitura 
de parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome da 
Srª Leda Lúcia Martins Camargo, obteve a aprovação 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional pela unanimidade dos Membros presentes.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Passa-se à votação, que, de acordo com a delibera-
ção do Senado do dia 6 de maio de 1998 e nos termos do 
disposto no art. 383, VII, do Regimento Interno, deve ser 
procedida por escrutínio secreto, em sessão pública.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, com a palavra o Senador Heráclito 
Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Senador Eduardo Suplicy e outros companheiros fa-
laram há pouco sobre a necessidade da integração la-
tino-americana, com o que concordo. Na condição de 
Presidente da Comissão de Relações Exteriores, não 
poderia ter outro comportamento a não ser este.

Daí por que, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
acho que o encaminhamento para a questão do ingresso 

da Venezuela no Mercosul tem que ser tratado de ma-
neira técnica. É preciso que as pessoas entendam que 
esse assunto ainda se encontra na Câmara dos Depu-
tados, aguardando aprovação, para posteriormente vir 
ao Senado. O assunto será tratado no devido momento 
e com a importância que a Venezuela merece.

No entanto, Sr. Presidente, quero dizer e deixar 
bem claro que causa a todos nós preocupação quan-
do ouvimos, por exemplo, declarações do Presidente 
venezuelano, publicadas nos jornais do mundo inteiro, 
em que ameaça se envolver em questões internas da 
Bolívia, inclusive com invasão naquele país. Acho um 
precedente perigoso que as declarações do Sr. Chávez 
vão ao desencontro do que pregam os países deste 
continente, marcado pela ordem e pela paz.

Daí por que, Senador Suplicy, V. Exª, com essa 
sua vocação de timoneiro da paz, poderia ter um pa-
pel importante nessa questão. Poderia pedir inclusive 
ao Presidente venezuelano que reconsiderasse essas 
suas declarações de invasão ao país vizinho, em qual-
quer circunstância. Temos que respeitar a autonomia, 
temos que respeitar as decisões dos países. Criticar 
até podemos. Usar a tribuna até podemos. Protestar 
até podemos. Mas ameaça com armas, ameaça com 
a força é um precedente muito perigoso com o qual 
nós brasileiros, filhos de um país defensor da paz, não 
podemos concordar. E muito menos podemos nos ca-
lar com afirmativas dessa natureza.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte, Senador Heráclito Fortes?

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Com 
o maior prazer, Senador Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
sabe que, de maneira alguma, estarei defendendo, em 
qualquer circunstância, intervenção armada de um país 
sobre outro, ainda mais países-irmãos da América La-
tina. E tenho a convicção de que nós brasileiros jamais 
permitiríamos que uma nação utilizasse armas contra 
outra nação aqui vizinha. Então, expresso a minha di-
vergência com respeito a qualquer atitude da parte do 
Presidente da Venezuela se porventura tiver a inten-
ção de intervir militarmente num país como a Bolívia. 
Tenho a convicção de que os bolivianos saberão re-
solver as suas questões internas por meios pacíficos 
e da não-violência. E V. Exª sabe que essa tem sido a 
minha posição de maneira consistente. Outra coisa que 
procurei salientar é que o próprio Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Eduardo Suplicy, peço objetividade a 
V. Exª.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Vou 
concluir, Sr. Presidente. O que eu salientei é que o 
Presidente da Colômbia, Álvaro Uribe – como V. Exª 
sabe, ele tem posição muito diversa em muitos aspec-
tos no que diz respeito à política internacional do Hugo 

OUTUBRO 2007ANAIS DO SENADO FEDERAL446     



Outubro de 2007 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 35391 

Chávez –, há poucos dias, avaliou como importante 
que a Venezuela se integre à Comunidade Andina de 
Nações, procurando aproximação com a instalação do 
gasoduto entre os dois países. E avalio importante que 
venhamos a ter, sim, a Venezuela no Mercosul.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. Exª 
não prestou atenção ao meu pronunciamento. Separei 
exatamente a posição desta Casa com relação ao in-
gresso da Venezuela no Mercosul, – dizendo inclusive 
que era uma questão técnica – do episódio das decla-
rações do Sr. Hugo Chávez. A ação não é pacífica. A 
ação ameaçada pelo Sr. Hugo Chávez é ação bélica, 
daí por que minha preocupação.

Sr. Presidente, o mais importante é que quero que 
se registre, nos Anais da Casa, que um representante 
do Partido dos Trabalhadores se solidarizou com a Bo-
lívia, diante dessa ameaça do Sr. Hugo Chávez, e que 
foi exatamente o Senador Eduardo Suplicy. Quero que 
fique pelo menos esse registro nos Anais desta Casa, 
para que a História depois faça o julgamento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª, Senador Heráclito Fortes.
Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)

    447ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2007 



35392 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2007

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 50 Srs. Senadores; e, NÃO, 6.

Houve uma abstenção.
Total: 57 votos.
Aprovado o nome da Srª Leda Lúcia Martins 

Camargo.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 127, DE 2007 
(Escolha de chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 127, de 2007 (nº 573/2007, 
na origem), pela qual o Presidente da Repú-
blica submete à deliberação do Senado a es-
colha do Sr. Alcides Gastão Rostand Prates, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Quadro Permanente do Minis-
tério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à Repú-
blica das Filipinas.

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exer-
cício, Senador Papaléo Paes, para leitura do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional.

PARECER Nº 868, DE 2007 – CRE:

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para leitura 
de parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome do 
Sr. Alcides Gastão Rostand Prates obteve a aprovação 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional pela unanimidade dos Membros presentes.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Passa-se à votação, que, de acordo com a deli-
beração do Senado do dia 6 de maio de 1998, e nos 
termos do disposto no art. 383, VII, do Regimento In-
terno, deve ser procedida por escrutínio secreto, em 
sessão pública.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 
(Pausa.)

A Presidência informa que ainda temos duas 
medidas provisórias a serem votadas e mais três es-
colhas de autoridades.

(Procede-se à votação.)

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O Sr. Tião Viana, Presidente interino, dei-
xa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de registrar aqui a nossa tristeza e as nos-
sas condolências à família do Secretário José Genaro, 
Secretário de Fazenda do Estado de Rondônia, que 
perdeu o seu filho Marcelo e o seu irmão João, num 
trágico acidente na BR-364, que liga a nossa capital 
ao interior do Estado de Rondônia.

Na mesma linha em que vi há pouco a Líder 
Ideli Salvatti falar sobre as vítimas de Santa Catarina 
e também o nosso Senador Magno Malta, fica aqui a 
nossa preocupação também com as vítimas da vio-
lência no trânsito. Nós, realmente, temos que aprovar 
alguma coisa nesse sentido, temos que tentar frear... 
Há projeto nesse sentido tramitando aqui na Casa, e 
nós tínhamos que acelerar a discussão desses proje-
tos. Se nós abrirmos os jornais hoje, vamos verificar 
vários acidentes aqui em Brasília, em Santa Catarina, 
em Rondônia, enfim, no Brasil inteiro. Acredito que nós 
teríamos que nos aprofundar nessa discussão para que 
pudéssemos encontrar uma solução ou, pelo menos, 
amenizar a questão dos acidentes de trânsito, princi-
palmente aqueles com vítimas – não é o caso deste 
aqui, ocorrido em Rondônia – levadas pela violência, 
pela bebida alcoólica, que tiram a vida de tantas pes-
soas inocentes pelo País afora.

De qualquer maneira, eu gostaria de registrar 
aqui as nossas condolências ao Secretário José Ge-
naro pelo falecimento do filho e do irmão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Tião Viana, Presidente interino.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Está encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 49 Srs. Senadores; e, NÃO, 07.

Houve duas abstenções.
Total: 58 votos.
Aprovado o nome do Sr. Alcides Gastão Ros-

tand Prates.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 129, DE 2007 
(Escolha de chefe de missão diplomática)

Mensagem nº 129, de 2007 (nº 575/2007, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à deliberação do Senado a escolha 
do Sr. João de Mendonça Lima Neto, Ministro 
de Segunda Classe da Carreira de Diploma-
ta do Quadro Permanente do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República So-
cialista do Vietnã.

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exer-
cício, Senador Papaléo Paes, para leitura do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional.

PARECER Nº 869, DE 2007 – CRE

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para leitura 
de parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome do 
Sr. João de Mendonça Lima Neto obteve a aprovação 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional pela unanimidade dos Membros presentes.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
não pude estar presente à votação. Peço que V. Exª 
registre o meu voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Será consignada em Ata a intenção de V. Exª, Sena-
dor Tasso Jereissati.

Passa-se à votação, que, de acordo com a de-
liberação do Senado do dia 6 de maio de 1998 e nos 
termos do disposto no art. 383, VII, do Regimento In-
terno, deve ser procedida em escrutínio secreto, em 
sessão pública.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Flexa 
Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Quero apenas informar a V. 
Exª que a nobre Senadora Lúcia Vânia já encaminhou 
ao Ministro Mantega o convite para que S. Exª compa-
reça à próxima reunião da Comissão de Desenvolvi-
mento Regional. A informação do gabinete do Ministro 
é a de que S. Exª está em viagem ao exterior. Então, 
não podendo ser nessa quinta, que seja na quinta-feira 
da semana que vem.

Quero, também, Sr. Presidente, fazer minhas as 
palavras dos Senadores Eduardo Azeredo e Heráclito 
Fortes com relação ao destempero do Presidente Hugo 
Chávez e sua declaração de que poderia invadir a Bo-
lívia caso não fossem aprovadas as propostas de Evo 
Morales à Constituinte. A oposição estava obstruindo a 
aprovação das propostas do Presidente Evo Morales. 
Caso isso acontecesse, o Presidente Hugo Chávez ia 
transformar a Bolívia em um novo Vietnã.

Como estamos aprovando a indicação do Embai-
xador João Mendonça de Lima Neto para o Vietnã, é 
possível que ele, em vez de ir para o Vietnã, vá direto 
para a Bolívia, porque essa será a vontade do Presi-
dente Hugo Chávez, que, com certeza absoluta, não 
a colocará em prática. Como bem disse o Senador 
Heráclito Fortes, estamos em um continente em que 
prezamos a democracia.

Quero aqui lamentar o anúncio feito pelo Senador 
Osmar Dias ao Plenário de que Governo do Paraná 
fez um convênio com o Governo da Venezuela para 
transmitir cinco horas de programação da TV estatal 
da Venezuela na TV Educativa do Paraná. Não sei de 
nada que venha do Sr. Hugo Chávez que possa ser 
educativo para os brasileiros do Paraná.

Senador Alvaro Dias, quero apenas lamentar que 
o Paraná possa transmitir aos seus filhos ensinamentos 
que não são condizentes com o processo democrático 
que tanto o Brasil preza.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
caminho à Mesa dois votos de aplauso: um ao jornal 
Maskate, de Manaus, pelos seus dez anos de existência 
combativa; e outro à economista Noélia Lúcia Simão 
Falcão, pelo trabalho brilhante que realiza à frente da 
Divisão de Propriedade Intelectual e Negócios do Ins-
tituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).
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Quanto à questão envolvendo o Presidente Chá-

vez e o Presidente Morales, creio que a nossa contribui-

ção seria sugerir uma arbitragem internacional na pes-

soa do glorioso Odorico Paraguaçu, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª.

Está encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 44 Srs. Senadores; e, NÃO, 07.

Não houve abstenções.
Total: 51 votos.
Aprovado o nome do Sr. João Mendonça de Lima 

Neto.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Passa-se ao próximo item. Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 134, DE 2007 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 134, de 2007 (nº 625/2007, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à deliberação do Senado a escolha 
do Sr. Brian Michael Fraser Neele, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do 
Quadro Especial do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República de Honduras.

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exer-
cício, Senador Papaléo Paes, para leitura do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional.

PARECER Nº 870, DE 2007 – CRE

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para leitura 
de parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome do 
Sr. Brian Michael Fraser Neele obteve a aprovação da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal pela unanimidade dos Membros presentes.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Passa-se à votação, que, de acordo com a deli-
beração do Senado do dia 6 de maio de 1998, e nos 
termos do disposto no art. 383, VII, do Regimento In-
terno, deve ser procedida por escrutínio secreto, em 
sessão pública.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Flexa 
Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Presidente Senador 
Tião Viana, fiquei tão preocupado com a possibilidade 
de o Embaixador João Mendonça não ir para o Vietnã 
mas para a Bolívia que esqueci de votar.

Eu queria que V. Exª consignasse o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Será consignada em Ata a intenção de V. Exª.
Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que conclu-

am a votação. Ainda temos uma escolha de autorida-
de para votar. Em seguida, votaremos duas medidas 
provisórias.

O Presidente agradece penhoradamente a cola-
boração e a sensibilidade dos Senadores com o pro-
cesso legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 42 Srs. Senadores; e, NÃO, 6.

Houve duas abstenções.
Total: 50 votos.
Aprovado o nome do Sr. Brian Michael Fraser 

Neele.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Vamos à última votação para escolha de autoridade 
que exige votação nominal. A partir de então, teremos 
a apreciação de duas medidas provisórias. Item ex-
trapauta:

MENSAGEM Nº 150, DE 2007 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 150, de 2007 (nº 667/ 2007, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à deliberação do Senado a escolha 
do Sr. Affonso Emílio de Alencastro Massot, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Quadro Permanente do Minis-
tério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à Repú-
blica Helênica.

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exercí-
cio, Senador Papaléo Paes, para leitura do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

PARECER Nº 871, DE 2007 – CRE

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para leitu-
ra de parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome 
do Sr. Affonso Emílio de Alencastro Massot obteve 
a aprovação da Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional pela unanimidade dos Membros 
presentes.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Passa-se à votação, que, de acordo com a delibera-
ção do Senado do dia 6 de maio de 1998, e nos termos do 
disposto no art. 383, VII, do Regimento Interno, deve ser 
procedida por escrutínio secreto, em sessão pública.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Faço um apelo às Srªs e aos Srs. Senadores para que 
votem a matéria, a fim de que encerremos a votação.

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

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra a V. Exª pela ordem, Senador 

Flexa Ribeiro, animado com o Círio de Nazaré, que 
foi um êxito pleno...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É ver-
dade.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – ... da reli-
giosidade do povo amazônico e paraense.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – A Santa abençoa todos os 
brasileiros e paraenses. 

Eu acabo de receber, Senador Mercadante, uma 
página do Diário de Notícias, de Portugal, de domingo 
passado, dia 14, que traz uma notícia do Presidente 
Hugo Chávez. 

Eu gostaria, Senador Suplicy, que V. Exª, que tem 
a família composta de vários artistas e é um cantor nas 
horas vagas, prestasse atenção a essa notícia que saiu 
no Diário de Notícias, de Lisboa, no domingo, dia 14 
de outubro. Diz o seguinte:

Mais uma polêmica na Venezuela. Desta vez entre 
Alejandro Sanz e o Presidente Hugo Chávez. O show 
do cantor espanhol no estádio público Poliedro, previsto 
para novembro, acaba de ser proibido por Chávez depois 
de Sanz ter criticado a política do Presidente da Vene-
zuela. As declarações polêmicas foram proferidas por 
Sanz em 2004, durante a sua tournée pela Venezuela, 
altura em que disse que não gostava de Chávez.

Está atento, Senador Suplicy?
Em entrevista a um programa de rádio, tentan-

do justificar a decisão oficial, o Ministro da Educação 
Superior, Luís Acuna, argumentou que o artista se 
manifestou contra o Presidente e a sua revolução bo-
livariana e deixou no ar a idéia de que o povo podia 
não reagir bem. O Governo diz, contudo, que Alejandro 
Sanz pode atuar no estádio privado.

Quero solicitar a V. Exª que faça um apelo ao 
Presidente Hugo Chávez, já que V. Exª se dá tão bem 
com ele, para que permita a esse artista se exibir no 
estádio em que estava prevista a sua turnê agora em 
novembro. Não é possível que também não se possa 
discordar da posição do Presidente Hugo Chávez. 

Acho que o Senador Eduardo Azeredo será per-
sona non-grata na Venezuela junto comigo, porque nós 
não concordamos com a forma antidemocrática como 
o Presidente da Venezuela tem se portado com relação 
aos países da América do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Vou encerrar a votação.

Temos, ainda, votação de duas medidas provisó-
rias e um expediente que deverá ser lido. O Presidente 
José Sarney ainda está votando.

Vou encerrar a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 43 Srs. Senadores; e, NÃO, 6. 

Houve duas abstenções.
Total: 51 votos.
Aprovado o nome do Sr. Affonso Emílio de Alen-

castro Massot. 
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr. 

Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Senador Marconi Perillo, pela ordem.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar meu voto na autoridade do Vietnã.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Está feito o registro de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Item nº 7.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 30, DE 2007 
(Proveniente da Medida Provisória nº 381, de 2007) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
 do §6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 30, de 2007, que abre 
crédito extraordinário, em favor de diversos 
órgãos do Poder Executivo, no valor global 
de seis bilhões, trezentos e vinte milhões, 
novecentos e quarenta e um mil, setecentos 
e cinqüenta e oito reais, para os fins que es-
pecifica (proveniente da Medida Provisória nº 
381, de 2007).

A matéria constou da Ordem do Dia da última 
sessão deliberativa ordinária, quando teve sua apre-
ciação transferida para hoje.

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

– foram apresentadas à Medida Provisó-
ria 53 emendas;

– a Proposição foi remetida à Câmara dos 
Deputados no dia 3 de agosto, tendo sido apre-
ciada naquela Casa no dia 19 de setembro;

– o Relator da matéria naquela Casa 
foi o Deputado Luiz Bittencourt (Bloco/PMDB 
– GO);

– o prazo de vigência de sessenta dias 
foi prorrogado por igual período pelo Ato do 

Presidente do Congresso Nacional nº 55, de 
2007, e se esgotará no dia 16 de novembro;

– a Medida Provisória foi recebida for-
malmente pelo Senado Federal no dia 3 de 
outubro.

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Epitácio 
Cafeteira, Relator revisor da matéria.

PARECER Nº 872, DE 2007 – PLEN

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (Bloco/PTB – MA. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não vou cumpri-
mentar o Presidente Tião Viana, pois S. Exª já recebeu 
cumprimentos de todo mundo. Eu quero cumprimentar 
hoje o Senado Federal, todos os Senadores, princi-
palmente aqueles que evitavam as votações. Hoje, já 
votamos a indicação de dezessete autoridades, com 
votação secreta. Ou seja, o Senado está batendo re-
corde. É por isso que eu quero me congratular com 
todas as Bancadas e todos os Partidos.

Feita esta breve comunicação, quero dizer que 
essa Medida Provisória, que abre, em favor de diversos 
órgãos do Poder Executivo, crédito extraordinário no 
valor de R$6.320.941.758,00, conforme discriminado, 
destina-se à execução do PAC – Programa de Acele-
ração do Crescimento.

A relevância e a urgência da matéria, no caso 
das ações relativas à gestão de coordenação do PAC, 
justificam-se pelo risco iminente de comprometimen-
to do cronograma dos projetos que se encontram em 
andamento, tendo em vista a inexistência de recursos 
passíveis de serem empregados na supervisão, no mo-
nitoramento e na avaliação da execução das obras de 
infra-estrutura. Tal fato poderá implicar descontinuidade 
das obras, com sérios prejuízos ao Erário e à popula-
ção beneficiada.

Informa a Exposição de Motivos Interministerial 
nº 151, de 2007, que as programações constantes des-
se crédito, com Identificador de Resultado Primário 3, 
referem-se à iniciativa que possui efeito multiplicador 
da economia, permitindo taxas de retorno amplamente 
positivas para o País, sendo assim consideradas como 
adequadas aos parâmetros exigidos para a inclusão no 
âmbito do projeto-piloto de investimento público. 

Com relação ao destaque aprovado na Câmara 
dos Deputados, que suprime a dotação em favor do 
Aeroporto de Macapá, entendemos que a recomen-
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dação do Tribunal de Contas de suspender qualquer 
pagamento relativo ao empreendimento até posterior 
deliberação daquela Corte não impede a consignação 
de dotação à obra. Com efeito, a consignação do crédito 
poderá facilitar a retomada da obra tão logo o Tribunal 
considere sanadas as eventuais irregularidades.

Pelo exposto, orientamos pela aprovação da Medi-
da Provisória nº 381, de 2007, conforme encaminhada 
pelo Poder Executivo.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer, na íntegra:

PARECER Nº  , DE 2007 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 30, DE 2007 
(Proveniente da  

Medida Provisória nº 381-B, de 2007)

Do Senado Federal, sobre o Projeto de 
Lei de Conversão nº 30/2007, proveniente da 
Medida Provisória nº 381, de 5 de julho de 
2007, que abre crédito extraordinário, em 
favor de diversos órgãos do Poder Execu-
tivo, no valor global de R$6.320.941.758,00 
(seis bilhões, trezentos e vinte milhões, no-
vecentos e quarenta e um mil, setecentos 
e cinqüenta e oito reais), para os fins que 
especifica.

Origem: Poder Executivo
Relator: Senador

I – Apreciação

I.1. Histórico

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o 
Presidente da República adotou e submeteu à delibe-
ração do Congresso Nacional a Medida Provisória nº 
381, de 5 de julho de 2007, que abre crédito extraor-
dinário, em favor de diversos órgãos do Poder Execu-
tivo, no valor global de R$6.334.721.758,00 (seis bi-
lhões, trezentos e trinta e quatro milhões, setecentos 
e vinte e um mil, setecentos e cinqüenta e oito reais), 
para atender às programações constantes de seus 
Anexos I e II.

Os recursos necessários à abertura do crédito 
decorrem de:

I – superávit financeiro apurado no Balanço Pa-
trimonial da União do exercício de 2006, no valor de 
R$6.009.964.347,00 (seis bilhões, nove milhões, no-
vecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta 
e sete reais), sendo:

a) R$2.665.099.276,00 (dois bilhões, seiscentos e 
sessenta e cinco milhões, noventa e nove mil, duzentos 
e setenta e seis reais) de Recursos Ordinários;

b) R$2.520.119.032,00 (dois bilhões, quinhentos 
e vinte milhões, cento e dezenove mil, trinta e dois re-
ais) de Contribuição de Intervenção no Domínio Eco-
nômico – Combustíveis; e

c) R$824.746.039,00 (oitocentos e vinte e quatro 
milhões, setecentos e quarenta e seis mil, trinta e nove 
reais) de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 
das Pessoas Jurídicas; e

II – repasse da União sob a forma de partici-
pação no capital de empresas estatais, no valor de 
R$324.757.411,00 (trezentos e vinte e quatro milhões, 
setecentos e cinqüenta e sete mil, quatrocentos e 
onze reais).

Segundo a Exposição de Motivos Interministe-
rial nº 151/2007 – MP, o Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC, proposta inovadora que contribui 
para o desenvolvimento do País, vem sendo implan-
tado com vistas a estimular os setores produtivos e, 
concomitantemente, suprir a população, inclusive, das 
mais remotas regiões, com serviços e produtos sociais, 
sem perder o foco necessário à preservação do meio-
ambiente. Na concepção do Programa, foram conside-
radas como premissas para seu êxito o crescimento 
econômico, a geração de empregos e a melhoria das 
condições de vida dos cidadãos brasileiros. Para tanto, 
a consecução desses objetivos demanda, entre outras 
medidas, a eliminação dos gargalos de infra-estrutura 
do País, mediante o aumento do investimento público, 
aliado ao incentivo do investimento do setor privado.

Alega o Poder Executivo que, dessa forma, torna-
se premente a atuação do Governo Federal no sentido 
de assegurar o aporte de novos recursos com vistas a 
garantir a continuidade do PAC, razão pela qual propõe 
esta Medida Provisória que abre, em favor de diversos 
órgãos do Poder Executivo, crédito extraordinário no 
valor global de R$6.334.721.758,00 (seis bilhões, tre-
zentos e trinta e quatro milhões, setecentos e vinte e 
um mil, setecentos e cinqüenta e oito reais), conforme 
discriminado no quadro a seguir, sendo:

a)R$6.009.964.347,00 (seis bilhões, nove milhões, 
novecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e qua-
renta e sete reais), constantes do Anexo I, destinados 
à execução de investimentos e ações de Governo; e

b) R$324.757.411,00 (trezentos e vinte e quatro 
milhões, setecentos e cinqüenta e sete mil, quatrocentos 
e onze reais), constantes do Anexo II, para a execução 
de investimentos pelas Empresas Estatais.
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Destaca o Poder Executivo que as programações 
constantes do Anexo I destinam-se, precipuamente, a 
ações de infra-estrutura, foco importante da atuação 
do Governo Federal. Adicionalmente, foram alocados 
recursos para possibilitar o desenvolvimento de ações 
de extrema relevância para possibilitar a gestão e a 
coordenação dos projetos integrantes do PAC na Pre-
sidência da República e nos Ministérios de Minas e 
Energia, dos Transportes, da Integração Nacional e das 
Cidades, de forma a evitar atrasos nos cronogramas e 
descontinuidade das obras em andamento.

O crédito em favor da Secretaria Especial de 
Portos da Presidência da República permitirá a trans-
ferência de recursos a diversas Companhias Docas, a 
título de elevação da participação da União, com vistas 
a possibilitar o atendimento de obras indispensáveis à 
melhoria da operação de diversos portos brasileiros.

Em relação ao Ministério da Saúde, o crédito pos-
sibilitará a execução de ações urgentes de saneamen-
to básico, imprescindíveis à redução de doenças e de 
agravos à saúde, bem como ao crescimento econômico 
das áreas beneficiadas, em municípios com popula-
ção de até cinqüenta mil habitantes que apresentam 
elevados riscos à saúde, devido a fatores sanitários e 
ambientais, em comunidades indígenas e quilombo-
las e em populações rurais e localidades com altos 
índices de incidência de malária e doença de chagas. 
Além disso, viabilizará a implantação e ampliação de 
sistemas de abastecimento de água, de esgotamento 
sanitário e de coleta e tratamento de resíduos sólidos, 
ações de manejo ambiental, drenagem urbana e me-
lhoria das condições habitacionais.

No tocante ao Ministério dos Transportes, a pro-
posição permitirá atender despesas a cargo da sua 
Administração Direta, da VALEC – Engenharia, Cons-
truções e Ferrovias S.A. e do Departamento Nacional 
de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, em caráter 
de relevância e urgência, relativas aos investimentos 
nos setores rodoviário, ferroviário, portuário e hidrovi-
ário. Na administração direta do Ministério dos Trans-
portes, os recursos viabilizarão o apoio à construção 
do trecho sul do Rodoanel no Estado de São Paulo, o 
qual possibilitará a interligação de dez rodovias, sen-
do três federais e sete estaduais, em torno da região 
metropolitana de São Paulo, com o objetivo de aliviar 
o intenso tráfego nas vias marginais da cidade, sobre-
tudo de caminhões, e de facilitar o acesso à metrópole. 
No âmbito do DNIT, o crédito permitirá a moderniza-
ção tecnológica do departamento, bem como diversas 
intervenções imprescindíveis nos modais hidroviário, 
portuário, rodoviário e ferroviário. No modal hidroviá-
rio, os recursos serão empregados na continuidade 
das obras de construção das eclusas de Tucuruí, no 

Estado do Pará. No que se refere ao modal portuário, 
o crédito possibilitará a construção de portos fluviais 
na região amazônica, nos estados do Amazonas, Pará 
e Rondônia. No setor rodoviário, os recursos serão 
aplicados em diversos trechos de rodovias federais, 
possibilitando a manutenção da malha rodoviária fe-
deral e a execução de obras imprescindíveis para a 
infra-estrutura de transportes do País. Quanto ao se-
tor ferroviário, alega que, atualmente, diversos trechos 
da malha ferroviária nacional atravessam importantes 
centros urbanos, causando transtornos ao tráfego lo-
cal, o que, além de dificultar o fluxo ferroviário nessas 
localidades, traz outras implicações de igual gravida-
de, como transtornos à circulação dos moradores e 
inúmeros acidentes, tornando-se imprescindível, com 
a máxima urgência, a construção e a adequação de 
contornos e ramais ferroviários nos municípios de São 
Félix (BA), Barra Mansa (RJ), Araraquara (SP), Join-
ville e São Francisco do Sul (SC).

No Ministério da Defesa, a proposição permitirá 
a transferência de recursos à Empresa Brasileira de 
Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, a título 
de participação da União no capital da empresa, com 
vistas a assegurar as condições orçamentárias e fi-
nanceiras necessárias à realização de investimentos 
em infra-estrutura aeroportuária, abrangendo obras de 
reforma, de modernização e de expansão em diversos 
aeroportos integrantes do PAC.

No que tange ao Ministério da Integração Nacio-
nal, os recursos viabilizarão a ampliação e a melhoria 
de infra-estrutura hídrica, o desenvolvimento da agri-
cultura irrigada e a consecução de intervenções ne-
cessárias à integração do rio São Francisco com as 
bacias do Nordeste Setentrional.

O crédito ao Ministério das Cidades possibilitará 
atender despesas relevantes e urgentes nos setores 
de habitação, de saneamento e de transporte ferrovi-
ário urbano de passageiros. No que tange ao setor de 
transporte ferroviário urbano de passageiros, o crédi-
to possibilitará a realização de obras de expansão e 
modernização dos Sistemas Ferroviários de Belo Ho-
rizonte, de Salvador e de Recife, propiciando ganhos 
de qualidade e eficiência dos serviços, melhores con-
dições de mobilidade às populações beneficiárias, bem 
como a garantia do processo de descentralização de 
suas gestões aos governos locais.

Cabe ressaltar, ainda, que dos recursos alocados 
no Anexo I da Medida Provisória, R$324.757.411,00 
(trezentos e vinte e quatro milhões, setecentos e cin-
qüenta e sete mil, quatrocentos e onze reais) destinam-
se à transferência de recursos para empresas estatais. 
Desse montante, R$102.757.411,00 (cento e dois mi-
lhões, setecentos e cinqüenta e sete mil, quatrocentos 
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e onze reais) referem-se a programações integrantes 
da Secretaria Especial de Portos e R$222.000.000,00 
(duzentos e vinte e dois milhões de reais) a programa-
ções do Ministério da Defesa. Esses recursos destinam-
se ao aumento de capital das Companhias Docas e 
da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 
– INFRAERO, responsáveis, respectivamente, pela 
execução dos projetos em portos e por investimentos 
em infra-estrutura aeroportuária, conforme detalhado 
em seu Anexo II.

A relevância e a urgência da matéria, no caso 
das ações relativas à gestão e coordenação do PAC, 
justificam-se pelo risco iminente de comprometimen-
to do cronograma dos projetos que se encontram em 
andamento, tendo em vista a inexistência de recursos 
passíveis de serem empregados na supervisão, no mo-
nitoramento e na avaliação da execução das obras de 
infra-estrutura. Tal fato poderá implicar descontinuidade 
das obras, com sérios prejuízos ao Erário e à popula-
ção beneficiária.

A relevância e a urgência da medida, ora propos-
ta em favor da Presidência da República, justificam-se 
pela necessidade de atuação imediata e incisiva do 
Governo Federal, mediante a elevação de investimen-
tos em infra-estrutura de diversos portos, com vistas 
ao aumento de sua eficiência, redução nos custos 
operacionais, com impacto positivo nas exportações 
brasileiras, diminuindo as restrições ao crescimento 
econômico e seus conseqüentes impactos negativos 
sobre os níveis de emprego e renda.

No tocante ao Ministério da Saúde, a relevância e 
a urgência do presente crédito decorre da necessidade 
de reduzir o grau de vulnerabilidade a doenças entre a 
população de baixa renda residente em áreas carentes 
de zonas rurais e de cidades de pequeno porte, devido 
a precárias condições sanitárias e ambientais.

No tocante ao Ministério dos Transportes, a re-
levância e a urgência justificam-se pela necessidade 
de aumentar a segurança dos usuários de rodovias, 
com a redução de acidentes causados pelo mau esta-
do de conservação; restabelecer a trafegabilidade das 
estradas, de forma a evitar grandes prejuízos para a 
economia do País; coibir a descontinuidade nos ser-
viços de manutenção da malha rodoviária federal; e 
evitar a deterioração das rodovias federais e prejuízos 
ao escoamento da safra agrícola. E ainda, aumentar 
a eficiência dos portos fluviais nacionais, reduzir seus 
custos operacionais, conferir maior segurança nas ope-
rações de embarque e desembarque de passageiros e 
cargas e propiciar o abastecimento, as atividades co-
merciais locais, o escoamento de produtos na região 
Amazônica, bem como reduzir os danos irreparáveis 
à vida humana, riscos à segurança, e os transtornos 

à circulação dos moradores e inúmeros outros tipos 
de acidentes em operações ferroviárias, advindos dos 
conflitos de tráfego desse modal nos perímetros urba-
nos de diversos municípios brasileiros.

A relevância e a urgência desta proposição, no 
âmbito do Ministério da Defesa, justificam-se pela ne-
cessidade da atuação imediata e incisiva do Governo 
Federal, mediante elevação de seus investimentos no 
setor, de forma a evitar o colapso das atividades aero-
portuárias, uma vez que diversos aeroportos operam 
no limite de sua capacidade, e a garantir a necessária 
segurança das operações aeroportuárias, eliminando 
restrições adicionais ao trânsito de pessoas e merca-
dorias e possíveis repercussões negativas ao fomento 
do turismo e ao crescimento econômico.

Quanto ao Ministério da Integração Nacional, a 
relevância e a urgência justificam-se pela premente ne-
cessidade de ampliação da oferta hídrica e das áreas 
de irrigação de diversos perímetros públicos, de forma 
a minimizar os sérios prejuízos ao Erário, decorrentes 
do custo de manutenção das obras, além de evitar que 
os investimentos feitos até o momento sejam inócuos, 
sob pena de estagnação da economia local; e, ainda, 
pelo enorme prejuízo que pode causar à população 
residente na região do Nordeste Setentrional, se hou-
ver atraso nas obras de infra-estrutura hídrica situa-
das naquela região, em especial as relativas à bacia 
do rio São Francisco, as quais objetivam minimizar os 
graves problemas de falta de abastecimento de água 
de enorme contingente de pessoas carentes desse 
recurso natural.

A relevância e a urgência desta proposição, no 
âmbito do Ministério das Cidades, justificam-se pela 
necessidade de reduzir a vulnerabilidade em que se 
encontram famílias, em especial de baixa renda, devi-
do à carência de infra-estrutura urbana, a padrões de 
ocupação inadequados e à fragilidade das edificações; 
assegurar os direitos humanos fundamentais de aces-
so aos serviços de saneamento básico e à vida, em 
ambiente salubre nas cidades e no campo, mediante 
a universalização do abastecimento de água e dos 
serviços de esgotamento sanitário, coleta e tratamento 
dos resíduos sólidos, drenagem urbana e controle de 
vetores e reservatórios de doenças transmissíveis; e 
minimizar o risco de paralisação das obras de implan-
tação e modernização dos Sistemas de Belo Horizonte, 
de Salvador e de Recife, o que acarretará em custos 
adicionais significativos aos projetos, prejuízos à po-
pulação beneficiária, além do comprometimento do 
processo de descentralização da gestão dos referidos 
sistemas aos governos locais.

Destaca ainda a Exposição de Motivos Intermi-
nisterial nº 00151/2007 – MP que as programações 
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constantes desta Medida Provisória integram o PAC, 
exceto as destinadas à gestão e à coordenação do re-
ferido Programa. Informa, ainda, que as programações 
constantes deste crédito, com Identificador de Resul-
tado Primário 3, referem-se a iniciativas que possuem 
efeito multiplicador na economia, permitindo taxas de 
retorno amplamente positivas para o País, sendo as-
sim consideradas como adequadas aos parâmetros 
exigidos para a inclusão no âmbito do Projeto-Piloto 
de Investimentos Públicos – PPI.

No prazo regimental, foram apresentadas 53 
(cinqüenta e três) emendas à Medida Provisória em 
comento.

Na tramitação da matéria na Câmara dos 
Deputados, a liderança do PSDB apresentou Des-
taque de Bancada, requerendo votação em separa-
do, com o objetivo de retirar da Medida Provisória nº 
381, de 2007, a dotação destinada à programação 
26.781.0631.1F53.0016 – Expansão da Infra-estrutura 
Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Macapá 
– No Estado do Amapá, no valor de R$6.890.000 (seis 
milhões oitocentos e noventa milhões), com conse-
qüente redução do valor global do crédito no mesmo 
montante.

Ao final, o Plenário da Câmara dos Deputados 
deliberou pela redução do valor desta Medida Provisó-
ria em R$13.780.000,00 (treze milhões, setecentos e 
oitenta mil reais) na dotação do Ministério da Defesa, 
sendo R$6.890.000 (seis milhões oitocentos e noventa 
milhões) na Administração Direta, na forma de partici-
pação da União no capital da Infraero, e R$6.890.000 
(seis milhões oitocentos e noventa milhões) na Infraero. 
Em conseqüência, A Medida Provisória nº 381/2007 foi 
transformada no PLV nº 30, de 2007, cujo valor global 
passou a ser R$6.320.941.758,00 (seis bilhões, tre-
zentos e vinte milhões, novecentos e quarenta e um 
mil, setecentos e cinqüenta e oito reais).

É o relatório.

I.2. Análise

O Parecer deste Relator abordará, em itens sepa-
rados, os aspectos constitucionais, inclusive sobre os 
pressupostos de relevância e urgência, de mérito, de 
adequação financeira e orçamentária e o cumprimento 
das exigências de envio do documento em que se expõe 
a motivação do ato, conforme prescreve para a aprecia-
ção do Congresso Nacional o art. 5º, combinado com o 
§ 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002 – CN.

I.2.1. Do Atendimento dos Pressupostos Consti-
tucionais

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 respei-
to ao § 3º do art. 167 da Lei Magna, segundo o qual a 
abertura de crédito extraordinário somente será admi-
tida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, 
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública, observado o disposto no art. 62. 
No caso em exame, o critério da imprevisibilidade, a 
justificar o presente crédito extraordinário, encontra-se 
em cada caso enunciado pelo Poder Executivo.

Reconhecendo a deficiência na apresentação 
da imprevisibilidade feita pela Exposição de Motivos, 
entendo que, no caso, não é conveniente ao Legisla-
tivo adentrar no mérito administrativo da cada um dos 
programas alcançados pela medida provisória. Ainda 
que não tenham sido evidenciadas a contento, no ins-
trumento próprio, entendo deva-se abrir ao Poder Exe-
cutivo o crédito da presunção em favor de sua alegação 
de que a despesa em tela tenha sido insuscetível de 
previsão anterior, possibilitando assim a abertura de 
crédito extraordinário.

Quanto à relevância e urgência, encontram-se 
cabalmente demonstradas, inclusive sem que haja 
qualquer objeção técnica. Dessa forma, confrontando 
as disposições constitucionais acima mencionadas com 
as justificativas apresentadas pelo Poder Executivo para 
a adoção da presente Medida Provisória como veículo 
para a abertura do crédito extraordinário, verifico ser 
possível pronunciar sua admissibilidade à vista dos re-
quisitos de urgência, a relevância e a imprevisibilidade 
de que cuidam os mencionados dispositivos.

A Exposição de Motivos nº 151/2007/MP, de 5 
de julho de 2007, que acompanha a medida provisória 
supre a exigência prevista no § 1º do art. 2º da Reso-
lução nº 1, de 2002 – CN, acerca do envio de docu-
mento expondo os motivos justificadores da adoção 
da medida provisória.

I.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 com-
patibilidade e adequação orçamentária e financeira 
das Medidas Provisórias abrange a análise da reper-
cussão sobre a receita ou a despesa pública da União 
e da implicação quanto ao atendimento das normas 
orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a 
conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de diretri-
zes orçamentárias e a lei orçamentária da União”.

Não vislumbramos inadequação no atendimento 
das normas orçamentárias e financeiras vigente que 
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possam obstaculizar a aprovação da proposição em re-
lação à Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; à Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 
2000); às leis do Plano Plurianual de Investimentos, de 
Diretrizes Orçamentárias para 2007 (Lei nº 11.439, de 
29 de dezembro de 2006) e do Orçamento vigente.

Cumpre salientar que o inciso V do artigo 167 da 
Constituição veda “a abertura de crédito suplementar 
ou especial sem prévia autorização legislativa e sem a 
indicação dos recursos correspondentes”. Assim sen-
do, não haveria necessidade de indicação da origem 
dos recursos para este crédito extraordinário. Porém, 
o Poder Executivo mencionou tais fontes de recursos, 
que são o superávit financeiro apurado no Balanço 
Patrimonial da União do exercício de 2006 e o repas-
se da União sob a forma de participação no capital de 
empresas estatais.

I.2.3. Do Mérito

O instituto do crédito extraordinário, constitucio-
nalmente, tem o objetivo de atender, única e exclusi-
vamente, a programações cujas despesas não sejam 
passíveis de previsibilidade e que se revistam do cará-
ter de urgência. Portanto, em se tratando de despesas 
de realização imediata, que não se podem submeter 
ao processo legislativo ordinário, o seu mérito subjaz 
à importância dos fatos que requerem imediata in-
tervenção do poder público. Nesse sentido, o crédito 
extraordinário em exame demonstra-se indubitavel-
mente meritório.

I.2.4 Da Análise das Emendas

Ao analisar as 53 emendas apresentadas ao cré-
dito, verificamos a impossibilidade de sua aceitação. 
Em primeiro lugar, a matéria de crédito extraordinário, 
se admissível, remete aos fatos nele instituídos por 
sua excepcionalidade, urgência e imprevisibilidade. 
Para não descaracterizar a proposição e não permitir 
que os recursos sejam pulverizados, somente se pode 
admitir emendas caso se demonstre cabalmente que 
tais circunstâncias assim ocorrem, o que não se de-
monstra nem se verifica em nenhuma delas.

Em coerência com este princípio, a Resolução 
CN-1/2006 introduziu em seu artigo 111 disciplina ex-
tremamente rígida para o emendamento desse tipo de 
crédito, tomando inadmissíveis quaisquer emendas, 
exceto as relativas ao texto da Medida Provisória ou 
que cancelem dotações. Todas as emendas submeti-
das a esta MP, exceto as de nOS 6, 7 e 8, contemplam 
suplementação ou acréscimo de alguma dotação. As 
emendas de nOS 6, 7, 8 destinam-se a alterar a reda-
ção de Ações, o que não deve ser procedido em um 

crédito extraordinário, e sim, quando da alteração do 
Plano Plurianual que as criou.

Portanto, nos termos do art. 111 da Resolução 
1/2006 do Congresso Nacional e do artigo 4º, § 4º, da 
Resolução nº 1/2002 do Congresso Nacional, todas 
as 53 emendas devem ser INADMITIDAS.

I.2.5. Da Análise do Destaque Aprovado pela Câ-
mara dos Deputados

Em relação ao Destaque de Bancada aprovado 
pelo Plenário da Câmara dos Deputados, na Sessão 
realizada em 19 de setembro de 2007, que suprime do-
tação consignada na Medida Provisória nº 381/2007 em 
favor do Aeroporto de Macapá, no valor de R$6.890.000 
(seis milhões oitocentos e noventa milhões), enten-
demos que a recomendação do Tribunal de Contas 
da União, constante do Acórdão nº 1.015/2007, de 
1º-6-2007, que determinou à Infraero a suspensão de 
qualquer pagamento relativo ao empreendimento, até 
posterior deliberação daquela Corte sobre a matéria, 
entendemos não impede a consignação de dotação 
à obra. Com efeito, a consignação do crédito poderá 
facilitar a retomada da obra, tão logo o Tribunal consi-
dere sanadas as eventuais irregularidades. Por isso, 
pedimos vênia para discordar do destaque aprovado 
pelo Plenário da Câmara dos Deputados, opinando 
pela aprovação da matéria, nos termos propostos pelo 
Poder Executivo.

II – Voto

Em razão de todo o exposto, opinamos pelo aten-
dimento dos pressupostos constitucionais de relevância, 
urgência e imprevisibilidade das despesas constantes 
da Medida Provisória nº 381, de 2007; pela sua adequa-
ção financeira e orçamentária; e, no mérito, pela rejei-
ção da modificação aprovada pelo plenário da Câmara 
dos Deputados, em função de destaque da Bancada 
do PSDB, e a conseqüente aprovação da matéria nos 
termos propostos pelo Poder Executivo.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2007.

O Sr. Tião Viana, Presidente interino, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Papaléo Paes, suplente de Se-
cretário.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Epitácio Cafeteira.

O parecer preliminar do Relator revisor Sena-
dor Epitácio Cafeteira é pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e 
pela adequação financeira e orçamentária da Medida 
Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, 
de 2002-CN.
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Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência e pela adequação financeira e orçamentária.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Apenas para registrar, Sr. 
Presidente, que continuaremos deliberando sobre 
medidas provisórias que dizem respeito a créditos su-
plementares. É evidente que quero registrar a minha 
posição de inconformismo em relação a isso. Esse tipo 
de medida provisória, realmente, poderia ser dispen-
sada pelo Presidente da República, adotando outro 
procedimento que signifique respeito maior ao Poder 
Legislativo. Essa imposição de matérias do Executivo 
por meio de medida provisória extrapolam os limites do 
bom senso, Sr. Presidente. Apenas fazer esse registro, 
porque – sabemos – essa prática é continuada, e vamos 
suportá-la ainda por algum tempo, até porque há aqui 
o interesse em se votar matérias urgentes, que são do 
interesse público, e a existência de medidas provisórias 
sem deliberação na Mesa acabam comprometendo o 
andamento dos trabalhos do Senado Federal.

Fica o registro do meu posicionamento contrário.
Portanto, o meu voto pessoal é contra esta Me-

dida Provisória.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Continua em discussão a matéria.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, Líder 
do PSDB, para discutir a matéria.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, considero – e essa é a opinião do 
PSDB – que hoje foi um dia vitorioso para o Senado 
da República, que funcionou em normalidade, mos-
trando vontade de superar a crise que o levou a uma 
verdadeira agonia política. 

Em relação ao mérito dessa matéria, tenho consi-
derações a fazer e as expenderei perante meus colegas. 
Mas faço uma observação genérica, em primeiro lugar. 
O Governo enviou, no meio daquele sem-número de 
medidas provisórias, para a Câmara dos Deputados, 
quatro, que seus Líderes juravam, de pés juntos, se-
rem todas elas importantes, relevantes, urgentes e, 
portanto, constitucionais. 

Após algum tempo, pura e simplesmente, para 
facilitar os caminhos da tramitação da CPMF, o Go-
verno retira quatro medidas provisórias de tramitação, 

Senador José Agripino, demonstrando, à farta, que não 
as considerava relevantes, não as considerava urgen-
tes e, portanto, não as considerava constitucionais. O 
Governo fez isso. 

Daqui para frente – isso foi dito com muita cla-
reza ao meu querido amigo, Senador Tião Viana, na 
reunião, hoje, com personalidades do Senado, com 
Líderes partidários, que marcava o início dessa sua 
interinidade, que haverá de ser brilhante e profícua –, 
dizia hoje ao Senador Tião Viana e aos demais com-
panheiros de Casa, que o PSDB terá a obrigação de 
ser cada vez mais cuidadoso em relação às medidas 
provisórias, sempre perguntando ao Governo se, de 
fato, a medida provisória em tela é urgente, relevante, 
ou ela é fútil, e pode ser descartada como papel inser-
vível, porque foi assim que aconteceu na Câmara dos 
Deputados. Aí pode alguém argumentar: “Mas a CPMF 
é mais importante para o Governo!” Sem a CPMF o 
Governo não vai contratar 80 mil companheiros no ano 
que vem; sem a CPMF o Governo não vai gastar mais 
do que já está gastando; sem a CPMF, o Governo não 
poderá expandir ainda mais os seus gastos correntes, 
que têm crescido à razão média de 9% reais ao ano 
em cima do PIB, qualquer que seja o PIB brasileiro, no 
Governo do Presidente Lula. “Ah, mas a CPMF, hierar-
quicamente, está acima dessas outras matérias”. E eu 
pergunto: qual é o sentido pratico disso, se sabemos 
que a CPMF tem dois destinos nesta Casa: ou ela não 
passa, à míngua de votos para aprová-la, ou ela pas-
saria numa negociação que jamais o Governo propôs 
com seriedade; uma negociação que jamais o Governo 
propôs para quem quer que fosse do meu Partido ou 
para quem quer que fosse da Oposição. Desde o co-
meço, o PSDB se dispôs a negociar rebaixamento de 
alíquota; se dispôs a negociar desoneração de outros 
impostos; se dispôs a negociar redutor nos gastos pú-
blicos, isso estabelecido em lei para vigorar para todo 
o sempre enquanto o País tivesse a necessidade fiscal 
de assim agir, mas o Governo, não, optou pelo trator na 
Câmara, e vai perceber que não tem trator para acionar 
aqui no Senado. Jamais nos procurou para qualquer 
conversa. Dizia hoje: não sei se já não passou o tempo 
de o Governo procurar o PSDB para uma conversa; 
não sei se já não passou o tempo! O PSDB esperou 
demais! O PSDB não fechou questão antes. A posi-
ção corajosa, respeitável do Democratas, dirigido pelo 
Senador José Agripino, foi a de imediatamente fechar 
questão. A nossa não foi, a nossa foi a de aguardar 
uma negociação que seria proposta pelo Governo e, 
ao invés da negociação, o que houve foi a humilhação 
aos nossos companheiros na Câmara. O que houve foi 
o atropelamento das regras do processo legislativo na 
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Câmara. O que houve foi a retirada arbitrária, injusta, 
a meu ver, fútil, torpe, de quatro medidas provisórias 
para facilitar o Governo chegar a um intento no melhor 
estilo “vale tudo para chegar aonde quero”.

Eu faço esse alerta porque daqui para frente vou 
perguntar sempre se o Governo está seguro de que a 
medida é urgente e relevante, Senador Antonio Carlos, 
ou se o Governo está, na verdade, legislando com futili-
dade e sem seriedade em relação aos seus interesses, 
em relação aos interesses do País que dirige.

Sr. Presidente, em relação especificamente ao 
Projeto de Lei de Conversão nº 30, de 2007, que abre 
crédito extraordinário aos Orçamentos Fiscal e da Se-
guridade Social em favor de diversos órgãos do Po-
der Executivo no valor global de R$6.334.721.758,00, 
transferindo ao Orçamento de Investimento das Esta-
tais R$324.757.411,00. 

Desta forma, o efeito líquido do crédito é 
R$6.009.964.347,00, totalmente financiado com a in-
corporação de superávit financeiro apurado no Balan-
ço Patrimonial da União no exercício de 2006, sendo 
R$2.665.099.276,00 decorrentes de Recursos Ordi-
nários do Tesouro Nacional; R$2.520.119.032,00 da 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
– Combustíveis, e R$824.746.039,00 da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas. 

O Ministério dos Transportes é responsável por 
R$2.119,9 milhões, maior participação no crédito 
(35,3%), sendo R$271,2 milhões sem regionalização, 
destinados à implantação e operação de postos de pe-
sagem (R$86 milhões), sinalização rodoviária (R$111 
milhões) e gestão e coordenação do PAC (R$75 mi-
lhões), além de R$2,2 milhões destinados à suposta 
modernização do Dnit.

Os outros R$1.845,7 milhões estão regionalizados 
pelos Estados e distribuídos em construção de aces-
sos/ contornos/ trechos rodoviários (R$432,4 milhões), 
construção de trechos rodoviários (R$378,6 milhões), 
restauração de rodovias (R$324,1 milhões), construção 
do rodoanel de São Paulo (R$232 milhões), conser-
vação preventiva e rotineira de rodovias (R$192,3 mi-
lhões), construção de eclusas no Pará (155 milhões), 
construção de pontes (R$50 milhões), construção de 
terminais fluviais (R$33,5 milhões), construção de 
acessos ferroviários (R$19,3 milhões), manutenção 
terceirizada de rodovias (R$15 milhões), construção 
de contornos ferroviários (R$11,1 milhões) e adequa-
ção de ramal ferroviário (R$2,4 milhões).

A Secretaria Especial de Portos recebe R$140 
milhões (2,3% do total), com o objetivo de atender recu-
peração de berços em Santa Catarina (R$22 milhões) 
e recuperação de berços e dragagem no Maranhão 

(R$9,3 milhões), além da transferência de R$102,8 
milhões ao Orçamento de Investimento das Estatais, 
através do aumento da participação da União no capi-
tal das Companhias Docas do Pará (R$2 milhões), do 
Rio Grande do Norte (R$9 milhões), do Espírito Santo 
(R$7 milhões), do Rio de Janeiro (R$100,4 milhões), de 
São Paulo (R$6 milhões), com vistas ao atendimento 
de obras para melhoria da operação dos portos sob a 
responsabilidade dessas companhias.

O Ministério da Saúde recebe R$824,7 milhões, 
equivalentes a 13,7% do total, sem identificação da lo-
calidade de aplicação, destinados ao abastecimento de 
água (R$252 milhões), drenagem ambiental (R$35,9 
milhões), esgoto sanitário (R$301,9 milhões), melho-
rias habitacionais para controle da doença de chagas 
(R$15,3 milhões), melhorias sanitárias e domiciliares 
(R$78,6 milhões), coleta e tratamento de resíduos 
sólidos – lixo (R$65 milhões) e saneamento básico 
(R$76,0 milhões). 

No Ministério da Defesa o crédito de R$222 mi-
lhões, igual a 3,7% do total, destina-se à transferên-
cia ao Orçamento de Investimento das Estatais por 
intermédio do aumento da Participação da União no 
capital da Infraero para investimento na infra-estrutu-
ra dos aeroportos de Goiânia/GO (R$32,6 milhões), 
Macapá/AP (R$6,7 milhões), Natal/RN (R$20,7 mi-
lhões), Florianópolis/SC (R$10 milhões), Fortaleza/CE 
(R$9,6 milhões), Curitiba/PR (R$10 milhões), Vitória/ES 
R$20,1 milhões), Boa Vista/RO (R$1,6 milhão), Recife/
PE (R$10 milhões), Congonhas/SP (R$10,5 milhões), 
Guarulhos/SP (R$25 milhões), Galeão/RJ (R$40 mi-
lhões) e Porto Alegre/RS (R$25 milhões). 

Cabe destacar que o Governo novamente bus-
ca aumentar a dotação para atender o aeroporto de 
Macapá. Durante a tramitação da Medida Provisória 
367, de 2007, na Câmara, foi aprovada a emenda re-
tirando os R$5 milhões desta obra, tendo em vista que 
a empresa responsável pelo aeroporto de Macapá, 
conforme o sitio da Infraero, é a Gautama, que sofreu 
suspensão de qualquer pagamento de empreendi-
mento em decisão proferida pelo Tribunal de Contas 
da União. No presente crédito, o Governo suplementa 
R$6,7 milhões em uma obra que se encontra impedida 
de receber recursos federais.

No Ministério da Integração Nacional, as ações 
visam, além da ampliação e melhoria da infra-estrutura 
hídrica e o desenvolvimento da agricultura irrigada em 
diversos Estados, atender ao projeto de integração do 
rio São Francisco. Do montante de R$1.099,6 milhões 
(18,3% do crédito total), R$443,7 milhões concentram-
se em ações sem regionalização, objetivando a aplica-
ção em Esgoto Sanitário (R$220 milhões), a Estudos e 
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Projetos de Infra-Estrutura Hídrica (R$93,2 milhões), a 
Recuperação e controle de processos erosivos (R$84,3 
milhões), a Gestão do PAC (R$21,7 milhões), a infra-
estrutura de coleta e tratamento de resíduos sólidos 
nas Bacias do São Francisco e Parnaíba (R$19,6 mi-
lhões) e revitalização e recuperação de Bacias (R$4,5 
milhões). As ações regionalizadas por Estado somam 
R$655,9 milhões, concentradas nos Estados do Nor-
te, Nordeste e Centro-Oeste, além de Minas Gerais, 
destinadas à implantação e transferências de períme-
tros de irrigação (R$168,3 milhões), construção de 
adutoras (R$192,3 milhões) e de barragens (R$111,1 
milhões), construção de canais (R$49 milhões), me-
lhoria de hidrovias (R$27 milhões), integração de ba-
cias (R$24,9 milhões), sistema de adutoras (R$24,6 
milhões) e implantação de sistemas de abastecimento 
de água (R$18,5 milhões). 

Para o Ministério das Cidades, a medida destina 
R$1.602,8 milhões (26,7% do inteiro), sendo R$226 
milhões sem regionalização, destinados à construção 
habitacional, (R$64 milhões), melhoria das condições 
de habitabilidade (R$130 milhões), elaboração de pla-
no de interesse de habitação social (R$20 milhões) 
e gestão do PAC (R$12 milhões). As demais ações 
regionalizadas destinam-se aos setores de habita-
ção (R$534,9 milhões), saneamento básico (R$405 
milhões), abastecimento de água (R$275,4 milhões), 
trens urbanos – metrôs (R$115,3 milhões) e drenagem 
urbana (R$46,2 milhões). O Estado mais beneficiado foi 
o Rio de Janeiro com 26,9% dos recursos do órgão.

Importante destacar que grande parte das ações 
da presente Medida Provisória, somando R$5.552,3 
milhões, foram identificadas como integrantes do Pro-
jeto-Piloto de Investimentos – PPI. Entretanto, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2007, alterada pela Lei 
nº 11.477, de 29-5-2007 (PLN nº 1, de 2007), que au-
mentou o PPI de R$4,6 bilhões para R$11,3 bilhões 
determina o detalhamento em anexo específico – de-
vidamente atualizado – da Lei Orçamentária de 2007, 
da programação integrante do PPI.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
Arthur Virgílio, V. Exª quando puder me conceda um 
aparte?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Posso, 
neste preciso momento.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
Arthur Virgílio, nós estamos vendo aqui, mais uma 
vez, o descaso com que o Piauí é tratado. Eu fiquei 
ouvindo V. Exª fazer a leitura dessa Medida Provisória, 
com a destinação de recursos para vários Estados. O 
Piauí mais uma vez passa batido, governado pelo PT. 
O Governador chega lá, de maneira irresponsável e 

leviana, anunciando recursos para tudo, e, quando se 
vê a aprovação desses recursos, nós não temos nada 
de concreto. Eu quero dizer, Senador Romero Jucá, 
que, em homenagem ao Piauí, eu vou pedir verifica-
ção. Posso até não alcançar o meu objetivo, mas, pelo 
menos, Senador Arthur Virgílio, fico com a consciência 
tranqüila de que cumpri meu dever. E é um protesto ao 
descaso do Governo Lula com o Governo do Piauí. 

Muito obrigado Senador.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se-
nador Heráclito...

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Arthur 
Virgílio..

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já 
concedo o aparte a V. Exª.

Senador Heráclito, também aqui não li o nome 
do Estado do Amazonas. E eu, que estou lendo uma 
Medida Provisória tão detalhada, espero ao final da lei-
tura ter a noção que o Governo terá contratado, talvez, 
até um goleador para o meu Flamengo, porque foi tão 
detalhada a Medida Provisória que, com certeza, deve 
ter se lembrado contratar um jogador para resolver o 
problema de gol do Flamengo. Mas Amazonas e Piauí 
não estão aqui arrolados entre os beneficiários. 

E aqui eu volto a um assunto: com essa história 
toda da crise que viveu o Senado, esquecemos aquele 
famoso caso Gautama. Vamos voltar a lembrar dele. 

Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Arthur 

Virgílio, é lamentável. O Luiz Inácio pediu a Sealopra 
porque este Governo mostra que não tem planejamen-
to. Bendita a ditadura, que tinha João Paulo dos Reis 
Velloso! Fez o primeiro PND e o segundo PND. Isso 
aí, com um dinheirão desse aí... Isso é falta de Minis-
tério de Planejamento... Agora, eu entendi... É Paulo 
de quê? Esse Paulo Bernardo não está com nada! É 
um incompetente! É um idiota mesmo! João Paulo dos 
Reis Velloso fez o primeiro PND e o segundo PND. E é 
por isso que está justificada a Sealopra. Tinha que ter 
outro porque os aloprados... E o protesto? É dinheiro 
muito? Folha de S.Paulo: “Sem verba, Exército deixa 
de levar água para vítimas da seca”. Está lá o Piauí, 
com oito Estados do Nordeste: Ceará, Bahia, Minas 
Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Rio Grande do 
Norte. Por isto é que o nosso Cafeteira está aprovan-
do: o Maranhão não está aqui morrendo de sede, não. 
Mas o Piauí está aqui na Folha de S.Paulo. São 387 
Municípios! Este Governo irresponsável, Heráclito, não 
tem R$10 milhões por mês. Bastava o Luiz Inácio não 
ter viajado e ter dado o dinheiro. Está na Bíblia: “Dai 
de beber a quem tem sede”. Mais ainda: uma desgra-
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ça nunca vem só. É um irresponsável esse Paulo Ber-
nardo. Está aqui, Heráclito Fortes: “Piauí sem Fome”. 
Coloque na televisão e num outdoor bem grande. 
Quando é o pessoal do PT sai grandão na televisão. 
“Piauí sem Fome”. Presidente Sarney, olha esse pes-
soal que o senhor está acompanhando. “Unidos pela 
Cidadania”. Ele veio aqui, e o Governador da praga do 
PT, e arrumaram um bocado de gente para angariar 
alimentos. Os postos de arrecadação estão aqui: na 
hora, Procon DF, Defensoria Pública, Administração 
de Sobradinho, Câmara Legislativa do Distrito Fede-
ral, ADPDF, Sistema Penitenciário do Distrito Federal, 
Condomínio Solar de Brasília, Big Box Supermercado. 
Apoio: Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Hu-
manos e Cidadania do DF, Paulinho Madrugada, GOL, 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 
e Turismo, CBDF, CMDF, PMDF, Superintendência de 
Representação do Piauí em Brasília, Nação Piauí, Varig. 
Senador, conseguiram 20 mil toneladas de alimentos. 
E este Governo não tem dinheiro para pagar as car-
retas, Sarney! Isso é uma lástima! Vamos pedir verifi-
cação porque não tem gente para votar. Enquanto não 
derem o dinheiro para as carretas, para os alimentos 
que foram coletados, não tem votação. Não tem Tião 
que traga a paz. Primeiro tem de dar água e alimento 
para o povo, que está sofrendo. Não ajeitaram nada, 
Tião. Estamos na mesma. Tião, Mercadante, o povo 
está sofrido! Está aqui o cartaz. Isso é uma vergonha! 
Boris Casoy não pode mais dizer, mas eu digo: isto 
é uma vergonha, o Governo do PT, que agora tomou 
conta de tudo neste País!

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Antes 
de conceder o aparte ao Senador Marconi Perillo, Se-
nador Mão Santa, faço apenas dois reparos. O primeiro 
é que eu não diria bendita ditadura. Eu diria maldita 
ditadura, que ainda assim conseguiu recrutar um ho-
mem talentoso como o João Paulo dos Reis Velloso, 
seu ilustre conterrâneo.

Em segundo lugar, eu não tenho o Ministro Paulo 
Bernardo na conta de um mau homem público. Tenho-
o na conta de alguém que possa ter recebido ordens 
equivocadas. Prefiro responsabilizar o Governo lá em 
cima, ou seja, as responsabilidades devem ser coloca-
das nas costas, por exemplo, do Presidente da Repú-
blica. O Ministro Paulo Bernardo é um homem correto 
e procura dar conta do seu recado. Quero testemunhar 
o tempo de oito anos que convivi com ele na Câmara 
com muita fraternidade. Mas V. Exª tem razão e conta 
com a minha solidariedade quando reclama do des-
caso para com seu Estado, o Piauí.

Senador Marconi Perillo.

O Sr. Marconi Perillo (PSDB – GO) – Senador 
Arthur Virgílio, eu gostaria de cumprimentá-lo pelo dis-
curso, lúcido, que detalha essa medida provisória do 
Governo, mais uma “desmedida provisória” que entope 
a nossa pauta e retira, mais uma vez, a nossa condição 
precípua de legislador. Mas queria chamar a atenção 
de V. Exª para três aspectos, Senador. Além de tudo 
sobre o que V. Exª já discorreu, além de todas as co-
locações dos oradores que o apartearam, eu gostaria 
de chamar a atenção de V. Exª para três aspectos: esta 
medida provisória destina R$120 milhões ao Ministé-
rio dos Transportes. Impressionante, Senador Arthur 
Virgílio, que, nesse momento, exatamente o órgão 
responsável pela execução das obras do Ministério 
dos Transportes – o DNIT – foi denunciado no relatório 
do ano 2006 realizado pelo TCU por irregularidades 
e superfaturamento em 21 obras. Ou seja, é um ór-
gão completamente minado pela corrupção e mesmo 
assim merecedor de uma medida provisória e não da 
discussão de um crédito orçamentário R$120 milhões. 
Outro aspecto diz respeito aos recursos destinados 
para a saúde. Vemos aqui recursos para várias áreas, 
mas não vemos recursos para a dengue, por exemplo. 
Tivemos, em 2006, pelo menos 620 casos de dengue 
hemorrágica, com 67 óbitos. A maior incidência, inclu-
sive, foi na minha região. E não estamos vendo, nesta 
medida provisória, nenhum recurso destinado ao com-
bate à dengue. Por fim, Sr. Presidente, a Infraero está 
merecendo também uma soma vultosa de recursos. 
Justamente a Infraero, tão combatida, tão achincalha-
da, eu diria, e tão vasculhada por indícios seriíssimos 
de corrupção, está recebendo inúmeros recursos, sem 
que o Governo Federal tenha respondido a nenhum 
questionamento em relação aos seriíssimos indícios 
de suspeita que pairam sobre a diretoria anterior. Eu 
queria fazer essas observações porque, a despeito 
de continuarmos a votar, lamentavelmente, desgra-
çadamente, as medidas provisórias, ou as “desmedi-
das provisórias”, e não votarmos os vetos – são mais 
de 600 vetos –, estamos aqui discutindo uma medida 
provisória cujo tema, no meu entendimento, poderia 
muito bem ter sido enviado ao Senado por meio de 
projeto. Por essas e outras razões, vou me incorporar 
ao pedido de verificação já sinalizado aqui pelo Sena-
dor Heráclito Fortes.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador, 
permite-me um aparte?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Em 
seguida, Senador.

Senador Marconi Perillo, apenas para dizer, por 
dever de justiça, que fui alertado de que eu disse que 
o Amazonas não estava sendo citado, mas, na verda-
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de, está. O Amazonas é contemplado não com grande 
coisa, mas é contemplado na rubrica do Ministério dos 
Transportes na parte referente aos portos.

Portanto, fiz em relação a isso uma crítica injusta. 
Mas não retirar o restante dela.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Ao Ama-
zonas?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim. 
Em relação ao Amazonas exatamente. Eu não quero 
deixar que perdure nenhuma injustiça. O Governo já 
as comete de maneira desigual, ele já comete por ele 
e por mim. Se eu for cometer injustiça também só vou 
me somar a um hábito que é perverso.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Ok.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ouço 

o Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Arthur 

Virgílio, V. Exª faz uma discussão pertinente sobre o mé-
rito da medida provisória. O Senador Marconi Perillo fez 
também observações próprias com relação ao fato de 
o governo encaminhar sempre créditos extraordinários 
por meio de medida provisória. Não vou entrar sequer 
no mérito da distribuição dos mais de R$6 bilhões de 
reais que esta medida provisória destina aos diversos 
órgãos, mas eu gostaria dizer ao Senador Epitácio Ca-
feteira, que proferiu parecer favorável à constitucionali-
dade da medida provisória, que a Constituição Federal 
diz que os créditos extraordinários são utilizados para 
“comoção interna, calamidade pública ou guerra”. Nada 
há que justifique, então, esse crédito suplementar que 
está sendo encaminhado, lamentavelmente, via medida 
provisória. Eu não sei como podemos aprovar aqui a 
constitucionalidade de um crédito extraordinário que é 
inconstitucional em seu mérito. A própria Constituição 
brasileira não permite créditos extraordinários a não 
ser nessas condições e, graças a Deus, não estamos 
vivendo comoção interna, não estamos enfrentamos 
calamidade pública, nem estamos em guerra.

O Sr. Epitácio Cafeteira (Bloco/PTB – MA) – Sr. 
Senador...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
não. Agradeço-lhe o aparte, Senador Epitácio Cafetei-
ra, como sempre...

O Sr. Epitácio Cafeteira (Bloco/PTB – MA) – Ci-
tado pelo Senador Flexa Ribeiro, quero dizer que...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim. 
V. Exª quer um aparte? Eu concedo um aparte a V. Exª 
com o maior prazer.

O Sr. Epitácio Cafeteira (Bloco/PTB – MA) – 
Não, não são cinco minutos. Quero apenas dar um 
esclarecimento.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – V. Exª 
quer um aparte, Senador Cafeteira?

O Sr. Epitácio Cafeteira (Bloco/PTB – MA) – Eu 
aprovei...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas, 
Senador, V. Exª pede um aparte? É isso?

O Sr. Epitácio Cafeteira (Bloco/PTB – MA) – Meu 
parecer aprovando...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se-
nador Cafeteira, por favor!

O Sr. Epitácio Cafeteira (Bloco/PTB – MA) – ... 
a conversão e não a medida provisória.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas 
V. Exª quer um aparte? É isso, Senador Cafeteira? 
Porque...

O Sr. Epitácio Cafeteira (Bloco/PTB – MA) – A 
conversão ...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se-
nador Cafeteira, responda-me uma pergunta básica: 
V. Exª quer um aparte? Eu lhe concedo com o maior 
prazer. É isso?

O Sr. Epitácio Cafeteira (Bloco/PTB – MA) – É 
exatamente o que eu queria, para dizer que o Senador 
Flexa Ribeiro disse que eu aprovei a medida provisória. 
Não é verdade! S. Exª não ouviu bem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Por 
favor, não quero esse debate no meu...

O Sr. Epitácio Cafeteira (Bloco/PTB – MA) – Nós 
estamos votando a conversão da medida provisória.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não, 
não, não. Aqui não vai ter gafieira no meu discurso, 
ou seja, não vai ter debate paralelo em discurso meu. 
Discurso meu eu coordeno quem fala e quem não 
fala. O tempo quem me dá é a Presidência. Então, V. 
Exª fala...

O Sr. Epitácio Cafeteira (Bloco/PTB – MA) – Nós 
estamos votando a conversão da medida provisória.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Quer 
dizer, o Senador depois pede pela ordem.

V. Exª, então, já disse o que pensa. V. Exª, por 
favor, Senador Flexa Ribeiro, depois se reporte ao Se-
nador Cafeteira, que tem as suas razões sempre muito 
respeitáveis aqui na Casa. O que não quero é debate 
paralelo no tempo que me resta, Sr. Presidente, porque 
queria continuar a discussão do mérito.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª tem a palavra, Senador.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
não, Sr. Presidente. Muito bem, então.

Eu falava do Ministério das Cidades, Sr. Presiden-
te. As demais ações regionalizadas destinam-se aos 
setores de habitação (R$534,9 milhões), saneamen-
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to básico (R$405,0 milhões), abastecimento de água 
(R$275,4 milhões), trens urbanos – metrôs (R$115,3 
milhões) e drenagem urbana (R$46,2 milhões). O Es-
tado mais beneficiado foi o Rio de Janeiro, com 26,9% 
dos recursos do órgão. 

É importante destacar que a grande parte das 
ações da presente Medida Provisória, somando 
R$5.552,3 milhões, foi identificada como integrante 
do Projeto-Piloto de Investimentos – PPI. Entretanto, 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007, alterada 
pela Lei 11.477, de 29/05/2007 (PLN nº1, de 2007), 
que aumentou o PPI de 4.6 bilhões para 11.3 bilhões 
de reais determina o detalhamento em anexo especi-
fico, devidamente atualizado, da Lei Orçamentária de 
2007, da programação integrante do PPI.

Entretanto, ainda não se encontra atualizado o 
tal anexo, o qual sofreu uma alteração em uma tenta-
tiva questionável articulada pela base do Governo da 
Comissão Mista do Orçamento, quando da aprovação 
do PLN nº 3, de 2007, que trata de alteração do quadro 
de pessoal – isso foi enxertado no Anexo IV da LOA 
PPI –, sendo inócua pois, essa alteração, que soma 
apenas R$1.170,3 milhões, não abrangendo portanto 
a totalidade da programação acrescida no PPI, inclu-
sive por essa medida provisória.

Sr. Presidente, concluo dizendo – V. Exª na hora 
estava cumprindo outro compromisso – duas coisas: 
primeiro que valia se esmiuçar uma medida provisória 
que trata de temas muito importantes; em segundo lu-
gar, que, daqui para frente, o PSDB vai cobrar sempre 
do Governo uma resposta sobre se o Governo acha 
mesmo importante a medida provisória que está sen-
do analisada, porque recentemente na Câmara qua-
tro MPs foram retiradas de tramitação simplesmente 
porque o Governo queria abrir caminho para atropelar 
a Minoria, na Câmara dos Deputados, no seu intento 
de aprovar a CPMF.

Portanto, eu sempre vou perguntar: esta é impor-
tante, ou não é? Ou é importante até aparecer algo 
superior hierarquicamente, Senador Flávio Arns?

O fato é que o abuso de edição de medidas provi-
sórias tem humilhado e colocado de joelhos o Congres-
so Nacional; o abuso na edição de medidas provisórias 
tem atravancado a economia deste País; o abuso na 
edição de medidas provisórias tem levado a desmora-
lização de um instrumento que julgo importante para 
o Presidente da República ter em mãos.

Quando se dizia: “Vamos negar ao Presidente 
da República o direito de usar medidas provisórias.” 
Eu respondia: não, porque na hipótese de um ataque 
especulativo à moeda brasileira é essencial que o Pre-
sidente da República disponha de um instrumento ágil 

para reagir com rapidez à especulação. Mais ainda: ha-
via uma pendência. Senador Antonio Carlos Júnior, em 
uma das diversas discussões brilhantes lideradas pelo 
seu pai nesta Casa, eu me colocava em divergência 
com ele em um pequeno detalhe. Ele dizia assim: “A 
medida provisória só entra em vigor poucos dias depois, 
após aprovada pelas Comissões de Justiça da Câma-
ra e do Senado. E eu dizia: não, nós temos de fazer 
isso entrar em vigor logo, com a aprovação imediata 
ou rejeição imediata pelas Comissões de Justiça das 
duas Casas. Alguém disse: “Ah, mas pode cair em um 
domingo.” Qual o problema de trabalhar no domingo? 
Qual o problema de estarmos aqui no sábado, no do-
mingo, se for para fazer algo importante para o País? 
Ou seja, há um ataque especulativo. Eu vou estar onde? 
Eu vou estar na praia? Eu vou estar em Acapulco, com 
um sombrero, tomando tequilla? O meu dever é estar 
aqui. Então, eu tenho de estar aqui; eu tenho de estar 
na Comissão de Justiça trabalhando.

O Senador Antonio Carlos dizia: “Vamos negar”, 
ou seja, primeiro aprove a medida provisória, para 
depois entrar em vigor. Eu dizia: “não, a medida provi-
sória deve entrar em vigor e depois podemos rejeitá-
la ou não, porque, se nós deixássemos o Presidente 
de mãos atadas, o Presidente poderia ficar impotente 
diante de um ataque – eu repito – especulativo à moeda 
brasileira ou a alguma crise internacional que exigisse 
a tomada de posição legal rápida.

Digamos que essa crise dos mercados imobiliários 
fosse capaz de atingir o Brasil diretamente. Nós tería-
mos de ter, sim, a capacidade de o Presidente editar 
medidas provisórias para salvaguardar as conquistas 
da economia brasileira.

Essa era uma discussão que travávamos, Se-
nador Antonio Carlos Júnior, de maneira muito frater-
na. Digo isso com saudade daquele homem público 
extraordinário, com autoridade, com coragem, com 
capacidade de tomar suas posições, de agradar e de 
desagradar. Era uma figura muito fácil de entender, 
porque agradava e desagradava. Então, era muito fá-
cil e muito transparente lidar com ele. Eu sinto falta da 
figura corajosa, que sempre haverá de ser lembrada 
aqui por todos nós, que era seu pai, Senador Antonio 
Carlos Magalhães.

Muito bem. Àquela altura, tivemos essa pequena 
divergência.

Então, eu sou a favor, Senador José Agripino, de 
medida provisória, sim, mas que ela seja usada com 
comedimento, com o rito alterado, com o rito mais duro, 
para que não se faça esse carnaval que o Presidente 
da República faz hoje com o Congresso Nacional, para 
que não se faça esse exagero, para que não se cometa 

OUTUBRO 2007ANAIS DO SENADO FEDERAL468     



Outubro de 2007 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 35413 

essa hipérbole, para que não se cometa essa hipertrofia 
de poder nas mãos de gente que já tem poder demais, 
para que se possa fazer um país mais harmônico, com 
os poderes mais equivalentes entre si! 

Concedo um aparte a V. Exª, Senador José Agri-
pino, e, em seguida, concederei um aparte ao Senador 
Valter Pereira.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador Ar-
thur Virgílio, cumprimento V. Exª pelo parecer que está 
proferindo com relação à edição de medida provisória 
que, na minha opinião e na opinião do meu Partido, 
é inoportuna e descabida porque trata de crédito ex-
traordinário para coisas imprevisíveis. Dinheiro para o 
Ministério das Cidades e para o Ministério dos Trans-
portes é imprevisível? Se fosse para tramitar em um 
projeto de lei em regime de urgência, eu estaria aqui 
ouvindo, para votar a favor. Vou votar contra dinheiro 
para o Porto de Natal? Nunca! Agora, sou contra, pela 
forma como a matéria é encaminhada. V. Exª citou, en 
passant, a propósito de medida provisória, aquilo que 
aconteceu há dez dias na Câmara dos Deputados: o 
Presidente da República, para votar a CPMF, retirou 
duas MPs. Senador Arthur Virgílio, V. Exª se lembra de 
quantos meses a matéria que trata da CPMF tramitou 
na Câmara? Cinco meses. Lembra quem foi o Relator 
na Comissão Especial? O Deputado Eduardo Cunha, 
do PMDB, da base do Governo. Sentou em cima do 
relatório meses. A espera de quê? Da nomeação de 
um correligionário para Furnas. Eu estava conversando 
com um jornalista que me perguntou sobre a possi-
bilidade de encurtamento da tramitação da CPMF na 
CCJ. Pelo amor de Deus! Levantar essa hipótese é um 
desrespeito à sociedade do Brasil. Todas as pesquisas 
de opinião pública, todas – eu conheço duas ou três 
– dão um percentual mínimo de 65% da população 
contra a prorrogação. Eu conheço 65%, 75%. Então, 
nós vamos nos movimentar, vamos abrir mão de prazo 
regimental que temos para debater essa matéria, para 
conscientizar as pessoas de que está na hora de ter-
minar a vigência da CPMF, Quando lá, na Câmara, por 
razões de ordem fisiológica, um Deputado da base do 
Governo passou meses comendo prazo, extrapolando 
prazo? Somente depois de cinco meses aprovaram. 
Querem, agora, que encurtemos o prazo que o Senado 
tem o direito de usar para debater a matéria em uma 
medida provisória? Pelo amor de Deus! Além do mais, 
há a incoerência a que V. Exª está se referindo. Há 
medida provisória para tudo, medida provisória agora 
para tratar de crédito extraordinário para coisas que 
poderiam estar recebendo recursos, tranqüilamente, 
por projeto de lei. Quero, portanto, com essas consi-
derações, dizer que me solidarizo com o Parecer de V. 

Exª, e o meu partido, como venho fazendo sistemati-
camente, em relação à medida provisória que tratem 
de crédito extraordinário, vota e vai continuar votando, 
sistematicamente contra. Cumprimentos a V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador José Agripino, pelo aparte firme e lú-
cido como sempre, inclusive abordando, já em posi-
ção antecipada, a discussão que teremos a respeito 
da CPMF.

Senador Valter Pereira.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador 

Arthur Virgílio, embora estando na Base aliada e in-
tegrando a Bancada do PMDB, não posso ser incoe-
rente com o voto que proferi há poucos dias, quando 
contribuímos decisivamente para a rejeição da “Sea-
lopra”. Naquele momento, nosso posicionamento foi 
muito claro. Nós não discutimos o mérito, porque o 
grande árbitro tem de ser o Governo, porque vivemos 
num sistema presidencialista e é ele que estabelece 
as diretrizes e as prioridades. No entanto, quanto à 
forma, V. Exª tem razão. Sou obrigado a dizer que o 
seu pronunciamento tem todo fundamento. A medida 
provisória se presta a atender aos pressupostos do art. 
62 da Constituição – são dois: a relevância e a urgên-
cia. O que é a urgência, Senador Arthur Virgílio? É o 
que é imprevisível, que surpreende, que efetivamente 
o administrador não tem com pilotar, como, por exem-
plo, uma epidemia, uma calamidade, um acidente da 
natureza e, às vezes, até uma crise no mercado finan-
ceiro. Tudo isso pode configurar um estado de emer-
gência. Mas o que nós estamos sentindo, infelizmente, 
é que o Governo está sendo mal assessorado. Veja, a 
própria TV pública. Nós derrubamos a “Sealopra” há 
poucos dias e, agora, está tramitando já na Câmara 
a criação da TV Pública, por medida provisória, nova-
mente. Isso é um absurdo! Então, na verdade, o que 
está havendo é uma supressão do Legislativo. E aqui, 
neste momento em que se conspira contra o Legisla-
tivo, contra a função do Congresso, que é de discutir, 
que é de questionar, o Congresso, efetivamente, tem 
de tomar uma posição em defesa das suas prerroga-
tivas. E eu estou fazendo um levantamento, Senador 
Arthur Virgílio, para provar uma coisa. O Governo, às 
vezes, diz o seguinte: “Tem de ser medida provisória, 
porque com a medida provisória nós temos certeza 
da celeridade.”. Mas o levantamento que estou fazen-
do revela um fato que é contundente nesse aspecto. 
O Governo tem conseguido aprovar com grande rapi-
dez, com grande celeridade, a maioria dos projetos de 
lei que ele encaminha a esta Casa. Portanto, o Con-
gresso não está lhe faltando. O Congresso não está 
sentando em cima dos projetos de lei de interesse do 
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Governo. Portanto, não se justifica o Governo insistir 
em mandar matérias que são típicas de projeto de lei 
na modalidade de medida provisória. V. Exª, nesse as-
pecto, tem toda razão.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sena-
dor Valter Pereira, eu encerro respondendo ao aparte 
de V. Exª, que me honra muito. Veja como as coisas 
evoluem no País. Eu ouvi a jornalista Tereza Cruvinel, 
que está indicada pelo Governo para presidir a TV 
Pública, e, a partir daí, mudou bastante a minha visão 
sobre o que seria essa tal TV. Eu não acho que uma 
pessoa como a Tereza Cruvinel, como de resto o jor-
nalista Franklin Martins, pessoas que dedicaram suas 
vidas ao combate por liberdade no Brasil – no caso 
dos dois, correndo efetivo risco de vida na hora em 
que jogaram suas vidas na defesa da liberdade neste 
País – fossem simplesmente deitar na lata do lixo suas 
biografias, simplesmente para criar uma TV a la Chá-
vez, Senador Lobão, uma TV que fizesse propaganda 
pessoal de quem quer que fosse. Sinceramente, eu não 
acredito que qualquer dos dois fosse capaz disso.

Então, passei a examinar de maneira mais subs-
tantiva a questão da tevê pública e me disponho a 
conversar não só para dentro da Bancada do PSDB, 
como também para dentro do Governo. Disponho-me a 
conversar sem preconceitos a questão da TV pública, 
algo que sirva a divulgar a cultura popular, que sirva 
para divulgar efetivamente o Boi-Bumbá de Parintins 
– já concluo, Sr. Presidente –, algo que sirva para di-
vulgar não o Presidente atacado pela Oposição. De re-
pente, o Presidente faz seis horas por dia de discurso 
durante cinco dias. Isso seria repetir Chávez em suas 
estripulias na Venezuela. Mas a TV pública que pode-
ria dar à cultura popular a vez que, talvez, não caiba 
nas programações comerciais, isso eu me disponho a 
examinar sem preconceito, com o maior respeito. 

Agora, Sr. Presidente, a via pela qual se esco-
lheu a instituição dessa entidade chamada TV pública 
brasileira – tem razão o Senador Valter Pereira – é a 
via torta, é a via canhestra da medida provisória. Te-
ria de ser pelo projeto de lei, teria de ser pelo debate. 
Como se vai imaginar que se vai criar uma TV pública 
sem se fazer audiências públicas aqui? Sem se fazer 
debates? Sem se contrastar os pontos de vistas da-
queles que são visceralmente contra com aqueles que 
são visceralmente a favor, para chegarmos à verdade 
chinesa, que não é nem a minha verdade, nem a sua 
verdade, mas é a verdade média, sintética, que nasce 
da tese, que tem uma antítese, depois vindo, a partir 
daí, a síntese? Algo hegeliano mesmo, algo que sig-
nifique buscarmos a melhor verdade, de todo o leque 
de verdades que possa existir. Porque não sou totali-

tário para imaginar que se deva fixar uma verdade, e 
a verdade a ser fixada seria a minha, a única verdade 
seria a minha, e nenhuma outra seria capaz de me-
recer respeito.

Portanto, Sr. Presidente, estou disposto e aberto 
para discutir a TV pública. Mas eu queria discuti-la sem 
a ingerência da pressa que vem pela via da medida 
provisória. A TV pública nasce espúria se tem a medida 
provisória a prostituí-la. Ela pode virar um projeto de 
nação, um projeto de país, se houver o convencimento 
a que estou eu chegando de que se pode, sim, ter algo 
que não vá virar instrumento contra a oposição, que 
não vá virar um instrumento contra fulano, contra bel-
trano, ou um instrumento de defesa de um Presidente 
da República atacado ou de um Ministro, ou seja, um 
órgão oficial, um diário oficial eletrônico. Tenho certeza 
de que não está no perfil nem de Franklin nem de Tere-
sa fazer um diário oficial eletrônico. Digo isso com toda 
a tranqüilidade. Se não vem por medida provisória, se 
se transforma isso aqui em projeto de lei – e isso pode 
ser feito pelo Senador Tião Viana, que tem, a meu ver, 
autoridade cívica e moral suficiente para isso –, pode-
remos fazer, em espaço curto de tempo, a discussão 
e, quem sabe, a aprovação dessa matéria.

No momento em que for votada, esta matéria me-
recerá meu voto porque beneficia meu Estado. Cada 
um está aqui para responder perante seu Estado, 
embora eu faça sempre coro com aqueles que dizem: 
“Olha, meu Deus, medida provisória tratando de tantos 
assuntos, uma mixórdia, uma confusão, algo que, não 
raro, gera problema, gera interpretações equivocadas, 
gera escândalos mais adiante.”

Mas eu faço a pergunta sempre, daqui para fren-
te: é importante ou não é importante para o Governo? 
Porque as quatro que foram retiradas da Câmara não 
foram consideradas importantes. Queriam abrir pas-
sagem para a escola de samba da CPMF. Queriam 
simplesmente abrir passagem. A Mangueira pede 
passagem. O Salgueiro pede passagem. A Vitória-
Régia do Amazonas pede passagem – aliás, a escola 
que eu prefiro. E nós a imaginar quando é que che-
gará o dia em que o Congresso se imporá, dizendo 
“não” à apreciação de medidas provisórias que não 
têm caráter de urgência e relevância, transformando 
em projeto de lei aquilo que mereça ser aproveitado 
e jogando simplesmente no lixo da história aquilo que 
não tenha serventia, aquilo que venha marcado e ei-
vado de futilidades.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, pela oportuni-
dade que me deu de defender, cercado de apartes tão 
lúcidos, uma matéria que procurei esmiuçar, como um 
gesto de que temos de levar cada vez mais a sério os 
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debates que haverão de ser cada vez mais qualifica-
dos neste Plenário do Senado Federal.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, o 
Sr. Papaléo Paes, suplente de Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Tião Viana, Presidente interino.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Arthur Virgílio.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Pela ordem, Sr. Presidente, art. 14.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Srªs e Srs. Senadores, havendo evidente falta de qu-
orum para votação da matéria e havendo a decisão 
política de Senadores em pedir a verificação de quo-
rum a Presidência entende que não há necessidade 
de encaminhar para votação... 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB –RR) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

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

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy. Pediria a justa 
brevidade, compreendendo que estamos encaminhan-
do uma matéria do maior interesse e que está encon-
trando entrave para ser encaminhada.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do Orador.) – Sr. Presidente, é 
importante o esforço de V. Exª para chegar ao enten-
dimento sobre a votação desta matéria.

Tendo sido citado pelo Senador Flexa Ribeiro, 
com respeito à desavença entre o Presidente Hugo 
Chávez...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Eduardo Suplicy, por ser uma matéria 
alheia ao momento da discussão, eu darei a palavra 
a V. Exª, mas pediria que antes construíssemos um 
entendimento sobre item.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Pois não, eu aguardarei.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá e, em 
seguida, ao Senador Heráclito Fortes.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria fazer 
um apelo às lideranças, lembrando que realizamos, no 
final da manhã de hoje, começo da tarde, um acordo 
para votar duas medidas provisórias de crédito hoje 
e, amanhã, uma matéria também importante, que é o 
Pronasci – Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania, para adentrar nas PECs, inclusive com 

acordo de votação em vários turnos da PEC que trata 
especificamente de um aspecto da reforma política.

Eu pediria que pudéssemos – se há alguma 
questão de mérito, estou à disposição para esclarecer 
– adiantar o trabalho, porque, se essas duas medidas 
provisórias ficarem para amanhã, efetivamente, com 
muita dificuldade, talvez não tenhamos condição de 
limpar a pauta. E já teríamos outras medidas provisó-
rias para ler. Então, não daríamos andamento à PEC, 
ao Fundo de Ciência e Tecnologia, ao Fies... E temos 
várias medidas que são importantes e precisam ser 
votadas com a abertura da pauta.

Então, fica aqui, aos Senadores Arthur Virgílio, 
Heráclito Fortes, José Agripino e Mão Santa, enfim, 
o apelo para que possamos, como combinado, votar 
simbolicamente as duas medidas provisórias na forma 
original. O Senador Osmar Dias é o Relator da segunda 
medida provisória e está aguardando até este momento, 
exatamente para que encaminhar essa matéria. 

Fica o apelo, mas, se não for esse o entendimento 
das lideranças, é visível a ausência de quorum. Então, 
acompanhamos a posição de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes.

Peço a atenção da equipe técnica para garantir 
o som do microfone do Senador Heráclito Fortes. V. 
Exª pode mudar de local para verificar a boa recep-
ção do som.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, as-
sumo a minha parte de responsabilidade nesse pedido 
de verificação. Peço desculpas ao Líder Romero Jucá 
por esse extraordinário esforço. S. Exª tem sido am-
plamente vitorioso nesses embates aqui, no plenário 
do Senado, tem sido, aliás, um Líder catalisador. Basta 
notar que, em termos de Base do Governo, é o único 
Líder que se vê neste Plenário, hoje. 

O Governo quer aprovar R$6 bilhões em acordo, 
por aclamação, sem uma explicação?! Com que cara 
vou chegar ao meu Estado, o Piauí, e justificar que 
abençoei R$6 bilhões, e o Piauí se contentando – o 
assessor do Ministério dos Transportes, com todo zelo, 
me mostrou – com R$9 milhões para a prevenção de 
rodovias: pintar de cal, dar dinheiro para empreiteira, 
minha gente. As estradas do Piauí, esburacadas, e se 
pretende colocar R$9 milhões?! Não é isso que nós 
queremos. Nós queremos obras efetivas!

Agora, o Governo tenta uma coisa muito fácil. Es-
ses escalões do Governo que vão aos gabinetes com 
o objetivo de convencer os Senadores a modificar a 
sua posição com relação à CPMF poderiam mostrar 
essas liberações de maneira detalhada.
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O Governo tem uma equipe muito grande. Outro 
dia eu vi. São cento e tantos funcionários, Senador 
Marconi Perillo, só no gabinete do Presidente! Ou não 
dão bola para o Congresso, para o Senado da Repú-
blica, ou pensam que as coisas passam aqui goela 
abaixo. Não custa nada – são R$6 bilhões! – chamar 
um assessor qualificado, seja lá quem for, que conhe-
ça o detalhamento, para mostrar.

A Senadora Serys Slhessarenko fez um esforço 
danado, como grande e árdua defensora do Governo, 
embora não seja reconhecida pelo esforço que faz, 
para me mostrar migalhas que são destinadas ao Piauí. 
Não me convence, Senadora. Não me convence, Esse 
orçamento precisa ser mais claro.

Não podemos concordar com isso, Senador Tião 
Viana. E a autoridade que tenho para falar sobre este 
assunto é que o recurso aprovado irá para o Gover-
nador, que é meu adversário. Mas vai para o Piauí, o 
que para mim é suficiente. Não me importa, Senadora 
Serys. Quero que o dinheiro vá, que a obra seja reali-
zada. Agora, fica esse povo desse Governador acre-
ditando nas promessas... E chega ao Piauí e anuncia. 
Dinheiro para o Piauí é como a linha do horizonte: você 
sabe que existe, vê, mas nunca alcança; quanto mais 
corre atrás dele, mais ele se distancia. E nós estamos 
cansados disso.

Daí porque peço desculpas aos Líderes, princi-
palmente ao meu Líder, José Agripino, por descum-
prir esse acordo. Mas entre um acordo partidário, no 
momento de fragilidade em que nós vivemos, e um 
acordo de proteção do meu Estado, que me coloca 
aqui como Senador da República, eu fico com o meu 
Estado e não aceito esse tratamento desrespeitoso 
que o Piauí vem recebendo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pela ordem, 

Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Para 

uma proposta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Senador Arthur Virgílio tem uma proposta de enten-
dimento. Quando for possível, V. Exª será atendido, 
Senador Mão Santa.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Serei breve.

Está havendo um impasse. A minha sugestão é 
de que V. Exª deixe que se esgote hoje o período de 
discussão da matéria – encerra-se a discussão hoje 
– para, amanhã, entrarmos em votação, após as dé-
marches que Senador Romero Jucá certamente haverá 
de ter com os Senadores que questionaram, de manei-

ra legítima, os descaminhos dessa medida provisória 
enviada pelo Governo à Casa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Arthur Virgílio. A Mesa 
pode concordar, entendendo que nós temos uma mis-
são importante em defesa da Instituição amanhã, que 
é a votação de uma Proposta de Emenda à Constitui-
ção, cuja inclusão em pauta foi solicitada pelo Senador 
Tasso Jereissati, que diz respeito à reforma política e 
assegura o princípio da fidelidade.

Se nós não tomarmos tal decisão amanhã, Se-
nador Agripino, poderemos ficar secundários, mais 
uma vez, ao Supremo Tribunal Federal, que poderá 
legislar no lugar do Congresso Nacional, o que não 
seria bom para o princípio republicano de igualdade 
entre os Poderes.

Então, se houver possibilidade desse entendi-
mento, conforme prega o Senador Arthur Virgílio, po-
deremos encerrar a discussão hoje, votando apenas 
os pressupostos de relevância e urgência, e deixando 
para amanhã. Ou, então, votar os pressupostos ama-
nhã, se for o entendimento, também.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Mão Santa e, em 
seguida, ao Senador José Agripino. Peço a V. Exªs 
brevidade.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, é lamentável.

O nosso Líder Arthur Virgílio disse que é amigo 
do Ministro do Planejamento. Amizade à parte. Plane-
jamento deve fazer isto: um orçamento que não preci-
se... Já fui prefeito e governei o meu Estado por duas 
vezes. É isso: a ponte de onde estamos para aonde 
vamos. Não houve planejamento. É Paulo Delgado? 
Não houve. Arthur Virgílio pode ter a amizade pessoal. 
Tenho muitos amigos. Incapazes alguns.

Quero dizer, Senador Tião Viana, que lamento 
que Sua Excelência o Presidente da Republica tenha 
ido ao Piauí. Romero, V. Exª ainda não foi, mas Luiz 
Inácio tomou banho lá e disse que ia terminar o por-
to de Luís Correia, começado por Epitácio Pessoa. 
Pegou Alberto Silva, nosso engenheiro ferroviário e 
idealista, e disse que ia botar, Heráclito, os trens para 
funcionar em Parnaíba e Luís Correia em 60 dias; em 
90 dias, Teresina.

Heráclito, ouvi bum, bum! Alberto Silva, Luiz Inácio, 
o governador e o prefeito levaram todos os votos!

Ninguém está livre de ser enganado, Antonio 
Carlos. Não trocou um dormente. Está lá a ferrovia, a 
ponte de Luzilândia, o metrô. Uma ponte está lá, que 
é desse do Dnit, esse que já entrou cheio de descon-
fiança por parte do Brasil.
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É apressado para buscar dinheiro. Olhe, tem lá 
uma ponte que era para os 150 anos de Teresina. E 
Teresina já vai para os 158 anos. No mesmo rio, He-
ráclito Fortes fez uma ponte em seis dias, e eu fiz em 
noventa...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Peço a V. Exª que conclua, Senador Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Concluo.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Pela ordem.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Então, se for 

para ser rápido, tenho de dizer que isso é uma lástima, 
que isso é uma...

Agora, Romero, que é poderoso, que é sabido, 
me traga uma medida provisória.

Primeiro, o Exército deixa de levar água para ví-
timas da seca. São R$10 milhões por mês! Olhe o fi-
lho do Antonio Carlos aí! Ceará, Bahia, Minas Gerais, 
Pernambuco, Piauí, Paraíba estão sem água. São dez 
milhões! Isso é que é urgência! Sou médico. Sabe V. 
Exª que uma criança de dez quilos tem oito de água. 
Então, me traga, Romero, uma medida provisória para 
o Exército.

A vergonha maior: alimentos conseguidos por 
empresas, dez, vinte mil toneladas, e esse Governo... 
Isso é que é urgência, relevância. É preciso dinheiro 
para as carretas e não tem. Isso é uma vergonha do 
Governo. E está essa vergonha do Executivo nos atin-
gindo no Legislativo. Por isso, essas pesquisas nos 
condenam, mas a mim, não!

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Quem me 
trouxe foi o bravo povo do Piauí, que está sendo en-
ganado por esse Governo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de fazer uma consideração. A relatoria do Senador 
Arthur Virgílio foi perfeita, esclarecedora. As ponde-
rações dos Senadores Mão Santa e Heráclito Fortes 
são mais do que pertinentes. S. Exªs têm o direito à 
indignação, pelo fato de o Estado de S. Exªs não estar, 
como o meu Estado está, contemplado com recursos, 
seja do Ministério das Cidades, seja do Ministério dos 
Transportes, seja da Secretaria de Portos, de onde quer 
que seja. E S. Exªs estão carentes de explicação, que 
terá que ser dada pelo Líder do Governo.

Eu quero fazer um apelo ao Senador Heráclito 
Fortes e ao Senador Mão Santa, porque há uma coisa 

que nos interessa, Senador Papaléo, interessa muitís-
simo a todos nós: o destravamento da pauta, a deso-
bstrução da pauta, que está o tempo todo entupida por 
medida provisória, para que possamos votar diplomas 
legislativos fundamentais, como a PEC do voto aberto, 
que está parada – ela teve a segunda sessão discus-
são e parou porque a pauta foi obstruída. Quando a 
pauta for desobstruída, haverá a terceira, a quarta e 
a quinta sessões de discussão, para que possamos 
passar a limpo o Senado e votar, finalmente, a PEC 
do voto aberto para processos de cassação.

A PEC da reforma política, que trata da proibição 
de coligação na eleição proporcional e da fidelidade 
partidária, está na fila e só pode tramitar – e tem uma 
tramitação longa – se desobstruirmos a pauta.

Então, a proposta que faço, concordando inteira-
mente com o Senador Arthur Virgílio, é que aguardemos 
a manifestação do Líder do Governo com relação às 
demandas do Piauí – justíssimas! – e que nos compro-
metamos, de certa forma, a votar essas MPs amanhã, 
de forma a desobstruir a pauta e irmos em frente naquilo 
que está represado e fazermos o entendimento. E, é 
claro, como disse o Senador Heráclito Fortes, vamos 
ver a forma de compensar o Estado do Piauí, que está 
penalizado pelo fato de não estar contemplado nesse 
volume monumental de recursos, objeto de crédito ex-
traordinário, no valor de mais de R$6 bilhões – e zero 
para o Piauí. Para o meu Estado, ainda há uma lami-
nha; para o Piauí não há praticamente nada.

É a ponderação que faço e a recomendação que 
apresento para o meu correligionário, Senador Herá-
clito Fortes.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª, Senador José Agripino.

Tem a palavra o Senador Osmar Dias e, depois, 
o Senador Eduardo Suplicy.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador Tião Viana, quero 
fazer uma observação e uma sugestão. A observação 
é a seguinte: o Senador Heráclito Fortes faz uma re-
clamação justa em relação à medida provisória que 
estávamos discutindo. Como sou Relator da próxima 
e tenho certeza de que S. Exª vai reclamar também, 
porque já observei aqui que, para o Estado do Piauí, 
está indo muito pouco dinheiro, eu pediria que S. Exª 
já fizesse o entendimento com o Líder do Governo em 
relação à próxima medida provisória, para que pudés-
semos votá-la amanhã também. Eu não gostaria de 
relatar e descontentar um Senador que luta pelo seu 
Estado, como é o caso do Senador Heráclito Fortes. 
Penso que é justa a posição de S. Exª. Essa foi a mi-
nha recomendação.
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E faço uma sugestão. V. Exª inaugurou hoje uma 
sessão deliberativa muito bem. Eu faria apenas um 
reparo no sentido de que a discussão fosse de ape-
nas dez minutos, e não de uma hora. Mas eu posso 
compreender. Eu gostaria de fazer uma sugestão a 
V. Exª: que, na quinta-feira pela manhã, pudéssemos 
votar também. O fim do ano se aproxima, nós temos 
um acúmulo de matérias que aguardam votação, e não 
votamos há muito tempo. Então, porque não fazermos 
agora um esforço e começarmos a votar também na 
quinta-feira pela manhã? No meu entendimento, isso 
poderia qualificar mais ainda o trabalho de V. Exª à 
frente da Presidência do Senado e poderia, de certa 
forma, destrancar a pauta, mesmo porque existe uma 
emenda constitucional de minha autoria, Sr. Presiden-
te, que tem muito a ver com a votação da CPMF que 
está aí, porque estou propondo que das contribuições 
sejam repassados 10% para os Estados e 10% para 
os Municípios. Essa emenda constitucional poderá ser 
votada, se V. Exª atender a minha sugestão de votar-
mos também na quinta-feira pela manhã.

É a sugestão que deixo para V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª. Levarei, com muita sensibilidade, 
para uma decisão em breve, a sugestão de V. Exª, Se-
nador Osmar Dias.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
se trata da questão de ordem levantada pelo Relator, 
eu gostaria de contar com a generosidade de V. Exª, já 
que conto com a paciência do Senador Suplicy.

Sr. Presidente, quero agradecer ao Senador Os-
mar Dias pela maneira correta com que S. Exª se porta, 
pois está chamando atenção, puxando as orelhas do 
Governo. Como Relator, não é papel dele, mas S. Exª 
alerta para um fato para o qual se chamou atenção 
aqui hoje. Então, Senador Osmar Dias, eu sou profun-
damente grato a V. Exª em nome do Piauí.

Com vinte e quatro horas de antecedência, V. Exª 
teve o cuidado e o zelo, embora sendo do Estado do 
Paraná, de se preocupar com as minhas preocupações 
com relação ao Estado do Piauí. Daí por que amanhã, 
Sr. Presidente, Srs. Líderes, não teremos nenhum 
acanhamento ou dificuldade em fazer obstrução, se o 
Governo não trouxer clareza para os gastos dessas 
medidas provisórias.

A primeira são seis bilhões. A de V. Exª é de 
quanto? Um bilhão e trezentos. E só doze milhões 
para o Piauí.

O Líder Romero está me dizendo que o resto é 
para o Haiti e para o Exército. Quero que o Haiti e o 
Exército recebam, mas o Piauí tem que receber! Não 

podemos aceitar isso, Sr. Presidente! O Governador, 
toda vez que chega lá, faz festa e anuncia dinheiro para 
tudo que é lado. Mas esse dinheiro não chega.

E repito: faço isso de maneira tranqüila, porque 
esse dinheiro não irá beneficiar nem a mim, nem ao 
meu Partido, mas beneficiará o meu Estado.

O Sr. Wellington vai abrir as concorrências. E 
nem sempre são as mais recomendáveis, nem sem-
pre são as mais claras, mas isso é um problema dele 
e não é meu.

O que eu quero é ter a consciência tranqüila de 
que cumpri o meu papel.

Daí por que agradeço, Senador Osmar Dias, 
mais uma vez a V. Exª. Que os minguados defensores 
do Governo que por aqui estão fiquem sabendo que 
o Relator fez esse alerta.

Muito obrigado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 
Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, na mesma direção feita pela coloca-
ção do Senador Osmar Dias, eu gostaria de, reforçan-
do a posição do Senador, realmente sugerir que, na 
quinta-feira, pela manhã, nós pudéssemos fazer uma 
sessão e V. Exª poderia determinar que fosse escolhi-
da uma pauta de votações simbólicas. Só de acordos 
internacionais nós temos mais um monte que já foram 
acordados, inclusive com o Senador Heráclito Fortes. 
Inclusive nós deixamos de votar porque a pauta ficou 
trancada na semana passada.

Então, existem muitas votações simbólicas, re-
querimentos de urgência e tudo o mais que poderia 
ser feito com uma agenda comum na quinta-feira pela 
manhã, possibilitando o andamento dos trabalhos.

Portanto, fica aqui o nosso apoio à sugestão do 
Senador Osmar Dias quanto à sessão de quinta-feira 
de manhã, para votarmos.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Das 
nove horas da manhã em diante, eu estarei no meu 
gabinete no Senado, à disposição da tecnocracia em-
pedernida e prepotente que não quer se dirigir a esta 
Casa.

Estou à disposição para ouvi-los sobre o que tem 
para o Piauí. Quero fatos claros. Não adianta dizer que 
vai resolver depois. Nos outros Estados há clareza. No 
Piauí, dúvida não, Sr. Presidente!
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, em primeiro lugar, eu quero enaltecer 
o entendimento que V. Exª hoje coloca com o Senador 
Tasso Jereissati e todos os Líderes, para que amanhã 
nós possamos votar aqui a proposta de emenda à 
Constituição sobre a fidelidade partidária.

Há pouco mais de um mês, a Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania votou a fidelidade parti-
dária para todos os membros do Poder Executivo e do 
Parlamento, de maneira que cada um, quando eleito, 
deverá permanecer no partido para o qual foi eleito, ao 
longo de todo o seu mandato. Isso é muito positivo. E 
o Senado, amanhã, vai colocar a definição clara desta 
Casa, inclusive em consonância com a preocupação de 
V. Exª de que deve, sim, o Congresso Nacional legislar 
isso e não tanto o Supremo Tribunal Federal.

O Senador Flexa Ribeiro fez observações por 
estar preocupado com as declarações e decisões 
do Presidente Hugo Chávez a respeito de Alejandro 
Sanz, um grande cantor espanhol, que, em virtude 
da divergência, não recebeu permissão para cantar 
em um estádio importante de Caracas. A minha reco-
mendação ao Presidente Hugo Chávez é que possa 
agir segundo o exemplo do Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Ainda no domingo último, eu assisti ao Canal Livre, 
gravado há dois anos, ancorado pelo grande jornalista 
Joelmir Betting, da Rede Bandeirantes, em que apre-
sentava a entrevista de Paulo Autran, brilhante. Nessa 
entrevista, notei que ele fez algumas críticas severas a 
alguns aspectos do Governo do Presidente Lula.

Entretanto, o Presidente Lula, quando soube do 
falecimento de Paulo Autran, escreveu, juntamente 
com Marisa, sua esposa, a Primeira-Dama, uma men-
sagem bonita:

Mensagem à família do ator Paulo Autran.
Recebemos com imensa tristeza a perda do nos-

so grande ator Paulo Autran. Ele nos deu o privilégio 
de apreciar o seu talento em momentos inesquecíveis 
do teatro, do cinema e da televisão.

Paulo Autran engrandeceu a dramaturgia e o 
Brasil com suas interpretações, que fizeram rir, cho-
rar e refletir. Atuou até seus últimos dias e deixará um 
vazio que muito sentiremos na cena brasileira. Temos 
certeza de que, de alguma forma, ele estará presente 

como exemplo de talento da arte dramática para os 
atores mais jovens.

Que o Presidente Hugo Chávez possa seguir o 
exemplo de generosidade dado aqui pelo Presidente 
Lula, que, ainda que uma vez tenha ouvido uma críti-
ca de Paulo Autran, não deixou de homenageá-lo com 
tais palavras, tão belas e sinceras, que realmente eram 
merecidas por Paulo Autran.

Sr. Presidente, estou concluindo.
Em aparte à Senadora Ideli Salvatti, na sessão 

de segunda-feira, cometi uma indelicadeza, porque não 
me lembrei, de pronto, do nome de todos os stands de 
caminhão que o Presidente Lula visitou na Feira Nacio-
nal dos Transportes. Aqui, quero registrar que foram os 
stands da Fiat, da Volvo, da Ford, da Ferrari e Iveco, da 
Mercedes, da Petrobras e da Volkswagen. Um dos que 
nos assistem – exatamente o Sr. José Carlos Pitanga 
Rosa, que trabalha na Volkswagen – sentiu muito que 
eu não tivesse homenageado também a Volkswagen, 
cujo caminhão foi visitado pelo Presidente Lula.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Renato Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na mesma linha e direção do Senador Osmar Dias e 
do Senador Romero Jucá. No dia 29 de maio de 2007, 
foi dada entrada à primeira representação aqui no Se-
nado contra o Senador Renan Calheiros. No dia 11 de 
outubro, ele pediu licença da Presidência do Senado.

Sr. Presidente, nós realizamos no Senado 48 
sessões deliberativas, Senador Romero Jucá, nesse 
período da primeira representação até a licença do 
Senador Renan Calheiros. Dessas 48 sessões deli-
berativas, só votamos em 13. Temos um passivo de 
debate e de apreciação de matérias, e V. Exª já de-
monstrou, a partir de hoje, que tem o compromisso de 
dar seqüência, de recuperar e de pagar essa dívida 
que temos com a apreciação de matérias. Por isso, 
considero fundamental que possamos ser rigorosos, 
de fato, nas datas, nos dias, nas votações que são 
necessárias aqui na Casa.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Flávio Arns.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro 
lugar, também quero parabenizá-lo pela Presidência 
e desejar um bom trabalho no sentido de recuperar, 
principalmente, a credibilidade do Senado Federal por 
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meio do trabalho, como ocorreu ontem e como está 
sendo proposto pelos demais Senadores.

Apelo também para a sensibilidade de V. Exª em 
relação às pessoas com deficiência. Gostaria que V. 
Exª pudesse, nas reuniões com os Líderes, discutir 
a possibilidade de se colocar em pauta o Projeto de 
Lei do Senado nº 358, de minha autoria, que teve a 
relatoria do Senador Eduardo Azeredo e que dispõe 
sobre a adoção de requisitos e critérios diferenciados 
para a concessão de aposentadoria aos segurados 
portadores de deficiência filiados ao Regime Geral de 
Previdência Social, conforme determina o § 1º do art. 
201 da Constituição Federal.

Como é um projeto de lei complementar que já 
passou pelas Comissões e está na Mesa, Sr. Presi-
dente, peço a V. Exª a gentileza de fazer com que esse 
assunto, essa pauta possível, seja debatida com os 
Líderes para, numa próxima ocasião, ser apreciada 
pelo Plenário.

Parabenizo V. Exª.
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª, que será atendido nos termos re-
gimentais, com a sensibilidade da Mesa.

Srªs e Srs. Senadores, como houve acordo entre 
as Lideranças para encaminharmos as matérias no dia 
de amanhã, está encerrada a Ordem do Dia.

São os seguintes os itens adiados:

8 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 31, DE 2007 
(Proveniente da Medida Provisória nº 383, de 2007) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 31, de 2007, que au-
toriza o Poder Executivo a abrir, em favor da 
Presidência da República, dos Ministérios dos 
Transportes, do Meio Ambiente, da Defesa, da 
Integração Nacional, e das Cidades, crédito 
extraordinário no valor global de um bilhão, 
cento e noventa e cinco milhões, duzentos e 
setenta e três mil, duzentos e noventa e nove 
reais, para os fins que especifica. (proveniente 
da Medida Provisória nº 383, de 2007).

Relator revisor: 
(Sobrestando a pauta a partir de: 16-

10-2007)
Prazo final (prorrogado): 14-12-2007

9 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 32, DE 2007 
(Proveniente da Medida Provisória nº 384, de 2007) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 32, de 2007, que institui 
o Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – Pronasci e dá outras provi-
dências (proveniente da Medida Provisória nº 
384, de 2007).

Relator revisor: 
(Sobrestando a pauta a partir de: 16-

10-2007)
Prazo final (prorrogado): 18-12-2007

10 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 5, DE 2004  

(Em regime de urgência, nos termos  
do art. 64, § 1º, da Constituição Federal) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353, 
parágrafo único, do Regimento Interno)

Substitutivo da Câmara dos Deputados 
ao Projeto de Lei do Senado nº 5, de 2004 (nº 
7701/2006, naquela Casa), que “altera a Lei 
nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe 
sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante 
do Ensino Superior – FIES.

(Dependendo de leitura do Parecer da 
Comissão de Educação, Relator: Senador Wil-
son Matos, favorável.)

(Dependendo de leitura do Parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relatora: 
Senadora Ideli Salvatti.)

(Sobrestando a pauta a partir de 14-10-
2007)

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 211, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do parágrafo único do art. 353 do RI)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 211, de 2007 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 575, de 
2007, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relatora ad hoc: Senadora Ideli Salvatti), que 
aprova a Programação Monetária relativa ao 
segundo trimestre de 2007.
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12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 333, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 333, de 2007 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 854, de 
2007, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior), 
que aprova a Programação Monetária relativa 
ao terceiro trimestre de 2007.

Parecer nº 854, de 2007, da Comissão de 
Assuntos Econômicos, sobre as Mensagens 
nº 104 e 105, de 2007.

13 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 412,  

DE 2003-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência nos termos  

do Requerimento nº 647, de 2007 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 412, de 2003-Comple-
mentar, de autoria do Senador Antonio Carlos 
Magalhães, que estabelece a competência do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (CADE), para prevenir e reprimir infrações 
contra a ordem econômica e contra a concor-
rência no Sistema Financeiro Nacional e dá 
outras providências.

Pareceres sob nºs 109 e 110, de 2007, 
das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador César Borges, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 6-CCJ, que apre-
senta; e 

– de Assuntos Econômicos, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko, favorável ao 
Projeto e às Emendas nºs 1 a 6-CCJ, apre-
sentando a Emenda nº 7-CAE.

14 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 23, DE 2007 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 670, de 2007 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 23, de 2007 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer nº 270, de 
2007, Relator: Senador Valdir Raupp), que 

autoriza a República Federativa do Brasil 
a conceder garantia à operação de crédito 
externo, a ser contratada pelo Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES, no valor total equivalente a até 
cinqüenta milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América, junto ao Banco Euro-
peu de Investimento – BEI (financiamento 
do Programa Multissetorial BEI – Linha de 
Crédito). 

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 2007 

(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 
 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei da Câmara 
nº 33, de 2007 (nº 4.125/2004, na Casa de 
origem), de iniciativa da Comissão Parlamen-
tar Mista de Inquérito da Exploração Sexu-
al, que torna obrigatória a divulgação pelos 
meios que especifica de mensagem relativa 
à exploração sexual e tráfico de crianças e 
adolescentes apontando formas para efetu-
ar denúncias.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2007 

(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143  
do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei da Câmara 
nº 35, de 2007 (nº 4.126/2004, na Casa de 
origem), de iniciativa da Comissão Parlamen-
tar Mista de Inquérito da Exploração Sexu-
al, que acrescenta a Seção VIII ao Capítulo 
III – Dos Procedimentos – do Título VI – Do 
Acesso à Justiça – da Parte Especial da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente, dispondo so-
bre a forma de inquirição de testemunhas e 
produção antecipada de prova quando se 
tratar de delitos tipificados no Capítulo I do 
Título VI do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, com ví-
tima ou testemunha criança ou adolescente 
e acrescenta o art. 469-A ao Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal.
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17 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 13, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 13, de 2003, ten-
do com primeiro signatário o Senador Sérgio 
Zambiasi, que altera a redação do § 4º do art. 
18 da Constituição Federal, dispondo sobre a 
organização de Municípios.

Pareceres sob nºs 768, de 2003; 21, de 
2005; e 14, de 2007, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
João Alberto Souza; 1º pronunciamento: favo-
rável à matéria; 2º pronunciamento (em ree-
xame, nos termos do Requerimento nº 1.018, 
de 2003): ratificando o seu parecer anterior; 3º 
pronunciamento: (em reexame, nos termos do 
Requerimento nº 479, de 2005): Relator: Sena-
dor Luiz Otávio, favorável, nos termos da Emen-
da nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.

18 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de subemenda 
que apresenta.

19 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 57, DE 2005 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 57, de 2005, ten-
do como primeiro signatário o Senador Marco 
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.

Pareceres sob nºs 779, de 2006; e 272, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, – 1º pronunciamento (sobre a 
Proposta): Relator: Senador Ramez Tebet, fa-
vorável; – 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 1, de Plenário): Relator: Senador Adelmir 
Santana, favorável, e apresentando a Emenda 
nº 2-CCJ, de redação.

20 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 2, DE 2007

Terceira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 2, de 2007, tendo como primeiro signatário 
o Senador Marco Maciel, que acrescenta pará-
grafo ao art. 17 da Constituição Federal, para 
autorizar distinções entre partidos políticos, 
para fins de funcionamento parlamentar, com 
base no seu desempenho eleitoral.

Parecer sob nº 91, de 2007, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jarbas Vasconcelos, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta, 
com votos contrários dos Senadores Antonio 
Carlos Valadares e José Nery, e, em separado, 
do Senador Inácio Arruda.

21 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 38, DE 2004

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 38, de 2004, tendo como primeiro 
signatário o Senador Sérgio Cabral, que altera 
os arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal, 
para estabelecer o voto aberto nos casos em 
que menciona, terminando com o voto secreto 
do parlamentar.

Parecer sob nº 1.058, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, 
favorável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitu-
tivo), que oferece.
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22 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 50, DE 2006

Terceira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 50, de 2006, tendo como primeiro signatário 
o Senador Paulo Paim, que inclui o art. 50A 
e altera os arts. 52, 55 e 66, da Constituição 
Federal, para estabelecer o voto aberto nos 
casos em que menciona, terminando com o 
voto secreto parlamentar. 

Parecer favorável, sob nº 816, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

23 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 86, DE 2007

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 86, de 2007, tendo como primeiro 
signatário o Senador Alvaro Dias, que altera o 
§ 2º do art. 55 da Constituição Federal (deter-
mina o voto aberto para a perda de mandato 
de Deputados e Senadores). 

Parecer sob nº 817, de 2007, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que 
apresenta. 

24 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 5, DE 2007

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 5, de 2007, tendo como primeiro sig-
natário o Senador Antonio Carlos Magalhães, 
que cria o Fundo de Combate à Violência e 
Apoio às Vítimas da Criminalidade.

Parecer sob nº 191, de 2007, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes Torres, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que apresenta; 
e abstenção do Senador Jefferson Péres.

25 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 50, DE 2005

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-

tituição nº 50, de 2005, tendo como primei-
ro signatário o Senador Osmar Dias, que 
acrescenta inciso ao art. 159 da Constituição 
Federal, para o fim de destinar ao Fundo de 
Participação dos Estados e dos Municípios 
dez por cento do produto da arrecadação das 
contribuições sociais e de intervenção no do-
mínio econômico.

Parecer sob nº 290, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Juvêncio da Fonseca, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece, com votos contrá-
rios dos Senadores Eduardo Suplicy e Sibá 
Machado, e, em separado, da Senadora Ideli 
Salvatti.

26 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 58, DE 2005

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 58, de 2005, tendo como primeiro 
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera 
o art. 159 da Constituição Federal, para deter-
minar a transferência, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, de parte do produto 
da arrecadação do imposto de importação e 
do imposto sobre produtos industrializados, 
proporcionalmente ao saldo de suas balanças 
comerciais com o exterior.

Parecer sob nº 291, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador João Batista Motta, 
favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que apre-
senta, com votos contrários das Senadoras 
Ideli Salvatti e Serys Slhessarenko, do Senador 
Eduardo Suplicy, e, em separado, do Senador 
Sibá Machado.

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 105, de 2005 (nº 2.619/2003, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.859, 
de 11 de dezembro de 1972, para assegurar 
a todos os trabalhadores domésticos o direito 
ao benefício do seguro-desemprego.

Parecer favorável, sob nº 539, de 2006, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Pedro Simon.
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28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 132, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 132, de 2005 (nº 4.412/2001, 
na Casa de origem), que regulamenta o exer-
cício da profissão de Supervisor Educacional 
e dá outras providências.

Pareceres favoráveis, sob nºs 541 e 925, 
de 2006 das Comissões de Assuntos Sociais, 
Relator: Senador Wellington Salgado de Olivei-
ra; e de Educação (em audiência, nos termos 
do Requerimento nº 642, de 2006), Relator: 
Senador Sérgio Zambiasi.

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 58, de 2006 (nº 6.350/2002, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a guar-
da compartilhada.

Parecer sob nº 241, de 2007, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes Torres, favorável 
à matéria nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que apresenta.

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 83, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 83, de 2006 (nº 1.996/2003, 
na Casa de origem), que fica instituído o Pro-
grama Disque Idoso.

Pareceres favoráveis, sob nºs 282 e 283, 
de 2007, das Comissões de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador José Jorge; 
e de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa, Relatora ad hoc: Senadora Maria do 
Carmo Alves. 

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 108, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 108, de 2006 (nº 5.150/2001, 
na Casa de origem), que institui o dia 27 de 
setembro de cada ano como o Dia Nacional 
dos Vicentinos.

Parecer favorável, sob nº 88, de 2007, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Marco Maciel.

32 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 566, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 566, de 2005 (nº 
43/2003, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o texto dos Termos de Referência e Regras 
de Procedimento do Grupo Internacional de 
Estudos do Chumbo e Zinco – GIECZ.

Parecer favorável, sob nº 263, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Antônio Carlos 
Valadares.

33 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 5, DE 2007

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 5, de 2007 (nº 
1.041/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aé-
reos entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Polônia, 
assinado na cidade do Rio de Janeiro, no dia 
13 de março de 2000.

Parecer favorável, sob nº 343, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Paulo Duque.

34 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 Nº 19, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 19, de 2007 (nº 220/95, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Tratado de Extradição celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo do 
Canadá, em Brasília, em 27 de janeiro de 1995.

Parecer favorável, sob nº 381, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy.

35 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 21, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 21, de 2007 (nº 1.065/2001, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 
Cooperação Técnica entre o governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da Re-
pública da Nicarágua para Implementação do 
Projeto “Programa de Modernização do Setor 
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Dendroenergético da Nicarágua”, celebrado em 
Manágua, em 22 de novembro de 2000”.

Parecer favorável, sob nº 276, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Serys 
Slhessarenko.

36 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 22, DE 2007

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 22, de 2007 (nº 
1.838/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo sobre Privilégios 
e Imunidades da Autoridade Internacional dos 
Fundos Marinhos, assinado em Kingston, em 
27 de agosto de 1998.

Parecer favorável, sob nº 612, de 2007, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

37 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 Nº 23, DE 2007

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 23, de 2007 (nº 
2.316/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova os textos das emendas aos artigos VI 
e XIV.A do Estatuto da Agência Internacional 
de Energia Atômica (AIEA), aprovadas por 
Resoluções da Conferência Geral da AIEA, 
em 1º de outubro de 1999.

Parecer favorável, sob nº 384, de 2007, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Cristovam Buarque.

38 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 113, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 113, de 2007 (nº 
2.219/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República de Angola sobre Auxílio Jurídico 
Mútuo em Matéria Penal, assinado em Brasília, 
em 3 de maio de 2005. 

Parecer favorável, sob nº 693, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Marcelo Crivella.

39 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 115, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 115, de 2007 (nº 
2.381/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Federal da Alemanha sobre Co-Pro-
dução Cinematográfica, assinado em Berlim, 
em 17 de fevereiro de 2005. 

Parecer favorável, sob nº 613, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Inácio 
Arruda.

40 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 116, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 116, de 2007 (nº 
12/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo Básico de Coope-
ração Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos, assina-
do em Brasília, em 23 de maio de 2006. 

Parecer favorável, sob nº 614, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Marco Maciel.

41 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 196, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 196, de 2007 (nº 
39/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Memorando de Entendimento 
entre os Membros do Fórum de Diálogo Índia-
Brasil-África do Sul, o Governo da República 
Federativa do Brasil, o Governo da República 
da África do Sul e o Governo da República da 
Índia, para estabelecer Força-Tarefa Trilateral 
sobre Biocombustíveis, assinado em Brasília, 
em 13 de setembro de 2006. 

Parecer favorável, sob nº 694, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Marcelo Crivella.

42 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 199, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 199, de 2007 (nº 
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2.240/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Transferência 
de Pessoas Condenadas entre os Estados 
Partes do Mercosul, celebrado em Belo Hori-
zonte, em 16 de dezembro de 2004. 

Parecer favorável, sob nº 695, de 2007, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

43 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 202, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 202, de 2007 (nº 
2.538/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Estabelecimento da 
Rede Internacional de Centros para Astrofísica 
Relativística – Icranet, organização internacional 
com sede em Pescara, Itália, e de seus Estatu-
tos, assinado em 21 de setembro de 2005.

Parecer favorável, sob nº 810, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Antonio Carlos 
Valadares.

44 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 212, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 212, de 2007 (nº 
1.898/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aére-
os entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de Cabo Verde, 
celebrado em Praia, em 29 de julho de 2004.

Parecer favorável, sob nº 823, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Ro-
salba Ciarlini.

45 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 220, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 220, de 2007 (nº 1.975/2005, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Cooperação Mútua entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Oriental do Uruguai para combater o 
Tráfego de Aeronaves envolvidas com Atividades 
Ilícitas Transnacionais, assinado em Montevidéu, 
em 14 de setembro de 2004.

Parecer favorável, sob nº 827, de 2007, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator ad hoc: Senador Mão Santa.

46 
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 778, de 2007, da Senadora Kátia Abreu, 
solicitando a dispensa do parecer da Comis-
são de Assuntos Econômicos sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005.

47 
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 914, de 2004, do Senador Mozarildo Ca-
valcanti, solicitando a remessa do Projeto de 
Lei do Senado nº 312, de 2007, à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez 
que o prazo na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos já se encontra esgotado.

48 
REQUERIMENTO 958, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 958, de 2007, do Senador Paulo Paim e 
outros Senhores Senadores, solicitando que, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 
2007, além da Comissão constante do despa-
cho inicial de distribuição, seja ouvida, também, 
a de Assuntos Sociais.

49 
REQUERIMENTO Nº 1.092, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.092, de 2007, do Senador Flávio 
Arns, solicitando a remessa do Projeto de Lei 
do Senado nº 188, de 2007, à Comissão de 
Educação, uma vez que o prazo na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania já se en-
contra esgotado.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 873, DE 2007

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 194, 
de 2004; de autoria do Senador Romero Jucá, 
que altera a redação do caput do art. 12 da 
Lei nº 9.493, de 10 de setembro de 1997, para 
conceder aos municípios isenção do Impos-
to sobre Produtos Industrializados (IPI), nos 
produtos que menciona, quando adquiridos 
por órgãos de segurança pública.

Relator: Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
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I – Relatório

É submetido ao exame da Comissão de Assuntos 
Econômicos o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 194, 
de 2004, que Altera a redação do caput do art. 12 da 
Lei nº 9.493, de 19 do setembro de 1997, para conce-
der aos municípios isenção do Imposto sobre Produ-
tos industrializados (IPI), nos produtos que menciona, 
quando adquiridos por órgãos de segurança pública, 
de autoria do Senador Romero Jucá.

O PLS em análise estabelece o seguinte:

1. estende, em seu art. 1º, aos produtos 
adquiridos pelos órgãos de segurança pública 
dos municípios a isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) assegurada 
àqueles adquiridos pelos órgãos similares da 
União, dos estados e do Distrito Federal.

2. Em observância dos arts., 5º, II, 12 e 14 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, estimará o montante da renúncia fiscal e 
o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 
6º do art. 165 da Constituição, o qual acompa-
nhará o projeto de lei orçamentária, decorridos 
sessenta dias da publicação desta Lei.

3. A isenção de que trata o PLS em análi-
se produzirá efeitos a partir do primeiro dia do 
exercício financeiro imediatamente posterior 
àquele em for implementado.

Foi apresentado como justificação ao projeto 
a redução dos orçamentos municipais, dificultando 
a aquisição de equipamentos de segurança pública, 
como transmissores e receptores de radiotelefonia e 
radiotelegrafia, veículos para patrulhamento policial, 
armas e munições. Por outro lado, os estados, o Dis-
trito Federal e a União já possuem isenção do PI na 
aquisição dos mesmos produtos, consoante art. 12 
da Lei nº 9.493/97, acarretando um tratamento dife-
renciado entre os entes da federação, contrariando, 
assim, o princípio da isonomia tributária previsto no 
art. 150 da CF.

II – Análise

A matéria é submetida a esta Comissão, em 
observância ao que dispõe o art. 99 do Regimento 
Interno do Senado e não merece reparos quanto à 
constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e 
técnica legislativa.

É atribuição do Congresso Nacional, dispor sobre 
matéria de competência da União referente ao sistema 
tributário (art. 48, I, da CF/88), havendo previsão ex-
pressa sobre Imposto sobre Produtos Industrializados 
no texto constitucional (art. 153, IV da CF/88). Por sua 

vez é facultado a qualquer senador ou deputado a ini-
ciativa para tal proposta (art. 61, caput, da CF/88).

Há que se ressaltar que a isenção em questão 
obedece ao dispositivo constitucional que determina 
que o referido benefício tem de ser previsto em lei es-
pecífica (art. 150, § 6º da CF/88). Por outro lado, o autor 
da proposta tomou cuidado em deixar claro a obser-
vância ao princípio da anterioridade tributária para a 
produção de efeitos do projeto, quando aprovado.

Não merece reparos a proposta, com relação à 
observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 
Complementar nº 101/2000, conforme se observa da 
leitura dos seus arts. 5º, II; 12 e 14 e do que dispõe o 
art. 3º do Projeto que determina que o Poder Executivo 
estime o montante da renúncia de receita decorrente 
do alargamento da isenção prevista no PLS em exame, 
incluindo tal cálculo no demonstrativo mencionado no 
art. 165, § 6º da CF/88, que acompanhará o projeto 
de lei orçamentária cuja apresentação se der após de-
corridos sessenta dias da publicação da lei resultante 
da proposição em estudo.

Quanto ao mérito, entendemos que a proposta 
visa aplicação do princípio da isonomia tributária, ante 
as dificuldades orçamentárias enfrentadas pelos mu-
nicípios e a necessidade de preocupação comum dos 
entes da federação com a segurança pública.

Ademais, determina a nossa Carta Magna, em 
seu art. 150, VI, a, que é vedado à União, aos estados, 
ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos 
sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. 
Por outro lado, por ser a cobrança do IPI competência 
da União, é perfeitamente possível que esta aprove 
isenção deste imposto, o que no caso em questão, 
além do apelo social, tem o apelo legal, não só pelo 
que foi dito, mas pela necessidade de tratamento iso-
nômico entre os entes da federação.

Ainda que se argumentasse eventual perda de 
receita tributária, entendemos que os ganhos indire-
tos provocados pelo Projeto serão bem maiores, por 
contribuir, caso aprovado, para a compra de mais 
equipamentos de segurança pública dos municípios 
e, conseqüentemente, com menos gastos gerados por 
mortes, acidentes, roubos, além da melhoria efetiva da 
qualidade de vida da população.

III – Voto

Diante do acima exposto, opinamos pela apro-
vação do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 194, de 
2004, de autoria do Senador Romero Jucá.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2007. 
– Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:

I – sistema tributário, arrecadação e distribuição 
de rendas;

II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, or-
çamento anual, operações de crédito, dívida pública e 
emissões de curso forçado;

III – fixação e modificação do efetivo das Forças 
Armadas;

IV – planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento;

V – limites do território nacional, espaço aéreo e 
marítimo e bens do domínio da União;

VI – incorporação, subdivisão ou desmembra-
mento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as 
respectivas assembléias legislativas;

VII – transferência temporária da sede do Go-
verno Federal;

VIII – concessão de anistia;
IX – organização administrativa, judiciária, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública da União e 
dos territórios e organização judiciária, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;

X – criação, transformação e extinção de cargos, 
empregos e funções públicas, observado o que esta-
belece o art. 84 VI. b; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001)

XI – criação e extinção de Ministérios e Órgãos 
da administração pública. (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 32, de 2001)

XII – telecomunicações e radiodifusão;
XIII – matéria financeira, cambial e monetária, 

instituições financeiras e suas operações;
XIV – moeda, seus limites de emissão, e mon-

tante da divida mobiliária federal.
XV – fixação do subsídio dos ministros do Su-

premo Tribunal Federal, observado o que dispõem os 
arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19-12-2003)

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

I – resolver definitivamente sobre tratados, acor-
dos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

II – autorizar o Presidente da República a de-
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 
permaneçam temporariamente, ressalvados os casos 
previstos em lei complementar;

III – autorizar o Presidente e o Vice-Presidente 
da República a se ausentarem do País, quando a au-
sência exceder a quinze dias;

IV – aprovar o estado de defesa e a intervenção 
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qual-
quer dessas medidas;

V – sustar os atos normativos do Poder Executivo 
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites 
de delegação legislativa;

VI – mudar temporariamente sua sede;
VII – fixar idêntico subsídio para os deputados 

federais e os senadores, observado o que dispõem 
os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º 
I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998)

VIII – fixar os subsídios do Presidente e do Vice-
Presidente da República e dos Ministros de Estado, 
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, 
II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

IX – julgar anualmente as contas prestadas pelo 
Presidente da República e apreciar os relatórios sobre 
a execução dos planos de governo;

X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta;

XI – zelar pela preservação de sua competência 
legislativa em face da atribuição normativa dos outros 
poderes;

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

XIII – escolher dois terços dos membros do Tri-
bunal de Contas da União;

XIV – aprovar iniciativas do Poder Executivo re-
ferentes a atividades nucleares;

XV – autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI – autorizar, em terras indígenas, a exploração 

e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa 
e lavra de riquezas minerais;

XVII – aprovar, previamente, a alienação ou con-
cessão de terras públicas com área superior a dois mil 
e quinhentos hectares.
................................................................... .................
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Seção III 
Da Câmara dos Deputados

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos 
Deputados:

I – autorizar, por dois terços de seus membros, a 
instauração de processo contra o Presidente e o Vice-
Presidente da República e os Ministros de Estado;

II – proceder à tomada de contas do Presidente 
da República, quando não apresentadas ao Congres-
so Nacional dentro de sessenta dias após a abertura 
da sessão legislativa;

III – elaborar seu regimento interno;
IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, 

polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, 
empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de 
lei para fixação da respectiva remuneração, observa-
dos os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias; (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 19, de 1998)

V – eleger membros do Conselho da República, 
nos termos do art. 89, VII.

Seção IV 
Do Senado Federal

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Fe-
deral:

I – processar e julgar o Presidente e o Vice-Pre-
sidente da República nos crimes de responsabilidade, 
bem como os Ministros de Estado e os comandantes 
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes 
da mesma natureza conexos com aqueles; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 2-9-99)

II – processar e julgar os ministros do Supremo 
Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de 
Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o 
Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da 
União nos crimes de responsabilidade: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

III – aprovar previamente, por voto secreto, após 
argüição pública, a escolha de:

a) magistrados, nos casos estabelecidos 
nesta Constituição;

b) ministros do Tribunal de Contas da 
União indicados pelo Presidente da Repú-
blica;

c) governador de Território;
d) presidente e diretores do Banco Cen-

tral;
e) Procurador-Geral da República;
f) titulares de outros cargos que a lei 

determinar;

IV – aprovar previamente, por voto secreto, após 
argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes de 
missão diplomática de caráter permanente;

V – autorizar operações externas de natureza fi-
nanceira, de interesse da União, dos estados, do Dis-
trito Federal, dos territórios e dos municípios;

VI – fixar, por proposta do Presidente da Repú-
blica, limites globais para o montante da dívida con-
solidada da União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios;

VII – dispor sobre limites globais e condições para 
as operações de crédito externo e interno da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, de 
suas autarquias e demais entidades controladas pelo 
Poder Público federal;

VIII – dispor sobre limites e condições para a con-
cessão de garantia da União em operações de crédito 
externo e interno;

IX – estabelecer limites globais e condições para 
o montante da dívida mobiliária dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios;

X – suspender a execução, no todo ou em parte, 
de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva 
do Supremo Tribunal Federal;

XI – aprovar, por maioria absoluta e por voto se-
creto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da 
República antes do término de seu mandato;

XII – elaborar seu regimento interno;
XIII – dispor sobre sua organização, funciona-

mento, polícia, criação, transformação ou extinção dos 
cargos, empregos e funções de seus serviços, e a ini-
ciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, 
observados os parâmetros estabelecidos na lei de di-
retrizes orçamentárias; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

XIV – eleger membros do Conselho da Repúbli-
ca, nos termos do art. 89, VII.

XV – avaliar periodicamente a funcionalidade do 
Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus 
componentes, e o desempenho das administrações 
tributárias da União, dos estados do Distrito Federal e 
dos municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 42 de 19-12-2003)

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 
I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribu-
nal Federal, limitando-se a condenação, que somente 
será proferida por dois terços dos votos do Senado 
Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito 
anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo 
das demais sanções judiciais cabíveis.
.......................... ..........................................................
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Subseção III 
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao

Presidente da República, ao Supremo Tribunal 
Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Ge-
ral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos 
previstos nesta Constituição.
....................... .............................................................

Seção II 
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asse-
guradas ao contribuinte, é vedado à União, aos esta-
dos, ao Distrito Federal e aos municípios:

I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o es-
tabeleça;

II – instituir tratamento desigual entre contribuintes 
que se encontrem em situação equivalente, proibida 
qualquer distinção em razão de ocupação profissio-
nal ou função por eles exercida, independentemente 
da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou 
direitos;

III – cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes 

do início da vigência da lei que os houver instituído 
ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja 
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em 
que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumen-
tou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003)

IV – utilizar tributo com efeito de confisco;
V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas 

ou bens, por meio de tributos interestaduais ou inter-
municipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela 
utilização de vias conservadas pelo Poder Público;

VI – instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns 
dos outros; 

b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos par-

tidos políticos, inclusive suas fundações, das 
entidades sindicais dos trabalhadores, das 
instituições de educação e de assistência so-
cial, sem fins lucrativos, atendidos os requi-
sitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o papel 
destinado a sua impressão.

§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos 
tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 
154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos 
tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 
154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos 
previstos nos arts. 155, III, e 156 I. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003)

§ 2º A vedação do inciso VI, a, é extensiva às 
autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda 
e aos serviços, vinculados a suas finalidades essen-
ciais ou às delas decorrentes.

§ 3º As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo 
anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos 
serviços, relacionados com exploração de atividades 
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empre-
endimentos privados, ou em que haja contraprestação 
ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem 
exonera o promitente comprador da obrigação de pa-
gar imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas 
b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e 
os serviços, relacionados com as finalidades essen-
ciais das entidades nelas mencionadas.

§ 5º A lei determinará medidas para que os con-
sumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos 
que incidam sobre mercadorias e serviços.

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de 
base de cálculo, concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei 
específica, federal, estadual ou municipal, que regule 
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o 
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo 
do disposto no art. 155, § 2º XII g. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993.)

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obri-
gação tributária a condição de responsável pelo paga-
mento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador 
deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e 
preferencial restituição da quantia paga, caso não se 
realize o fato gerador presumido.(Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 1993.)
....................... .............................................................

Seção III 
Dos Impostos da União

Art. 153. Compete à União instituir impostos so-
bre:

I – importação de produtos estrangeiros;
II – exportação, para o exterior, de produtos na-

cionais ou nacionalizados;
III – renda e proventos de qualquer natureza;
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IV – produtos industrializados;
V – operações de crédito, câmbio e seguro, ou 

relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI – propriedade territorial rural;
VII – grandes fortunas, nos termos de lei com-

plementar.
§ 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas 

as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar 
as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, 
II, IV e V.

§ 2º O imposto previsto no inciso III:
I – será informado pelos critérios da generalida-

de, da universalidade e da progressividade, na forma 
da lei;

§ 3º O imposto previsto no inciso IV:
I – será seletivo, em função da essencialidade 

do produto;
II – será não-cumulativo, compensando-se o que 

for devido em cada operação com o montante cobrado 
nas anteriores;

III – não incidirá sobre produtos industrializados 
destinados ao exterior.

IV – terá reduzido seu impacto sobre a aquisi-
ção de bens de capital pelo contribuinte do imposto, 
na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 42, de 19.12.20031

§ 4º O imposto previsto no inciso VI do 
caput:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19.12.2003)

I – será progressivo e terá suas alíquotas fixadas 
de forma a desestimular a manutenção de propriedades 
improdutivas’ (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19.12.20031

II – não incidirá sobre pequenas glebas rurais, 
definidas em lei, quando as explore o proprietário que 
não possua outro imóvel* (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 42, de 19.12.2003)

III – será fiscalizado e cobrado pelos Municípios 
que assim optarem, na forma da lei, desde que não 
implique redução do imposto ou qualquer outra forma 
de renúncia fiscal.(Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 42, de 19.12.20031 (Regulamento)

§ 5º – O ouro, quando definido em lei como ativo 
financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusi-
vamente à incidência do imposto de que trata o inciso 
V do “caput” deste artigo, devido na operação de ori-
gem; a alíquota mínima será de um por cento, asse-
gurada a transferência do montante da arrecadação 
nos seguintes termos:

I – trinta por cento para o Estado, o Distrito Fe-
deral ou o Território, conforme a origem;

II – setenta por cento para o Município de ori-
gem.
....................................................................................

OF. Nº 176 /2007/CAE

Brasilia, 11 de setembro de 2007

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

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada 
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 194, de 2004, 
que “altera a redação do “caput” do art. 12 da Lei nº 
9.493, de 10 de setembro de 1997, para conceder aos 
Municípios isenção do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI), nos produtos que menciona, quando 
adquiridos por órgãos de segurança pública”.

Respeitosamente, Senador Aloizio Mercadante, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

PARECER Nº 874 , DE 2007

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 277, de 2007,de 
autoria do Senador Flávio Arns, que acres-
centa parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para de-
finir condições de qualidade de oferta de 
educação escolar para crianças de cinco e 
seis anos de idade.

Relator: Senador Wilson Matos

I – Relatório

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei 
do Senado (PLS) nº 277, de 2007, de iniciativa do Se-
nador Flávio Arns, que acrescenta parágrafo único ao 
art. 4º da Lei nº 9.394, de 1996, para definir condições 
de qualidade da oferta escolar para crianças na faixa 
etária de cinco e seis anos de idade.

Pelo art. 1º, o PLS estabelece o número mínimo 
de 25 alunos por sala de aula, onde dois professores 
regentes ministrarão os cursos.

O art. 2º determina que a lei que resultar do pro-
jeto em foco deverá entrar em vigor na data de sua 
publicação.

Na justificação, o projeto toca em pontos impor-
tantes tais como: a qualidade da educação; o aumento 
de matrículas e diminuição da disponibilidade de recur-
sos financeiros para as escolas públicas brasileiras; o 
número de estudantes e professores por sala de aula 
em contextos especiais; a aprovação e a reprovação, a 
depender do caráter público ou privado das instituições 
de ensino; a redução da reprovação; o critério de idade 
e não do ano ou série de estudo para a implementação 
da lei; e a atenção aos deficientes.

Encaminhada a esta Comissão, para decisão 
em caráter terminativo, a proposição não recebeu 
emendas.
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II  – Análise

Estabelecer um número máximo de estudantes, 
por sala de aula, na educação infantil, é uma necessi-
dade em nosso País. Dai a oportunidade da apresen-
tação da proposição do Senador Flávio Arns.

Nesse aspecto. cumpre lembrar que a Consti-
tuição Federal, no art. 208, inciso IV, afirma o dever 
do Estado para com a educação, dando atendimento 
em creche e pré-escola às crianças até cinco anos de 
idade. No art. 206, inciso VII, acrescenta a garantia de 
qualidade para o ensino.

A Lei nº 9.394, de 1996, conhecida por Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), além de 
ratificar, em seu art. 4º, IV, o conteúdo da Constituição e 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) quanto 
à obrigatoriedade de oferecimento de educação infantil 
em creches e pré-escolas, por parte do Estado, define, 
no art. 29, como finalidade da educação infantil “o de-
senvolvimento integral da criança até seis anos de idade, 
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade.”

A mesma LDB, no art. 25, diz que “será objetivo 
permanente das autoridades responsáveis alcançar re-
lação adequada entre o número de alunos e o professor, 
a carga horária e as condições materiais do estabeleci-
mento”. O parágrafo único desse artigo determina que 
o estabelecimento de parâmetros para atingimento des-
sas disposições constitui responsabilidade do respectivo 
sistema de ensino, e será feito com base nas condições 
disponíveis e nas características regionais e locais.

A esse respeito, as referências elaboradas pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE), com o intuito de 
subsidiar os Conselhos Estaduais e Municipais de Edu-
cação na definição de critérios para a regulamentação 
e o funcionamento das instituições de educação infantil 
sugerem ou indicam valores para a relação número de 
crianças por professor. A relação proposta, para crianças 
na faixa etária de quatro a seis anos, é de 25 crianças 
para um professor. Segundo outro critério, para a faixa 
etária entre três e cinco anos, deveríamos ter turmas de 
8 a 10 crianças por professor e, na faixa etária de cinco 
a seis anos, de 20 a 25 crianças por professor. Esses 
números mudam em função das características locais 
e da própria forma de avaliação do universo

A legislação em vigor outorga às esferas estadu-
al e municipal, por intermédio de seus Conselhos de 
Educação, a responsabilidade de estabelecer critérios 
e padrões mais específicos para atender e respeitar a 
especificidade regional.

Com base nisso, alguns estados, como São Paulo 
e Paraná editaram leis que dispõem sobre o número de 
estudantes por sala de aula no primeiro ano da educa-
ção infantil. No Paraná, é de 20 alunos por sala de aula 
o número máximo de alunos no primeiro ano do ensino 
fundamental e em toda a educação infantil. Nesse esta-

do, a implementação dessas alterações deverá ocorrer 
até o ano de 2009. O Conselho Estadual de Educação 
de São Paulo “aconselha” a relação de 25 crianças de 
cinco a seis anos por professor, e, ali, a iniciativa está 
prevista para entrar em vigor no curso de dez anos.

Para não sobrecarregar as finanças dos muni-
cípios, julgamos que classes demasiado pequenas 
– com um máximo de dezoito estudantes, segundo 
nosso entendimento – deveriam continuar com apenas 
um professor regente. Dada essa mesma realidade e, 
por entendermos que não há prejuízos de natureza 
pedagógica, o número máximo de alunos de cinco e 
seis anos por turmas poderia chegar a 30.

Desse modo, nossa proposta é que o preenchimen-
to das vagas para o segundo professor regente não seja 
imediata, mas que obedeça a uma transição gradual.

III – Voto

Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 277, de 2007, na forma 
do seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 277 (SUBSTITUTIVO), DE 2007

Estabelece número máximo de es-
tudantes de cinco e seis anos de idade 
por sala de aula, na educação infantil e 
no primeiro ano do ensino fundamental, 
e garante número mínimo de professores 
regentes nessas salas, qualificados na for-
ma da lei.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º o art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, que fixa as diretrizes e bases da edu-
cação nacional, passa a vigorar com o acréscimo do 
seguinte parágrafo.

“Art.4º………………………………………
…………… .....................................................

Parágrafo único. As turmas com alunos de 
cinco e seis anos de idade terão, no máximo, 
trinta alunos, e deverão contar com dois profes-
sores regentes, ou um professor regente quando 
forem formadas por até dezoito alunos. (NR)”

Art. 2º A implementação da medida de que trata o 
art. 1º desta Lei será feita de forma gradual, atendendo, 
pelo menos, às proporções a seguir especificadas:

I – 30% da rede de ensino, em 2008.
II – 50% da rede de ensino, em 2009.
III – 70% da rede de ensino, em 2010.
IV – 100% da rede de ensino, em 2011.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro 
do ano seguinte ao de sua publicação.

Sala da Comissão, 10 de julho de 2007.
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TEXTO FINAL

EMENDA Nº 1–CE (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 277, DE 2007

Estabelece número máximo de es-
tudantes de cinco a seis anos de idade 
por sala de aula, na educação infantil e 
no primeiro ano do ensino fundamental, 
e garante número mínimo de professores 
regentes nessas salas, qualificados na for-
ma da lei.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, que fixa as diretrizes e bases da edu-
cação nacional, passa a vigorar com o acréscimo do 
seguinte parágrafo.

“Art. 4º  ..................................................  
 .......................................................................

Parágrafo único. As turmas com alunos 
de cinco e seis anos de idade terão, no máxi-
mo, trinta alunos, e deverão contar com dois 
professores regentes, ou um professor regente 
quando forem formadas por até dezoito alu-
nos. (NR)”

Art. 2º A implementação da medida de que trata o 
art. 1º desta Lei será feita de forma gradual, atendendo 
pelo menos, às proporções a seguir especificadas:

I – 30% da rede de ensino, em 2008.
II – 50% da rede de ensino, em 2009.
III – 70% da rede de ensino, em 2010.
IV – 100% da rede de ensino, em 2011.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro 
do ano seguinte ao de sua publicação.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Wil-
son Matos, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

............................................... .....................................
Art. 206. 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 o pensamento, a arte e o saber;

III – pluralismo de idéias e de concepções pe-
dagógicas, e coexistência de instituições públicas e 
privadas de ensino;

IV – gratuidade do ensino público em estabele-
cimentos oficiais;

V – valorização dos profissionais da educação 
escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, 
com ingresso exclusivamente por concurso público de 
provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

VI – gestão democrática do ensino público, na 
forma da lei;

VII – garantia de padrão de qualidade.
VIII – Piso salarial profissional nacional para os 

profissionais da educação escolar pública, nos termos 
de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
53, de 2006)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as catego-
rias de trabalhadores considerados profissionais da 
educação básica e sobre a fixação de prazo para a 
elaboração ou adequação de seus planos de carreira, 
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 53, de 2006)
...............................................  ....................................

Art. 208. O dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de:

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos 
os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, 
de 1996)

II – progressiva universalização do ensino médio 
gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 14, de 1996)

III – atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino;

IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às 
crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a capaci-
dade de cada um;

VI – oferta de ensino noturno regular, adequado 
às condições do educando;

VII – atendimento ao educando, no ensino fun-
damental, através de programas suplementares de 
material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde.

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 
direito público subjetivo.
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§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório 
pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 
responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os edu-
candos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada 
e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequên-
cia à escola.
....................................................................................

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Vide Adin Nº 3.324-7, de 2005

Vide Decreto nº 3.860, de 2001

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

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

TÍTULO III 
Do Direito à Educação e do Dever de Educar

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia de:

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, in-
clusive para os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria;

II – progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio;

III – atendimento educacional especializado gra-
tuito aos educandos com necessidades especiais, pre-
ferencialmente na rede regular de ensino;

IV – atendimento gratuito em creches e pré-esco-
las às crianças de zero a seis anos de idade;

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a capaci-
dade de cada um;

VI – oferta de ensino noturno regular, adequado 
às condições do educando;

VII – oferta de educação escolar regular para 
jovens e adultos, com características e modalidades 
adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 
garantindo-se aos que forem trabalhadores as condi-
ções de acesso e permanência na escola:

VIII – atendimento ao educando, no ensino funda-
mental público, por meio de programas suplementares 
de material didático-escolar, transporte, alimentação 
e assistência à saúde;

IX – padrões mínimos de qualidade de ensino, 
definidos como a variedade e quantidade mínimas, por 
aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento 
do processo de ensino-aprendizagem.
....................................................................................

Art. 25. Será objetivo permanente das autorida-
des responsáveis alcançar relação adequada entre o 
número de alunos e o professor, a carga horária e as 
condições materiais do estabelecimento.

Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de 
ensino, à vista das condições disponíveis e das ca-
racterísticas regionais e locais, estabelecer parâmetro 
para atendimento do disposto neste artigo.
....................................................................................

SEÇÃO II 
Da Educação Infantil

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da edu-
cação básica, tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança até seis anos de idade, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, com-
plementando a ação da família e da comunidade.
....................................................................................

Of. nº CE/108/2007

Brasília, 15 de agosto de 2007

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão aprovou, em turno su-
plementar, na reunião realizada nesta data p.p, substi-
tutivo, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Wilson Matos ao Projeto de Lei do Senado n.º 277 de 
2007, do Excelentíssimo Senhor Senador Flávio Arns 
que, “Acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 para definir condi-
ções de qualidade da oferta de educação escolar para 
crianças de cinco e seis anos de idade”.

Atenciosamente, – Senador Cristovam Buar-
que, Presidente da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publi-
cação.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Of. nº 176/2007/CAE

Brasília, 11 de setembro de 2007

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

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada 
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 194, de 2004, 
que “altera a redação do caput do art. 12 da Lei nº 
9.493, de 10 de setembro de 1997, para conceder aos 
municípios isenção do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI), nos produtos que menciona, quando 
adquiridos por órgãos de segurança pública”.

Respeitosamente, Senador Aloizio Mercadante, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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Of. nº 108/2007/CE

Brasília, 15 de agosto de 2007

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

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em turno suplementar, 
na reunião realizada nesta data p.p, substitutivo, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Wilson 
Matos ao Projeto de Lei do Senado nº 277, de 2007, 
do Excelentíssimo Senhor Senador Flávio Arns que, 
“Acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996 para definir condições de 
qualidade da oferta de educação escolar para crianças 
de cinco e seis anos de idade”.

Atenciosamente, Senador Cristovam Buarque, 
Presidente da Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT 
– AC) – Com referência aos expedientes lidos, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re-
gimento Interno, por um décimo da composição da 
Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs 
194, de 2004, e 277, de 2007, sejam apreciados 
pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Marconi Perillo, Ar-
thur Virgílio, Romero Jucá e Augusto Botelho 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. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, gostaria de registrar o nosso pleno apoio 
aos pensionistas e aposentados do Instituto de Segu-
ridade Social Aerus, na luta em prol dos seus direitos 
previdenciários. Eles representam um contingente de 
aproximadamente oito mil aposentados e pensionis-
tas espalhados por todo o território nacional. O Aerus, 
entidade fechada de previdência privada, encontra-se 
sob intervenção e liquidação extrajudicial desde abril 
de 2006.

A intervenção ocorreu em decorrência de alguns 
fatores: as empresas aéreas deixaram de fazer os de-
pósitos devidos, bem como a SPC –Secretaria de Pre-
vidência Complementar – órgão do Governo Federal, 
responsável pela fiscalização dos fundos de pensão 
fechados, deixou de fiscalizar na forma da lei, permitin-

do que a Varig e a Transbrasil, empresas instituidoras 
do mencionado fundo, tomassem empréstimos irregu-
lares e retivessem contribuições, renovando inúmeras 
vezes suas dívidas.

A intervenção provocou desde o primeiro momen-
to provocou vários prejuízos para os aposentados e 
pensionistas: achatamento salarial e, por fim, a extin-
ção por completo dos benefícios recebidos.

A reivindicação apresentada pelos oito mil apo-
sentados e pensionistas do Aerus é legítima: o cum-
primento imediato da União sobre a responsabilidade 
dos pagamentos das aposentadorias e pensões. Vale 
ressaltar que em julho do ano passado, a Justiça con-
cedeu liminar obrigando o Governo Federal a pagar 
os salários devidos, com os mesmo valores fixados 
antes da data da intervenção, reconhecendo, portan-
to, a responsabilidade da União na ostensiva falta de 
fiscalização do Instituto de Seguridade Social Aerus. É 
de causar perplexidade que a referida decisão judicial 
até hoje não foi cumprida.

Os aposentados e pensionistas do Aerus travam 
verdadeira batalha para fazer seus direitos. A cruzada 
deflagrada para sensibilizar a opinião pública, a mídia 
e conseqüentemente despertar o Governo Federal e 
o Congresso Nacional, é no sentido de vocalizar a 
imperiosa necessidade de uma solução rápida para 
o drama enfrentado por milhares de pensionistas. 
Eles são idosos e a maioria na faixa etária de mais 
de 70 anos, sem condições de retorno ao mercado 
de trabalho.

Manifesto desta Tribuna do Senado da República 
a nossa solidariedade aos aposentados e pensionistas 
do Instituto de Seguridade Social Aerus, conclamando 
as autoridades constituídas para uma decisão ime-
diata que restabeleça a justiça e a dignidade desses 
brasileiros.

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

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, subo a esta tribuna para registrar o artigo 
intitulado “Sem pé nem cabeça”, publicado no jornal 
O Estado de S. Paulo, no último dia 10 de outubro.

O artigo, assinado por Celso Ming, trata da in-
conseqüência do Governo atual ao abraçar projetos 
infundados como o do Banco do Sul.

Tal banco, idealizado por Hugo Chaves, Presi-
dente da Venezuela, teve o termo de compromisso 
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assinado, no Rio de Janeiro, por sete países sul-ame-
ricanos.

O governo brasileiro, que tem-se mostrado sem-
pre subserviente aos desmandos de Chaves, mais 
uma vez, abraçou a causa bolivariana e, apesar das 
visíveis inconsistências da empreitada, será um dos 
maiores investidores.

Sr. Presidente, dado ao teor crítico-analítico, so-
licito que o artigo passe a integrar este breve pronun-
ciamento e, como tal, venha a constar dos Anais da 
Casa.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. MARCONI PERILLO EM SEU PRONUN-
CIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

SEM PÉ NEM CABEÇA

Celso Ming

Todos temos direito a ter idéias estapafúrdias. O 
problema está em teimar em colocá-las em prática

Esse Banco do Sul, cujo documento de compro-
misso foi assinado segunda-feira, no Rio, por sete mi-
nistros de Economia de países sul-americanos, é uma 
aventura megalômana concebida pelo presidente da 
Venezuela, Hugo Chávez, com o apoio de seu aliado 
argentino, o presidente Nestor Kirchner.

A idéia original era ainda pior do que saiu. Era um 
banco regional com objetivos misturados: uma espécie 
de Fundo Monetário Internacional bonzinho, capaz de 
tolerar atrocidades fiscais de maus governantes, que 
ao mesmo tempo fosse uma sociedade de beneme-
rência dedicada a projetos sociais.

Até o Governo Lula, que tolera os desaforos de 
Chávez, entendeu a bizarrice. Mas não teve coragem 
de vetá-la. Contentou-se em mudar sua finalidade 
principal. Assim, o Banco do Sul nasce para financiar 
projetos de infra-estrutura nas Américas, mas não con-
segue emprestar tudo, ou porque faltam projetos ou 
porque os apresentados são inconsistentes. De mais 
a mais, hoje não é preciso um banco especial para fi-
nanciar uma boa proposta. China e Índia, por exemplo, 
não precisam de banco de desenvolvimento regional. 
Basta que apresentem uma boa idéia para que os in-
vestidores acorram com o necessário.

Mas há outras inconsistências. A primeira é seu 
baixo nível de capital: apenas US$7 bilhões, a ser in-

tegralizado em vários anos. Ora, US$ 7 bilhões é o 
custo de construção de uma hidrelétrica de grande 
porte. As obras previstas para os sete trechos de ro-
dovias cujas concessões foram ontem leiloadas em 
São Paulo estão orçadas em alguma coisa em torno 
dos US$10 bilhões.

Não está claro como será distribuído o aporte 
de capital entre os países-sócios. Mas o ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, admitiu que o Brasil “não 
será o que investirá menos”, entendendo-se que será 
o sócio que enterrará lá a maior parte. Outra anomalia 
é a de que no Conselho de Administração a decisão 
será tomada com base em um voto por sócio, sem 
proporção com a participação no capital.

O Ministro das Finanças da Venezuela, Rodrigo 
Cabeza, adiantou que o primeiro projeto a ser financia-
do pelo novo banco será o supergasoduto que ligará 
Caracas a Buenos Aires.

É o Governo Lula se agachando diante de um 
misto de delírio e inconseqüência.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o jornal Amazonas em Tempo, em sua 
edição do último dia 4 deste mês de outubro de 2007, 
publicou entrevista com a economista Noélia Lúcia 
Simão Falcão, chefe da Divisão de Propriedade Inte-
lectual e Negócios do Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia – INPA, pela qual se vê a importância do 
trabalho que realiza.

Essa Divisão do INPA vem se empenhando em 
valorizar a propriedade intelectual, o que é uma forma 
de salvaguardar produtos e iniciativas da Região e de 
promover o desenvolvimento econômico e tecnológico. 
Graças a esse trabalho, de 2003 para cá vários pro-
dutos foram patenteados, entre os quais a sopa desi-
dratada de piranha, a farinha integral de pupunha, o 
secador solar para produtos madeireiros e um método 
de diagnosticar a leishmaniose. Há outros 14 produtos 
com pedidos de patente em andamento.

Por sua importância para a Região, peço que 
seja inscrita nos Anais a íntegra da mencionada en-
trevista. 

Era o que tinha a dizer. 

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.)

OUTUBRO 2007ANAIS DO SENADO FEDERAL496     



Outubro de 2007 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 35441     497ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2007 



35442 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2007

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, comemora-se, uma vez mais, o Dia do 
Professor, como se, de fato, se tratasse de mais um 
rito litúrgico sem conseqüências políticas. Tenho a im-
pressão, no entanto, de que algo de bastante distintivo 
deva ser demarcado na celebração de 2007. Nesta se-
gunda fase administrativa do Governo Lula, a educação 
brasileira readquire seu caráter de prioridade máxima 
e a ela se confere um tratamento de urgentíssima re-
paração. E a participação do magistério nesta emprei-
tada se faz absolutamente indispensável.

De todo modo, não haveria como fugir, no pla-
no geral, da admissão de que a educação ainda se 
apresenta como uma tragédia nacional. Para alguns 
especialistas, nela, impera o faz-de-conta. O profes-
sor finge que ensina e o aluno finge que aprende. E os 
responsáveis fingem que acreditam. No balanço, ape-
sar das auspiciosas estatísticas – 97% das crianças 
matriculadas nas escolas brasileiras –, a moldura da 
qualidade educacional ainda nos escapa.

Vamos por passos. No caso dos professores, o 
problema dos defasados salários persiste como um 
dos gargalos mais expressivos. Porém, não parece 
ser o maior dos males. Na verdade, a maior de todas 
as mazelas do magistério brasileiro têm sido as con-
dições de trabalho. Uma pesquisa realizada neste ano 
pelo Sindicato dos Professores Estaduais de São Paulo 
(Apeoesp) levantou, pela ordem, os seguintes proble-
mas: superlotação em sala de aula, falta de material 
didático, dificuldade de aprendizagem dos alunos, jor-
nada excessiva e violência nas escolas.

De acordo com a mesma pesquisa, 80% dos 
professores apresentam o cansaço como um sintoma 
freqüente, 61% sofrem de nervosismo, 54% padecem 
com dores de cabeça e 57% têm problemas com a 
voz. Por fim, cerca de 46% deles tiveram diagnóstico 
confirmado de estresse.

Ora, em países mais desenvolvidos, tal crise se 
superaria com investimento em profilaxia educacio-
nal. Nessa lógica política, não se hesitaria em inves-
tir, antecipadamente, na utilização de procedimentos 
e recursos para prevenir a doença. Isso tudo, é claro, 
aplicado ao mundo ideal. 

Não obstante, senhor Presidente, diante de nós 
deita a espinhosa realidade brasileira. Sem máscaras, 
a carreira do magistério no Brasil impõe, de fato, sérios 
sacrifícios. É mal remunerada e exige dedicação inte-
gral. O processo de formação, que deveria ser contínuo 
e permanente, termina por ser fragmentado e desnive-
lado. Como se não bastasse, falta segurança em boa 
parte das escolas públicas, principalmente naquelas 
localizadas nas periferias das grandes cidades. 

Com tantos desestímulos, os números do relatório 
“Escassez de Professores no Ensino Médio: Soluções 
Estruturais e Emergenciais”, do Conselho Nacional 
de Educação (CNE), divulgados há pouco, não mais 
surpreendem. 

A rigor, existe um déficit de 246 mil professores, 
levadas em conta as necessidades do segundo ciclo 
do ensino fundamental e do ensino médio. Pior: só 9% 
dos professores da disciplina que atuam nas escolas 
públicas brasileiras têm formação inicial na área. 

Não casualmente, as soluções emergenciais 
apontadas pelo CNE passam pela criação imediata 
de um piso nacional para o professor de ensino médio 
e pelo aproveitamento dos estudantes de licenciatura 
nas disciplinas em que há déficit de docentes.

Nesse contexto, Sr. Presidente, os novos indica-
dores de qualidade do ensino divulgados pelo Governo 
ensejam a criação de uma Lei de Responsabilidade 
Educacional, nos moldes do que o Senador Cristovam 
Buarque vem defendendo – e que parece, por fim, ter 
sido assimilada pelo Ministério da Educação –, que crie 
mecanismos de punição a prefeitos que não investirem 
adequadamente no setor. A divulgação recente das 
medidas do Plano de Desenvolvimento da Educação 
(PDE) e dos resultados do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb), novo indicador de qualidade 
do ensino, evidenciou, mais uma vez, a necessidade 
de reformulação no setor, com a constatação de que 
apenas 0,8% dos municípios têm, hoje, patamares de 
qualidade considerados ideais.

Na opinião do Ministro Fernando Haddad, é do 
interesse do MEC discutir a criação de uma lei de res-
ponsabilidade educacional. Nela, certamente se incor-
porariam debates e sugestões sobre desempenho es-
colar dos alunos, condições de trabalho e parâmetros 
de remuneração para o professor. Com efeito, a idéia 
poderia ser amadurecida com o apoio do Congresso 
Nacional. 

Nessa linha, com relação à remuneração do 
professor, há quem defenda, por exemplo, que o piso 
salarial leve em consideração o desempenho do do-
cente. Outros criticam a idéia de vincular ao menos 
parte do salário ao mérito. Contudo, para o Ministro, o 
piso deveria ser incondicional. Sugere, inclusive, que o 
valor seja de 850 reais, resgatando um compromisso 
assumido pelo Estado, em 1994, de fixar um patamar 
mínimo de 300 reais. Corrigidos os 300 reais para valo-
res de hoje, chegou-se aos 850 reais por uma jornada 
de 40 horas. Lamentavelmente, nos dias atuais, 39% 
dos professores recebem menos do que isso. Mais 
grave, para professores em início de carreira, esse 
percentual chega a 55%.
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Para sanar desequilíbrios aviltantes, o MEC apos-
ta, na outra ponta da política educacional, na conces-
são de auxílio financeiro para resolver dois problemas 
bem diferentes. O primeiro é de base: o alto número 
de analfabetos com mais de 15 anos de idade. O outro 
está na ponta de cima do sistema educacional: o apro-
veitamento dos professores doutores dentro do País. 

Mais especificamente, o Ministro Fernando Ha-
ddad afirmou que o MEC irá oferecer uma bolsa para 
estimular professores da rede pública de ensino a al-
fabetizarem jovens e adultos em turnos contrários ao 
do trabalho, e outra para que doutores recém-formados 
continuem suas pesquisas. O anúncio da “bolsa-pro-
fessor” ocorre na seqüência do anúncio da concessão 
de um auxílio financeiro para incentivar os jovens a se 
manterem na escola. 

O programa já em andamento capacita professo-
res a ensinarem adultos a ler e a escrever, mediante o 
pagamento de uma bolsa de 120 reais, mais sete reais 
por aluno em sala de aula. A intenção é de que o progra-
ma tenha 80% de alfabetizadores vindos da rede públi-
ca e 20% de outros setores. De acordo com Haddad, o 
objetivo da “bolsa-professor” é atingir o Nordeste, onde 
a taxa de analfabetismo entre os adultos é cinco vezes 
maior do que a média das outras regiões.

Sr. Presidente, por outro lado, o Ministério da 
Educação criou o Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Ideb) para nortear as políticas de me-
lhoria na qualidade das escolas públicas. O Brasil tem 
um Ideb de 3,8 e deve chegar, até 2022, a seis – nota 
equivalente à média dos países desenvolvidos da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE).

Todavia, para desespero dos professores e alu-
nos da minha região, entre as mil piores cidades que 
obtiveram notas que variam de 0,3 a 2,7, 81% são do 
Nordeste e 15% do Norte. No outro extremo, entre as 
239 melhores (que obtiveram nota acima de 5), 80% 
estão no Sudeste e 18% no Sul, dos quais os municí-
pios paulistas respondem, sozinhos, por 57% desse 
total. Tristemente, não há nenhum da região Norte.

Tamanha discrepância pode ter explicações prá-
ticas. Um estudo recentemente divulgado pela Asso-
ciação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Educação (Anped) revela que quase metade dos dire-
tores de escolas públicas do País chegou ao posto por 
indicação política. Contudo, mais preocupante é que o 
levantamento atestou que a indicação política é mais 
presente no Nordeste e no Norte do País, onde mais 
da metade dos diretores das escolas públicas foram 
escolhidos por meio desse instrumento.

Para educadores consultados pela reportagem, 
as indicações políticas tendem a desestimular alunos, 

professores e funcionários, pois eles não vêem no di-
retor uma pessoa com respaldo para estar no cargo. 
Notadamente em cidades menores, o diretor de escola 
é uma autoridade. Às vezes, nem sequer é professor.

Na verdade, a legislação não determina por qual 
modo o diretor de uma escola deve ser escolhido. A 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação cita, principal-
mente, a necessidade do envolvimento de profissionais 
da educação na elaboração do projeto pedagógico e 
a criação de conselhos escolares. Por conta disso, 
o Ministério da Educação pretende induzir as redes 
de ensino a reduzir o volume de indicações políticas 
com a implementação do Plano de Desenvolvimento 
da Educação. 

Sintoma da insatisfação, para a maioria dos pro-
fessores consultados, a nomeação política para dire-
tores de escolas foi apontada como a pior forma de 
seleção. Como bem entende a Secretaria de Educa-
ção Básica do MEC, trata-se da menos eficaz forma 
de escolha. Afinal, o diretor, mesmo que seja compe-
tente, terá de sair se a autoridade que o indicou, por 
algum motivo, vier a se desentender com o prefeito, 
por exemplo. Para a categoria, sem dúvida, as formas 
democráticas dão mais legitimidade aos diretores.

Sr. Presidente, outro ponto que gostaria de abor-
dar é a utilização de novas tecnologias aplicadas à 
educação.

Segundo o relatório Lápis, Borracha e Teclado: 
Tecnologia da Informação na Educação, a taxa de 
usuários da Internet no Brasil é de apenas 17,2% da 
população. De acordo com a União de Telecomunica-
ções Internacionais (UTI), o Brasil estaria em 76º lugar 
no ranking internacional, bem abaixo de países como 
Argentina e Costa Rica. 

Diante de ranking tão assustador, o MEC dedi-
ca-se a ampliar esforços na área da inclusão digital. 
Afinal de contas, ultrapassar a barreira do subdesen-
volvimento sem educação de qualidade é tarefa prati-
camente impossível. 

Já faz uma década que o Governo brasileiro 
lançou o programa para informatizar todas as 150 mil 
escolas públicas de ensino básico. Mas, em todo esse 
tempo, pouco se avançou no processo de modernizar 
a aprendizagem em sala de aula. O balanço de 2006 
do MEC revela que, em 94% das unidades de ensino, 
o giz e o quadro negro ainda são a realidade educa-
cional no País.

Assim, foi dada a largada para a realização de 
concursos para as instituições federais de educação 
profissional e tecnológica. Bem recentemente, o Minis-
tério do Planejamento divulgou uma portaria abrindo 
mais 500 vagas para a contratação de professor, com 
qualificação tecnológica, destinada aos níveis médio 
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e fundamental. Como não quer perder tempo, o Minis-
tro divulgou na seqüência a partilha das vagas entre 
as escolas.

Sem dúvida, o processo de inclusão digital exige 
capacitação dos profissionais docentes. Devemos– nos 
conscientizar de que o uso da informática se converteu 
em um material didático imprescindível, e dele deve-se 
extrair o melhor para o desempenho do ofício. 

Pelo lado do Estado, o Governo Federal garante 
que é possível acelerar o programa e informatizar todas 
as escolas públicas até 2010. Na estimativa orçamen-
tária, os recursos para a compra dos equipamentos já 
estão garantidos.

E os resultados recentemente publicados dão si-
nal de que um novo panorama poderá surgir no curto 
prazo. Enquanto, no Sudeste, o processo de inclusão 
digital por pontos de instalação teve avanço de apro-
ximadamente 20% entre 2005 e 2006, no Norte, o 
avanço foi de 35%! No Centro-Oeste, por exemplo, a 
expansão registrada foi de 30%.

Para encerrar, Sr. Presidente, devemos retomar 
o ambiente comemorativo da data, exaltando o papel 
insubstituível do professor no processo de desenvol-
vimento da Nação. Nessas resumidas linhas, espero 
ter desenhado um quadro razoavelmente próximo da 
realidade educacional, cotejando ações e políticas 
adotadas pelo Governo, no sentido de preparar um 
campo pedagógico mais saudável para o magistério 
e para todos os educandos.

E isso implica, por fim, a contratação de mais 
profissionais qualificados; a garantia de um espaço 
escolar seguro; a aquisição de material didático de 
qualidade, com métodos adequados para os diferen-
tes problemas que emperram o percurso de nossos 
alunos. Tenho convicção de que o MEC compreende 
as deficiências do sistema e, para cada uma delas, 
busca saídas objetivas.

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

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, em abril de 2006, comemora-
mos com entusiasmo a conquista da auto-suficiência 
na extração de petróleo. A euforia da época não deu 
lugar para que os cidadãos atinassem que tal auto-in-
suficiência não significava expectativa de economia. 
O que não foi alardeado, e a meu ver deveria também 
ser dado ênfase, é que a auto-suficiência em petróleo 
está conseguida com percentual elevado de petróleo 
pesado para o qual as refinarias existentes não foram 
projetadas. Isso significa que, embora auto-suficientes 
na produção de petróleo pesado, não o somos em pe-
tróleo refinado. Isso deve ser tratado com a seriedade 

devida para que não nos comprometamos, amanhã, 
em simplesmente resolver problemas que no passado 
poderiam ter sido resolvidos. 

As instalações de refino existentes, na sua maio-
ria construídos na década de 70, previam processar de 
óleo leve, de melhor qualidade e bem mais caro, porém, 
necessários para a produção de derivados nobres. A 
auto-suficiência alcançada foi apenas volumétrica. O 
saldo negativo de US$ 2,2 bilhões do balanço comer-
cial de janeiro a julho de 2007 mostra que em valores 
não conseguimos, ainda, auto-suficiência. No mesmo 
período, as importações de petróleo bruto somaram 
US$ 6,4 bilhões contra US$ 4,2 bilhões de exporta-
ções, conforme valores levantados pela Secretaria de 
Comércio Exterior, valores 33,5% superiores ao igual 
período de 2006.

E porque esse resultado desfavorável?
As crises em governos anteriores levavam o Exe-

cutivo a adiar investimentos em infra-estrutura, não 
dando opções à Petrobrás de implantar novas refina-
rias voltadas para o processamento do óleo pesado, 
apesar das modificações e do trabalho de moderniza-
ção feitas ao longo dos últimos anos. Com o controle 
da situação econômica e sua continuidade na atual 
administração, investimentos já estão em andamento, 
que conduzirão, sem dúvida, à eliminação do déficit 
na conta petróleo.

Com investimentos da ordem de US$ 8 bilhões, 
prevê-se a entrada em operação do complexo Petro-
químico do Rio de Janeiro, na cidade de Itaboraí, pro-
jetada para utilização de óleo pesado em suas refina-
rias a partir de 2012.

No mesmo ano, previsto para o 2º semestre, 
entrará em operação a Refinaria Abreu Lima, projeto 
realizado em parceria com a estatal venezuelana PD-
VSA na região metropolitana de Suape, Pernambuco, 
também projetada para refinar somente óleo pesado 
(200 mil barris dia). Essa refinaria produzirá, principal-
mente, óleo diesel, além de nafta, GLP, coque, entre 
outros derivados.

A entrada em operação das unidades citadas 
compensará, em parte, o déficit atual, influenciado 
principalmente pela falta de investimentos em novas 
refinarias nos últimos 30 anos. A REVAP, Refinaria Vale 
do Paraíba, foi a última ativada, em 1979.

Senhoras e Senhores, muito ficou por fazer nas 
últimas décadas, por motivos que escaparam ao con-
trole daqueles a quem cabia a gestão desse problema. 
Agora, cabe ao Governo Lula, que tem demonstrado 
orgulho na nossa Petrobrás, mostrar que com trabalho, 
dedicação e competência, a Nação poderá ser con-
duzida para um futuro mais qualitativo e distributivo 
de oportunidades para seu povo. Para isso, depende 
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de investimentos certos, nas áreas certas, em que a 
infra-estrutura se apresenta como fundamental para 
gerar tais oportunidades.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

 Nº 30, DE 2007 
(Proveniente da Medida Provisória nº 381, de 2007) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
 do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Continuação da discussão, em turno úni-
co, do Projeto de Lei de Conversão nº 30, de 
2007, que abre crédito extraordinário, em fa-
vor de diversos órgãos do Poder Executivo, no 
valor global de seis bilhões, trezentos e vinte 
milhões, novecentos e quarenta e um mil, se-
tecentos e cinqüenta e oito reais, para os fins 
que especifica (proveniente da Medida Provi-
sória nº 381, de 2007).

Parecer sob nº 872, de 2007, de Plenário, 
Relator Revisor:Senador Epitácio Cafeteira, 
favorável à Medida Provisória, e contrário ao 
Projeto de Lei de Conversão.

(Sobrestando a pauta a partir de: 3-9-
2007)

Prazo final (prorrogado): 16-11-2007

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 31, DE 2007 
(Proveniente da Medida Provisória nº 383, de 2007) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 31, de 2007, que au-
toriza o Poder Executivo a abrir, em favor da 
Presidência da República, dos Ministérios dos 
Transportes, do Meio Ambiente, da Defesa, da 
Integração Nacional, e das Cidades, crédito 
extraordinário no valor global de um bilhão, 
cento e noventa e cinco milhões, duzentos e 
setenta e três mil, duzentos e noventa e nove 
reais, para os fins que especifica. (proveniente 
da Medida Provisória nº 383, de 2007).

Relator revisor: Senador Osmar Dias
(Sobrestando a pauta a partir de: 16-

10-2007)

Prazo final (prorrogado): 14-12-2007

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 32, DE 2007 
(Proveniente da Medida Provisória nº 384, de 2007) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 32, de 2007, que institui 
o Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – Pronasci e dá outras provi-
dências (proveniente da Medida Provisória nº 
384, de 2007).

Relator revisor: 
(Sobrestando a pauta a partir de: 16-

10-2007)
Prazo final (prorrogado): 18-12-2007

4 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 5, DE 2004  

(Em regime de urgência,  
nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição Federal) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353, 

parágrafo único, do Regimento Interno)

Substitutivo da Câmara dos Deputados 
ao Projeto de Lei do Senado nº 5, de 2004 (nº 
7701/2006, naquela Casa), que “altera a Lei 
nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe 
sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante 
do Ensino Superior – FIES.

(Dependendo de leitura do Parecer da 
Comissão de Educação, Relator: Senador Wil-
son Matos, favorável.)

(Dependendo de leitura do Parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relatora: 
Senadora Ideli Salvatti.)

(Sobrestando a pauta a partir de 14-10-
2007)

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 211, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do parágrafo único do art. 353 do RI)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 211, de 2007 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 575, de 
2007, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relatora ad hoc: Senadora Ideli Salvatti), que 
aprova a Programação Monetária relativa ao 
segundo trimestre de 2007.
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6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 333, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 333, de 2007 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 854, de 
2007, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior), 
que aprova a Programação Monetária relativa 
ao terceiro trimestre de 2007.

Parecer nº 854, de 2007, da Comisssão 
de Assuntos Econômicos, sobre as Mensagens 
nº 104 e 105, de 2007.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 412, DE 2003-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência nos termos  

do Requerimento nº 647, de 2007 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 412, de 2003-Comple-
mentar, de autoria do Senador Antonio Carlos 
Magalhães, que estabelece a competência do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (CADE), para prevenir e reprimir infrações 
contra a ordem econômica e contra a concor-
rência no Sistema Financeiro Nacional e dá 
outras providências.

Pareceres sob nºs 109 e 110, de 2007, 
das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador César Borges, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 6-CCJ, que apre-
senta; e 

– de Assuntos Econômicos, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko, favorável ao 
Projeto e às Emendas nºs 1 a 6-CCJ, apre-
sentando a Emenda nº 7-CAE.

8 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 23, DE 2007 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 670, de 2007 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 23, de 2007 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 270, de 2007, 
Relator: Senador Valdir Raupp), que autoriza 
a República Federativa do Brasil a conceder 
garantia à operação de crédito externo, a ser 

contratada pelo Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social – BNDES, no 
valor total equivalente a até cinqüenta milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América, 
junto ao Banco Europeu de Investimento – BEI 
(financiamento do Programa Multissetorial BEI 
– Linha de Crédito). 

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 2007 

(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 
 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei da Câmara nº 33, 
de 2007 (nº 4.125/2004, na Casa de origem), 
de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito da Exploração Sexual, que torna 
obrigatória a divulgação pelos meios que es-
pecifica de mensagem relativa à exploração 
sexual e tráfico de crianças e adolescentes 
apontando formas para efetuar denúncias.

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2007 

(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143  
do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei da Câmara nº 
35, de 2007 (nº 4.126/2004, na Casa de ori-
gem), de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito da Exploração Sexual, que 
acrescenta a Seção VIII ao Capítulo III – Dos 
Procedimentos – do Título VI – Do Acesso à 
Justiça – da Parte Especial da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente, dispondo sobre a forma de 
inquirição de testemunhas e produção anteci-
pada de prova quando se tratar de delitos tipifi-
cados no Capítulo I do Título VI do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, com vítima ou testemunha criança ou 
adolescente e acrescenta o art. 469-A ao De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
– Código de Processo Penal.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 13, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 13, de 2003, ten-
do com primeiro signatário o Senador Sérgio 
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Zambiasi, que altera a redação do § 4º do art. 
18 da Constituição Federal, dispondo sobre a 
organização de Municípios.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de subemenda 
que apresenta.

13 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 57, DE 2005 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 57, de 2005, ten-
do como primeiro signatário o Senador Marco 
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.

14 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 2, DE 2007

Terceira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 2, de 2007, tendo como primeiro signatário 
o Senador Marco Maciel, que acrescenta pará-
grafo ao art. 17 da Constituição Federal, para 
autorizar distinções entre partidos políticos, 
para fins de funcionamento parlamentar, com 
base no seu desempenho eleitoral.

Parecer sob nº 91, de 2007, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jarbas Vasconcelos, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta, 
com votos contrários dos Senadores Antonio 

Carlos Valadares e José Nery, e, em separado, 
do Senador Inácio Arruda.

15 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 38, DE 2004

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 38, de 2004, tendo como primeiro 
signatário o Senador Sérgio Cabral, que altera 
os arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal, 
para estabelecer o voto aberto nos casos em 
que menciona, terminando com o voto secreto 
do parlamentar.

16 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 50, DE 2006

Parecer favorável, sob nº 816, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

17 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 86, DE 2007

Parecer sob nº 817, de 2007, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que 
apresenta. 

18 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 5, DE 2007

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 5, de 2007, tendo como primeiro sig-
natário o Senador Antonio Carlos Magalhães, 
que cria o Fundo de Combate à Violência e 
Apoio às Vítimas da Criminalidade.

Parecer sob nº 191, de 2007, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes Torres, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que apresenta; 
e abstenção do Senador Jefferson Péres.

19 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 50, DE 2005

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
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nº 50, de 2005, tendo como primeiro signatário 
o Senador Osmar Dias, que acrescenta inciso 
ao art. 159 da Constituição Federal, para o fim 
de destinar ao Fundo de Participação dos Esta-
dos e dos Municípios dez por cento do produto 
da arrecadação das contribuições sociais e de 
intervenção no domínio econômico.

Parecer sob nº 290, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Juvêncio da Fonseca, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece, com votos contrários dos Sena-
dores Eduardo Suplicy e Sibá Machado, e, em 
separado, da Senadora Ideli Salvatti.

20 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 58, DE 2005

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 58, de 2005, tendo como primeiro 
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera 
o art. 159 da Constituição Federal, para deter-
minar a transferência, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, de parte do produto 
da arrecadação do imposto de importação e 
do imposto sobre produtos industrializados, 
proporcionalmente ao saldo de suas balanças 
comerciais com o exterior.

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 105, de 2005 (nº 2.619/2003, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.859, 
de 11 de dezembro de 1972, para assegurar 
a todos os trabalhadores domésticos o direito 
ao benefício do seguro-desemprego.

Parecer favorável, sob nº 539, de 2006, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Pedro Simon.

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 132, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 132, de 2005 (nº 4.412/2001, 
na Casa de origem), que regulamenta o exer-
cício da profissão de Supervisor Educacional 
e dá outras providências.

Pareceres favoráveis, sob nºs 541 e 925, 
de 2006 das Comissões de Assuntos Sociais, 
Relator: Senador Wellington Salgado de Olivei-
ra; e de Educação (em audiência, nos termos 
do Requerimento nº 642, de 2006), Relator: 
Senador Sérgio Zambiasi.

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 58, de 2006 (nº 6.350/2002, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a guar-
da compartilhada.

Parecer sob nº 241, de 2007, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes Torres, favorável 
à matéria nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que apresenta.

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 83, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 83, de 2006 (nº 1.996/2003, 
na Casa de origem), que fica instituído o Pro-
grama Disque Idoso.

Pareceres favoráveis, sob nºs 282 e 283, 
de 2007, das Comissões de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador José Jorge; 
e de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa, Relatora ad hoc: Senadora Maria do 
Carmo Alves. 

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 108, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 108, de 2006 (nº 5.150/2001, 
na Casa de origem), que institui o dia 27 de 
setembro de cada ano como o Dia Nacional 
dos Vicentinos.

Parecer favorável, sob nº 88, de 2007, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Marco Maciel.

26 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 566, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 566, de 2005 (nº 
43/2003, na Câmara dos Deputados), que apro-
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va o texto dos Termos de Referência e Regras 
de Procedimento do Grupo Internacional de 
Estudos do Chumbo e Zinco – GIECZ.

Parecer favorável, sob nº 263, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Antônio Carlos 
Valadares.

27 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 5, DE 2007

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 5, de 2007 (nº 
1.041/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aé-
reos entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Polônia, 
assinado na cidade do Rio de Janeiro, no dia 
13 de março de 2000.

Parecer favorável, sob nº 343, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Paulo Duque.

28 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 19, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 19, de 2007 (nº 220/95, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex-
to do Tratado de Extradição celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo do Canadá, em Brasília, em 27 de 
janeiro de 1995.

Parecer favorável, sob nº 381, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy.

29 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 21, DE 2007

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 21, de 2007 (nº 
1.065/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Ajuste Complementar ao 
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre 
o governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Nicarágua para 
Implementação do Projeto “Programa de Mo-

dernização do Setor Dendroenergético da Ni-
carágua”, celebrado em Manágua, em 22 de 
novembro de 2000”.

Parecer favorável, sob nº 276, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relatora “ad hoc”: Senadora Serys 
Slhessarenko.

30 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 22, DE 2007

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 22, de 2007 (nº 
1.838/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo sobre Privilégios 
e Imunidades da Autoridade Internacional dos 
Fundos Marinhos, assinado em Kingston, em 
27 de agosto de 1998. 

Parecer favorável, sob nº 612, de 2007, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

31 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 23, DE 2007

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 23, de 2007 (nº 
2.316/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova os textos das emendas aos artigos VI 
e XIV.A do Estatuto da Agência Internacional 
de Energia Atômica (AIEA), aprovadas por 
Resoluções da Conferência Geral da AIEA, 
em 1º de outubro de 1999.

Parecer favorável, sob nº 384, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Cristovam 
Buarque.

32 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 113, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 113, de 2007 (nº 
2.219/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República de Angola sobre Auxílio Jurídico 
Mútuo em Matéria Penal, assinado em Brasília, 
em 3 de maio de 2005. 
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Parecer favorável, sob nº 693, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Marcelo Crivella.

33 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 Nº 115, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 115, de 2007 (nº 
2.381/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Federal da Alemanha sobre Co-Pro-
dução Cinematográfica, assinado em Berlim, 
em 17 de fevereiro de 2005. 

Parecer favorável, sob nº 613, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Inácio 
Arruda.

34 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 116, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 116, de 2007 (nº 
12/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo Básico de Coope-
ração Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos, assina-
do em Brasília, em 23 de maio de 2006. 

Parecer favorável, sob nº 614, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Marco Maciel.

35 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 196, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 196, de 2007 (nº 
39/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Memorando de Entendimento 
entre os Membros do Fórum de Diálogo Índia-
Brasil-África do Sul, o Governo da República 
Federativa do Brasil, o Governo da República 
da África do Sul e o Governo da República da 
Índia, para estabelecer Força-Tarefa Trilateral 
sobre Biocombustíveis, assinado em Brasília, 
em 13 de setembro de 2006. 

Parecer favorável, sob nº 694, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Marcelo Crivella.

36 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 199, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 199, de 2007 (nº 
2.240/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Transferência 
de Pessoas Condenadas entre os Estados 
Partes do Mercosul, celebrado em Belo Hori-
zonte, em 16 de dezembro de 2004. 

Parecer favorável, sob nº 695, de 2007, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

37 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 202, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 202, de 2007 (nº 
2.538/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Estabelecimento 
da Rede Internacional de Centros para As-
trofísica Relativística – Icranet, organização 
internacional com sede em Pescara, Itália, e 
de seus Estatutos, assinado em 21 de setem-
bro de 2005.

Parecer favorável, sob nº 810, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Antonio Carlos 
Valadares.

38 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 212, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 212, de 2007 (nº 
1.898/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aé-
reos entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde, celebrado em Praia, em 29 de julho 
de 2004.

Parecer favorável, sob nº 823, de 2007, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Ro-
salba Ciarlini.
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39 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 220, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 220, de 2007 (nº 
1.975/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação Mú-
tua entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para combater o Tráfego de Aero-
naves envolvidas com Atividades Ilícitas Trans-
nacionais, assinado em Montevidéu, em 14 de 
setembro de 2004.

Parecer favorável, sob nº 827, de 2007, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator ad hoc: Senador Mão Santa.

40 
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 778, de 2007, da Senadora Kátia Abreu, 
solicitando a dispensa do parecer da Comis-
são de Assuntos Econômicos sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005.

41 
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 914, de 2004, do Senador Mozarildo Ca-
valcanti, solicitando a remessa do Projeto de 
Lei do Senado nº 312, de 2007, à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez 
que o prazo na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos já se encontra esgotado.

42 
REQUERIMENTO Nº 958, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 958, de 2007, do Senador Paulo Paim e 
outros Senhores Senadores, solicitando que, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 
2007, além da Comissão constante do despa-
cho inicial de distribuição, seja ouvida, também, 
a de Assuntos Sociais.

43 
REQUERIMENTO Nº 1.092, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.092, de 2007, do Senador Flávio 
Arns, solicitando a remessa do Projeto de Lei 
do Senado nº 188, de 2007, à Comissão de 

Educação, uma vez que o prazo na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania já se en-
contra esgotado.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 46 
minutos.) 
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA 
 

Bahia Rio Grande do Sul Amazonas 
DEM – Antonio Carlos Júnior* (S) BLOCO-PT – Paulo Paim* PSDB – Arthur Virgílio* 
PR – César Borges* BLOCO-PTB – Sérgio Zambiasi* PDT – Jefferson Péres* 
PDT – João Durval ** PMDB – Pedro Simon** BLOCO-PT – João Pedro**(S) 
   

Rio de Janeiro Ceará Paraná 
BLOCO-PRB – Marcelo Crivella* PDT – Patrícia Saboya³ * BLOCO-PT – Flávio Arns* 
PMDB – Paulo Duque* (S) PSDB – Tasso Jereissati* PDT – Osmar Dias * 

BLOCO-PP – Francisco Dornelles ** BLOCO-PC do B – Inácio Arruda** PSDB – Alvaro Dias ** 

   

Maranhão Paraíba Acre 
DEM – Edison Lobão* DEM – Efraim Morais* PMDB – Geraldo Mesquita Júnior* 
PMDB – Roseana Sarney * 

 PMDB – José Maranhão* BLOCO-PT – Sibá Machado*(S) 

BLOCO-PTB – Epitácio Cafeteira **  PSDB – Cícero Lucena ** BLOCO-PT – Tião Viana** 
   

Pará Espírito Santo Mato Grosso do Sul 
PSOL – José Nery* (S) PMDB – Gerson Camata* BLOCO-PT – Delcídio Amaral * 
PSDB – Flexa Ribeiro*(S) BLOCO-PR – Magno Malta* PMDB – Valter Pereira*(S) 
PSDB – Mário Couto** BLOCO-PSB – Renato Casagrande** PSDB – Marisa Serrano** 
   

Pernambuco Piauí Distrito Federal 
DEM – Marco Maciel* DEM – Heráclito Fortes* PDT – Cristovam Buarque * 
PSDB – Sérgio Guerra* PMDB – Mão Santa * DEM – Adelmir Santana *(S) 
PMDB – Jarbas Vasconcelos** BLOCO-PTB – João Vicente Claudino** PTB – Gim Argello**(S) 
   

São Paulo Rio Grande do Norte Tocantins 
BLOCO-PT – Aloizio Mercadante* PMDB – Garibaldi Alves Filho * BLOCO-PR – João Ribeiro *  

DEM – Romeu Tuma* DEM – José Agripino* PMDB – Leomar Quintanilha* 
BLOCO-PT – Eduardo Suplicy** DEM – Rosalba Ciarlini** DEM – Kátia Abreu** 
   

Minas Gerais Santa Catarina Amapá 
PSDB – Eduardo Azeredo* BLOCO-PT – Ideli Salvatti* PMDB – Gilvam Borges* 
PMDB – Wellington Salgado de Oliveira*(S) PMDB – Neuto De Conto *(S) PSDB – Papaléo Paes*  
DEM – Eliseu Resende** DEM – Raimundo Colombo ** PMDB – José Sarney ** 
   

Goiás Alagoas Rondônia 
DEM – Demóstenes Torres * PMDB – Renan Calheiros* BLOCO-PT – Fátima Cleide* 
PSDB – Lúcia Vânia* PSDB – João Tenório*(S)  PMDB – Valdir Raupp* 
PSDB – Marconi Perillo** PTB - Euclydes Mello 1, 2 BLOCO-PR – Expedito Júnior** 
   

Mato Grosso Sergipe Roraima 
DEM – Jonas Pinheiro *  PMDB – Almeida Lima* BLOCO-PT – Augusto Botelho* 
BLOCO-PT – Serys Slhessarenko* BLOCO-PSB – Antônio Carlos Valadares* PMDB – Romero Jucá*  
DEM – Jayme Campos ** DEM – Maria do Carmo Alves ** BLOCO-PTB – Mozarildo Cavalcanti** 
------------------------------------ 

Mandatos 
*: Período 2003/2011 **: Período 2007/2015 

¹ O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 29 de agosto, pelo prazo de 121 dias (Requerimento nº 
968, de 2007). 
² O Senador Euclydes Mello foi empossado em 30.8.2007.  
³ Senadora Patricia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007). 

 
 



COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE 

(27 titulares e 27 suplentes) 
 

Presidente: Senador Aloizio Mercadante – PT 
Vice-Presidente: Senador Eliseu Rezende - DEM 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 

Eduardo Suplicy – PT 1. Flávio Arns – PT 
Francisco Dornelles – PP 2. Paulo Paim – PT 
Delcídio Amaral – PT 3. Ideli Salvatti – PT 
Aloizio Mercadante – PT 4. Sibá Machado – PT 
Fernando Collor – PTB 5. Marcelo Crivella – PRB 
Renato Casagrande – PSB 6. Inácio Arruda – PC do B 
Expedito Júnior – PR 7. Patrícia Saboya – PSB 
Serys Slhessarenko – PT 8. Antonio Carlos Valadares – PSB 
João Vicente Claudino – PTB 9. João Ribeiro – PR 

PMDB 
Romero Jucá 1. Valter Pereira 
Valdir Raupp 2. Roseana Sarney 
Pedro Simon 3. Wellington Salgado de Oliveira 
Mão Santa 4. Leomar Quintanilha 
Gilvam Borges 5. (vago) 
Neuto De Conto 6. Paulo Duque 
Garibaldi Alves Filho 7. Jarbas Vasconcelos 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Adelmir Santana - DEM 1. Jonas Pinheiro - DEM 
Edison Lobão - DEM 2. (vago) 1 
Eliseu Resende - DEM 3. Demóstenes Torres - DEM 
Jayme Campos - DEM 4. Rosalba Ciarlini - DEM 
Kátia Abreu - DEM 5. Marco Maciel - DEM 
Raimundo Colombo - DEM 6. Romeu Tuma - DEM 
Cícero Lucena – PSDB 7. Arthur Virgílio – PSDB 
Flexa Ribeiro – PSDB 8. Eduardo Azeredo – PSDB 
Sérgio Guerra – PSDB 9. Marconi Perillo – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 10. João Tenório – PSDB 

PDT 
Osmar Dias 1. Jefferson Péres 

 
1 Em virtude do falecimento do Senador Antonio Carlos Magalhães, ocorrido em 20.7.2007. 
 

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: scomcae@senado.gov.br 



 
1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE – ASSUNTOS MUNICIPAIS  

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

Presidente: Senador Cícero Lucena - PSDB 
Vice-Presidente: Senador Garibaldi Alves Filho - PMDB 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 

Antonio Carlos Valadares – PSB  1. Delcídio Amaral – PT  
Sibá Machado – PT  2. Serys Slhessarenko – PT  
Expedito Júnior – PR  3. João Vicente Claudino – PTB  

PMDB 
Valdir Raupp  1. Mão Santa  
Garibaldi Alves Filho 2. Renato Casagrande – PSB(1) 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Jayme Campos - DEM  1. Jonas Pinheiro - DEM 
Raimundo Colombo - DEM  2. Flexa Ribeiro – PSDB  
Sérgio Guerra – PSDB  3. Eduardo Azeredo – PSDB  

(PMDB, PSDB, PDT) (2) 

Cícero Lucena - PSDB 1. vago 
(1) Vaga do PMDB cedida ao PSB 
(2) Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT 

 
 
 

1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA – PREVIDÊNCIA SOCIAL  
(7 titulares e 7 suplentes) 

 
1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA – REFORMA TRIBUTÁRIA  

(7 titulares e 7 suplentes) 
 
 

Presidente: Senador Tasso Jereissati - PSDB 
Vice-Presidente: Senador Neuto De Conto – PMDB 

Relator: Senador Francisco Dornelles - PP 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 

Eduardo Suplicy – PT 1. Renato Casagrande – PSB  
Francisco Dornelles – PP 2. Ideli Salvatti – PT  

PMDB 
Mão Santa  1. vago 
Neuto De Conto  2. vago 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Raimundo Colombo - DEM  1. João Tenório – PSDB (2) 
Osmar Dias – PDT (1) 2. Cícero Lucena – PSDB (2) 
Tasso Jereissati – PSDB 1. Flexa Ribeiro – PSDB  

(1) Vaga cedida ao PDT 
(2) Vaga cedida ao PSDB 



 
1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA – REGULAMENTAÇÃO DOS MARCOS REGULATÓRIOS  

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 

Delcídio Amaral – PT  1. Francisco Dornelles – PP  
Inácio Arruda – PC do B  2. Renato Casagrande – PSB  

PMDB 
Valdir Raupp  1. Romero Jucá  
Garibaldi Alves Filho 2. Valter Pereira  

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Kátia Abreu - DEM  1. José Agripino - DEM  
Eliseu Resende - DEM  2. Romeu Tuma - DEM  
Sérgio Guerra – PSDB  1. Tasso Jereissati – PSDB  



 
2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS 

(21 titulares e 21 suplentes) 
 

Presidente: Senadora Patrícia Saboya - PSB 
Vice-Presidente: Senadora Rosalba Ciarlini – DEM  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 
Patrícia Saboya – PSB 1.Fátima Cleide – PT 
Flávio Arns –PT 2. Serys Slhessarenko – PT 
Augusto Botelho – PT 3. Expedito Júnior – PR 
Paulo Paim – PT 4. Fernando Collor – PTB 
Marcelo Crivella – PRB 5. Antonio Carlos Valadares – PSB 
Inácio Arruda – PC do B 6. Ideli Salvatti – PT 
João Pedro - PT 7. Magno Malta - PR 
 8. (vago) 

PMDB 
Romero Jucá  1. Leomar Quintanilha 
Geraldo Mesquita Júnior 2. Valter Pereira  
Garibaldi Alves Filho 3. Pedro Simon 
Valdir Raupp 4. Neuto De Conto 
Wellington Salgado de Oliveira 5. (vago) 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Demóstenes Torres – DEM 1. Adelmir Santana – DEM 
Jayme Campos – DEM 2. Heráclito Fortes – DEM 
Kátia Abreu – DEM 3. Raimundo Colombo – DEM 
Rosalba Ciarlini – DEM 4. Romeu Tuma – DEM 
Eduardo Azeredo – PSDB 5. Cícero Lucena – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 6. Sérgio Guerra – PSDB 
Papaléo Paes – PSDB 7. Marisa Serrano – PSDB 

PDT 
João Durval 1. Cristovam Buarque 

PSOL 
José Nery  

 
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: scomcas@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 - PRB 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 

Paulo Paim - PT 1. Flávio Arns – PT 
Marcelo Crivella - PRB 2. (vago) 

PMDB e PDT 
Geraldo Mesquita Júnior – PMDB 1. (vago) 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Lúcia Vânia – PSDB 1. Cícero Lucena – PSDB 
Jayme Campos– DEM 2. Kátia Abreu - DEM 

 
Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 

Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652 

E – Mail: scomcas@senado.gov.br 
 

2.2) 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 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 
Flávio Arns - PT 1. Fátima Cleide - PT 
Paulo Paim - PT 2. (vago) 

PMDB e PDT 
Geraldo Mesquita Júnior – PMDB 1. (vago) 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Eduardo Azeredo – PSDB 1. Papaléo Paes – PSDB 
Rosalba Ciarlini – DEM 2. Marisa Serrano - PSDB 

 
Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 

Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652 

E – Mail: scomcas@senado.gov.br 
 



 
2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO,  

ACOMPANHAMENTO E DEFESA DA SAÚDE. 
 (5 titulares e 5 suplentes)  

Presidente: Senador Papaléo Paes - PSDB 
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho - PT 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 
Augusto Botelho - PT 1. (vago) 
Flávio Arns – PT 2. (vago) 

DEM ou PDT 
João Durval - PDT 1. Adelmir Santana - DEM 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Papaléo Paes – PSDB 1. Cícero Lucena – PSDB 
Rosalba Ciarlini – DEM 2. Kátia Abreu - DEM 

 
Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 

Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652 

E – Mail: scomcas@senado.gov.br 



 
3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: (vago) 1 

Vice-Presidente: Senador Valter Pereira - PMDB 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 

Serys Slhessarenko – PT 1. Paulo Paim - PT 
Sibá Machado – PT 2. Ideli Salvatti - PT 
Eduardo Suplicy – PT 3. Patrícia Saboya - PSB 
Aloizio Mercadante – PT 4. Inácio Arruda – PC do B 
Epitácio Cafeteira - PTB 5. João Ribeiro - PR 
Mozarildo Cavalcanti - PTB 6. Magno Malta - PR 
Antonio Carlos Valadares - PSB  

PMDB 
Pedro Simon 1. Roseana Sarney 
Valdir Raupp 2. Wellington Salgado de Oliveira 
Romero Jucá 3. Leomar Quintanilha 
Jarbas Vasconcelos 4. Paulo Duque 
Valter Pereira 5. José Maranhão 
Gilvam Borges 6. Neuto De Conto 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Adelmir Santana – DEM 1. Eliseu Resende – DEM 
(vago) 1 2. Jayme Campos – DEM 
Demóstenes Torres – DEM 3. José Agripino – DEM 
Edison Lobão – DEM 4. Kátia Abreu – DEM 
Romeu Tuma – DEM 5. Maria do Carmo Alves – DEM 
Arthur Virgílio - PSDB 6. Flexa Ribeiro - PSDB 
Eduardo Azeredo - PSDB 7. João Tenório - PSDB 
Lúcia Vânia - PSDB 8. Marconi Perillo - PSDB 
Tasso Jereissati - PSDB 9. Mário Couto - PSDB 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

PSOL 
 José Nery 

 
1 Em virtude do falecimento do Senador Antonio Carlos Magalhães, ocorrido em 20.7.2007. 

 
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: scomccj@senado.gov.br 
 

3.1) SUBCOMISSÃO – IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES 
(5 titulares) 

 
3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 



 
4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO   
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Cristovam Buarque - PDT 

Vice-Presidente: Senador Gilvam Borges – PMDB 
TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 

Flávio Arns - PT 1. Patrícia Saboya - PSB 
Augusto Botelho - PT 2. João Pedro - PT 

Fátima Cleide - PT 3. Aloizio Mercadante - PT 
Paulo Paim - PT 4. Antonio Carlos Valadares - PSB 
Ideli Salvatti - PT 5. Francisco Dornelles - PP 
Inácio Arruda – PC do B 6. Marcelo Crivella – PRB 
Renato Casagrande - PSB 7. João Vicente Claudino – PTB 
Sérgio Zambiasi - PTB 8. Magno Malta – PR 
João Ribeiro - PR 9. (vago) 

PMDB 
Wellington Salgado de Oliveira 1. Romero Jucá 
Gilvam Borges 2. Leomar Quintanilha 
Mão Santa 3. Pedro Simon 
Valdir Raupp  4. Valter Pereira 
Paulo Duque 5. Jarbas Vasconcelos 
Geraldo Mesquita Júnior 6. (vago) 
(vago) 7. Neuto De Conto 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Edison Lobão - DEM 1. Adelmir Santana - DEM 
Heráclito Fortes - DEM 2. Demóstenes Torres - DEM 
Maria do Carmo Alves - DEM 3. Jonas Pinheiro - DEM 
Marco Maciel - DEM 4. José Agripino - DEM 
Raimundo Colombo - DEM 5. Kátia Abreu - DEM 
Rosalba Ciarlini - DEM 6. Romeu Tuma - DEM 
Marconi Perillo - PSDB 7. Cícero Lucena - PSDB 
Marisa Serrano - PSDB 8. Eduardo Azeredo - PSDB 
Papaléo Paes - PSDB 9. (vago) 1 
Flexa Ribeiro- PSDB 10. Lúcia Vânia - PSDB 

PDT 
Cristovam Buarque 1. Jefferson Péres 

 
1 Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias. 

 
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, MÚSICA E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
Presidente: Senador Demóstenes Torres - DEM 

Vice-Presidente: Senadora Marisa Serrano - PSDB 
 

(12 titulares e 12 suplentes) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 

Paulo Paim - PT  1. (vago) 
Flávio Arns - PT  2. (vago) 
Sérgio Zambiasi - PTB 3. Magno Malta - PR 

PMDB 
Geraldo Mesquita Júnior  1. Valdir Raupp 
Valter Pereira  2. (vago) 
Paulo Duque  3. (vago) 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Demóstenes Torres - DEM  1. Maria do Carmo Alves - DEM 
Romeu Tuma - DEM  2. Marco Maciel - DEM 
Rosalba Ciarlini - DEM  3. Raimundo Colombo - DEM  

Marisa Serrano - PSDB  4. Eduardo Azeredo - PSDB  
Marconi Perillo - PSDB 5. Flexa Ribeiro- PSDB 

PDT 
Francisco Dornelles - PP 1. Cristovam Buarque 

 
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 

Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3498 Fax: 3311-3121 

E – Mail: julioric@senado.gov.br. 
 

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
(9 titulares e 9 suplentes) 

 
 

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- PMDB 

Vice-Presidente: Senadora Marisa Serrano – PSDB 
TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 

Renato Casagrande – PSB 1. Flávio Arns – PT 
Sibá Machado – PT 2. Augusto Botelho –PT 
Fátima Cleide – PT 3. Serys Slhessarenko – PT 
João Ribeiro – PR 4. Inácio Arruda – PC do B 
Fernando Collor – PTB 5. Expedito Júnior – PR 

PMDB 
Leomar Quintanilha 1. Romero Jucá 
Wellington Salgado de Oliveira 2. Gilvam Borges 
Valdir Raupp 3. Garibaldi Alves Filho 
Valter Pereira 4. Geraldo Mesquita Júnior 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Eliseu Resende – DEM  1. Adelmir Santana – DEM 
Heráclito Fortes – DEM 2. César Borges – DEM 
Jonas Pinheiro – DEM 3. Edison Lobão – DEM 
José Agripino – DEM 4. Raimundo Colombo – DEM 
Cícero Lucena – PSDB 5. Lúcia Vânia – PSDB 
Marisa Serrano – PSDB 6. Flexa Ribeiro – PSDB 
Marconi Perillo  – PSDB 7. Sérgio Guerra – PSDB 

PDT 
Jefferson Péres 1. (vago) 

 
 

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 DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 
(5 titulares e 5 suplentes) 

 
5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE – AQUECIMENTO GLOBAL 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente: Senador Renato Casagrande- PSB 

Vice-Presidente: Senador Marconi Perillo – PSDB 
TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 

Renato Casagrande – PSB 1. Flávio Arns – PT 
Inácio Arruda – PC do B  2. Expedito Júnior – PR  

PMDB 
Valter Pereira  1. Garibaldi Alves Filho  

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
  1. Adelmir Santana – DEM 
Marconi Perillo  – PSDB  2. Marisa Serrano – PSDB  
Cícero Lucena – PSDB   

 
 
 

5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
(5 titulares e 5 suplentes) 

 
Presidente: Senador Cícero Lucena- PSDB 

Vice-Presidente: Senador João Ribeiro – PR 
TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 

João Ribeiro – PR  1. Inácio Arruda – PC do B  
Serys Slhessarenko – PT  2. Augusto Botelho –PT 

PMDB 
Wellington Salgado de Oliveira  1. Garibaldi Alves Filho  

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Jonas Pinheiro – DEM  1. Adelmir Santana – DEM 
Cícero Lucena – PSDB 5. Marisa Serrano – PSDB  

 



 
6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Paulo Paim- PT 

Vice-Presidente: Senador Cícero Lucena – PSDB 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 

Flávio Arns – PT 1. Serys Slhessarenko- PT 
Fátima Cleide – PT 2. Eduardo Suplicy – PT 
Paulo Paim – PT 3. Sérgio Zambiasi – PTB 
Patrícia Saboya – PSB 4. Sibá Machado - PT 
Inácio Arruda – PC do B 5. Ideli Salvatti- PT 
 6. Marcelo Crivella - PRB 

PMDB 
Leomar Quintanilha 1. Mão Santa 
Geraldo Mesquita Júnior 2. Romero Jucá 
Paulo Duque 3. (vago) 
Wellington Salgado de Oliveira 4. Valter Pereira 
Gilvam Borges 5. Jarbas Vasconcelos 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
César Borges – DEM  1. Edison Lobão – DEM 
Eliseu Resende – DEM 2. Heráclito Fortes – DEM 
Romeu Tuma – DEM 3. Jayme Campos – DEM 
Jonas Pinheiro – DEM 4. Maria do Carmo Alves – DEM 
Arthur Virgílio  – PSDB 5. Mário Couto – PSDB 
Cícero Lucena  – PSDB 6. Lúcia Vânia – PSDB 
(vago) 1 7. Papaléo Paes 

PDT 
Cristovam Buarque 1. (vago) 

PSOL 
José Nery  

1 Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias. 
 

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: scomcdh@senado.gov.br. 

 



6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA IGUALDADE RACIAL E INCLUSÃO 
(7 titulares e 7 suplentes) 

 
6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente: Senador Leomar Quintanilha - PMDB 

Vice-Presidente: Senadora Lúcia Vânia – PSDB 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 

Paulo Paim – PT  1. Flávio Arns – PT  
Serys Slhessarenko- PT  2. Sibá Machado - PT  

PMDB 
Leomar Quintanilha 1. Gilvam Borges  
Geraldo Mesquita Júnior 2. (vago) 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Maria do Carmo Alves – DEM  1. (vago) 
Heráclito Fortes – DEM  2. (vago) 
Lúcia Vânia – PSDB  3. Papaléo Paes – PSDB  

 
6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 
 

6.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO TRABALHO ESCRAVO 
(5 titulares e 5 suplentes) 

 
Presidente: Senador José Nery - PSOL 

Vice-Presidente: Senador Inácio Arruda – PCdoB 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 

Eduardo Suplicy – PT  1. Flávio Arns - PT 
 2. Patrícia Saboya – PSB . 

PMDB 
Inácio Arruda – PcdoB 1. Geraldo Mesquita Júnior 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Maria do Carmo Alves – DEM  1. Edison Lobão – DEM 
Lúcia Vânia – PSDB  5. Cícero Lucena – PSDB  

PSOL 
José Nery  

 
 



 
7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente – Senador Heráclito Fortes - DEM 
Vice-Presidente – Senador Eduardo Azeredo - PSDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 
Eduardo Suplicy – PT 1. Inácio Arruda – PC do B 
Marcelo Crivella – PRB 2. Aloizio Mercadante – PT 
Fernando Collor – PTB 3. Augusto Botelho – PT 
Antonio Carlos Valadares – PSB 4. Serys Slhessarenko – PT 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 5. Fátima Cleide – PT 
João Ribeiro – PR 6. Francisco Dornelles – PP 

PMDB 
Pedro Simon 1. Valdir Raupp 
Mão Santa 2. Leomar Quintanilha 
(vago) 3. Wellington Salgado de Oliveira 
Jarbas Vasconcelos 4. Gilvam Borges 
Paulo Duque 5. Garibaldi Alves Filho 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Heráclito Fortes – DEM  1. Edison Lobão – DEM 
Marco Maciel – DEM 2. César Borges – DEM 
Maria do Carmo Alves – DEM 3. Kátia Abreu – DEM 
Romeu Tuma – DEM 4. Rosalba Ciarlini – DEM 
Arthur Virgílio – PSDB 5. Flexa Ribeiro – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 6. (vago)1 
João Tenório – PSDB 7. Sérgio Guerra – PSDB 

PDT 
Cristovam Buarque 1. Jefferson Péres 

1 Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias. 
 

Secretário: José Alexandre Girão M. da Silva 
Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 

Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 
E – Mail: giraomot@senado.gov.br 



7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS 
BRASILEIROS NO EXTERIOR 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

 
7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente: Senador Mozarildo Cavalcanti - PTB 
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho - PT 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 
Augusto Botelho - PT 1. João Ribeiro - PR 
Mozarildo Cavalcanti - PTB 2. Fátima Cleide - PT 

PMDB 
Valdir Raupp 1. Leomar Quintanilha 
Pedro Simon 2. Gilvam Borges 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Romeu Tuma – DEM 1. Marco Maciel – DEM 
Flexa Ribeiro - PSDB 2. Arthur Virgílio – PSDB 

PDT 
Jefferson Péres 1. Cristovam Buarque 

 
 

Secretário: José Alexandre Girão M. da Silva 
Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 

E – Mail: giraomot@senado.gov.br 
 
7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME INTERNACIONAL 

SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
(7 titulares e 7 suplentes) 

Presidente: Senador Fernando Collor - PTB 
Vice-Presidente: Senador João Ribeiro - PR 

  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 
Fernando Collor - PTB 1. Inácio Arruda – PC do B 
João Ribeiro - PR  2. Augusto Botelho - PT 

PMDB 
Mão Santa 1. Valdir Raupp 
(vago) 2. Leomar Quintanilha 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Romeu Tuma – DEM 1. Rosalba Ciarlini – DEM 
Eduardo Azeredo - PSDB 2. Papaléo Paes – PSDB 

PDT 
Cristovam Buarque 1. Jefferson Péres 

 
 

Secretário: José Alexandre Girão M. da Silva 
Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 

E – Mail: giraomot@senado.gov.br 



 
7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS 

FORÇAS ARMADAS 
(5 titulares e 5 suplentes) 

Presidente: Senador Romeu Tuma - DEM 
Vice-Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB 

  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 
Fernando Collor - PTB 1. Marcelo Crivella – PRB 

PMDB 
Paulo Duque 1. Pedro Simon 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Romeu Tuma – DEM 1. Marco Maciel – DEM 
Eduardo Azeredo - PSDB 2. Flexa Ribeiro – PSDB 

PDT 
Jefferson Péres  1.  

 
 

Secretário: José Alexandre Girão M. da Silva 
Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 

E – Mail: giraomot@senado.gov.br 



 
8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente - Senador Marconi Perillo - PSDB 
Vice-Presidente – Senador Delcídio Amaral - PT 

 
TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 

Serys Slhessarenko – PT 1. Flávio Arns– PT 
Delcídio Amaral– PT 2. Fátima Cleide– PT 
Ideli Salvatti– PT 3. Aloizio Mercadante– PT 
Francisco Dornelles– PP 4. João Ribeiro– PR 
Inácio Arruda– PC do B 5. Augusto Botelho – PT 
Fernando Collor– PTB 6. João Vicente Claudino – PTB 
Expedito Júnior– PR 7. Renato Casagrande– PSB 

PMDB 
Romero Jucá 1. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 2. José Maranhão 
Leomar Quintanilha 3. Gilvam Borges 
(vago) 4. Neuto De Conto 
Valter Pereira 5. Geraldo Mesquita Júnior 
Wellington Salgado de Oliveira 6. Pedro Simon 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Adelmir Santana – DEM 1. Demóstenes Torres – DEM 
Eliseu Resende – DEM 2. Marco Maciel – DEM 
Jayme Campos – DEM 3. Jonas Pinheiro – DEM 
Heráclito Fortes – DEM 4. Rosalba Ciarlini – DEM 
Raimundo Colombo – DEM 5. Romeu Tuma – DEM 
João Tenório – PSDB 6. Cícero Lucena – PSDB 
Marconi Perillo – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Flexa Ribeiro – PSDB 8. Mário Couto – PSDB 
Sérgio Guerra – PSDB 9. Tasso Jereissati – PSDB 

PDT 
João Durval 1. (vago) 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR A 
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

 
 

9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR 
(17 titulares e 17 suplentes) 

 
Presidente - Senadora Lúcia Vânia - PSDB 

Vice-Presidente – Senador Jonas Pinheiro - DEM 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 

Fátima Cleide  – PT 1. Sibá Machado – PT 
Patrícia Saboya – PSB 2. Expedito Júnior – PR 
João Pedro - PT 3. Inácio Arruda – PC do B 
João Vicente Claudino  – PTB 4. Antonio Carlos Valadares – PSB 
Mozarildo Cavalcanti – PTB  

PMDB 
José Maranhão 1. Leomar Quintanilha 
Geraldo Mesquita Júnior 2. Wellington Salgado de Oliveira 
Garibaldi Alves Filho 3. Pedro Simon 
Valter Pereira 4. Valdir Raupp 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Demóstenes Torres – DEM 1. Adelmir Santana – DEM 
Jonas Pinheiro – DEM 2. Jayme Campos – DEM 
Marco Maciel – DEM 3. Kátia Abreu – DEM 
Rosalba Ciarlini – DEM 4. Maria do Carmo Alves – DEM 
Lúcia Vânia – PSDB 5. Tasso Jereissati – PSDB 
Marisa Serrano – PSDB 6. Flexa Ribeiro – PSDB 
Cícero Lucena  – PSDB 7. João Tenório – PSDB 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

PSOL 
 José Nery 

 
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 Neuto De Conto - PMDB 
Vice-Presidente - Senador Expedito Júnior - PR 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 
Sibá Machado  – PT 1. Paulo Paim – PT 
Delcídio Amaral – PT 2. Aloizio Mercadante – PT 
Antonio Carlos Valadares – PSB 3. João Ribeiro – PR 
Expedito Júnior – PR 4.Augusto Botelho - PT 

João Pedro – PT 5. José Nery – PSOL 
PMDB 

Garibaldi Alves Filho 1. Valdir Raupp 
Leomar Quintanilha 2. Romero Jucá 
Pedro Simon 3. Valter Pereira 
Neuto De Conto 4. Mão Santa 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Heráclito Fortes – DEM 1. Edison Lobão – DEM 
César Borges – DEM 2. Eliseu Resende – DEM 
Jonas Pinheiro – DEM 3. Raimundo Colombo – DEM 
Kátia Abreu – DEM 4. Rosalba Ciarlini – DEM 
Cícero Lucena – PSDB 5. Marconi Perillo – PSDB 
Flexa Ribeiro – PSDB 6. João Tenório – PSDB 
Marisa Serrano – PSDB 7. Sérgio Guerra – PSDB 

PDT 
Osmar Dias 1. João Durval 

 
Secretário: Marcello Varella 

Reuniões: Quintas – Feiras às 12 horas –  
Telefone: 3311-3506 Fax:  

E – Mail: marcello@senado.gov.br 



 
 

10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS 
(7 titulares e 7 suplentes) 

 
Presidente – Senador João Tenório - PSDB 

Vice-Presidente - Senador Sibá Machado - PT 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 

Sibá Machado  – PT 1. Paulo Paim – PT 
Antonio Carlos Valadares – PSB  2. João Ribeiro – PR 

PMDB 
Valter Pereira 1. Valdir Raupp 
Neuto De Conto 2. Mão Santa 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Jonas Pinheiro – DEM 1. Raimundo Colombo – DEM – DEM 
 2. Rosalba Ciarlini – DEM – DEM 
João Tenório – PSDB 3. Cícero Lucena - PSDB  
Marisa Serrano – PSDB  

 



 
11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - 

CCT 
(17 titulares e 17 suplentes) 

 
Presidente – Senador Wellington Salgado de Oliveira - PMDB 

Vice-Presidente – Senador Marcelo Crivella - PRB 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 

Marcelo Crivella – PRB 1. Expedito Júnior – PR 
Augusto Botelho – PT 2. Flávio Arns – PT 
Renato Casagrande – PSB 3. João Ribeiro – PR 
Sérgio Zambiasi – PTB 4. Francisco Dornelles – PP 
Ideli Salvatti – PT 5. Fátima Cleide – PT 

PMDB 
Valdir Raupp 1. Romero Jucá 
Wellington Salgado de Oliveira 2. Garibaldi Alves Filho 
Gilvam Borges 3. Mão Santa 
Valter Pereira 4. Leomar Quintanilha 

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Demóstenes Torres – DEM 1. Eliseu Resende – DEM 
Romeu Tuma – DEM 2. Heráclito Fortes – DEM 
Maria do Carmo Alves – DEM 3. Marco Maciel – DEM 
José Agripino – DEM 4. Rosalba Ciarlini – DEM 
João Tenório – PSDB 5. Flexa Ribeiro – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 6. Marconi Perillo – PSDB 
Cícero Lucena – PSDB 7. Papaléo Paes – PSDB 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

 
Secretária: Égli Lucena Heusi Moreira 
Reuniões: Quartas-Feiras às 8:45 horas 
Telefone: 3311-1120 Fax: 3311-2025 
E – Mail: scomcct@senado.gov.br. 

 



 
 

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
(5 titulares e 5 suplentes) 

 
Presidente – Senador Eduardo Azeredo - PSDB 

Vice-Presidente – Senador Renato Casagrande - PSB 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 

Flávio Arns – PT  1. Sérgio Zambiasi – PTB  
Renato Casagrande – PSB  2. Expedito Júnior – PR 

PMDB 
Valter Pereira  1. Gilvam Borges  

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Demóstenes Torres – DEM 1. Heráclito Fortes – DEM  
Eduardo Azeredo – PSDB  2. Cícero Lucena – PSDB  

 
 

11.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA O ESTUDO, ACOMPANHAMENTO E APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DOS PÓLOS TECNOLÓGICOS 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente –  
Vice-Presidente –  

 
TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP) 

Marcelo Crivella – PRB 1. Francisco Dornelles – PP  
Augusto Botelho – PT 2. Fátima Cleide – PT  

PMDB 
Mão Santa  1. Garibaldi Alves Filho  

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Romeu Tuma – DEM  1. Rosalba Ciarlini – DEM  
Cícero Lucena – PSDB  2. Eduardo Azeredo – PSDB  



CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 20/93) 
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