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Ata da 204ª Sessão Não Deliberativa,  
em 3 de novembro de 2008

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Papaléo Paes e Paulo Paim

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 1 minu-
to, e encerra-se às 16 horas e 19 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo 

Paim.
V. Exª dispõe de 20 minutos para o seu pronun-

ciamento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Senador Papaléo Paes, Senador Mário Cou-
to, eu queria, no dia de hoje, falar um pouco sobre as 
eleições nos Estados Unidos, falar um pouco da figu-
ra emblemática, um ícone perante o mundo, que é o 
candidato Barack Obama.

Sr. Presidente, Senador Mário Couto, Srªs e Srs. 
Senadores, eu começaria dizendo:

Nosso grande medo não é o de que se-
jamos incapazes. Nosso maior medo é que 
sejamos poderosos além da medida. É nos-
sa luz, não nossa escuridão, que mais nos 
amedronta.

Nos perguntamos: ‘Quem sou eu para ser 
brilhante, atraente, talentoso e incrível’? Na ver-
dade, quem é você para não ser tudo isso?... 
Bancar o pequeno não ajuda o mundo.

Não há nada de brilhante em encolher-
se para que as outras pessoas não se sintam 
inseguras em torno de você. E à medida que 
deixamos nossa própria luz brilhar, inconscien-
temente damos às outras pessoas permissão 
para fazer o mesmo.

Essas palavras são algumas das palavras do dis-
curso de posse feito em 1994 pelo então Presidente 
da África do Sul, Nelson Mandela.

Hoje, estamos aqui para celebrar a vitória, como 
acredito eu, de Barack Obama como o primeiro Presi-
dente negro dos Estados Unidos da América. Nem eu 
nem qualquer americano, ativista ou não pelos direitos 

civis, esperávamos estar vivos para ver um negro como 
presidente da maior potência do mundo, principalmente 
se olharmos, Presidente Papaléo Paes, o histórico de 
segregação racial existente nos Estados Unidos até a 
década de 1960.

Nas palavras de Martin Luther King Júnior: “mes-
mo as noites totalmente sem estrelas podem anunciar 
a aurora de uma grande realização”.

A luta por direitos e oportunidades rendeu frutos... 
Ao certo, a superpotência está hoje abalada pela crise 
financeira e desacreditada por muitos no planeta. Mas 
o povo americano já mostrou que possui uma capaci-
dade enorme de superação, como foi na crise de 1929 
e após os atentados de 11 de setembro.

Obama é sinônimo dos novos tempos. Obama é 
sinônimo de uma outra riqueza, a riqueza da multicultu-
ralidade, do olhar otimista, da solidariedade, do olhar que 
aglutina. O mundo, Srªs e Srs. Senadores, está de braços 
abertos para recepcionar a sua presença de espírito e de 
liderança, capaz de impulsionar mercados econômicos 
e ainda buscar a solidariedade nos corações.

A vitória de Obama é referendada não só pelos 
americanos, mas pelo mundo. As eleições americanas 
mobilizam manchetes e debates em praticamente to-
dos os países.

O site de Word For contabilizou os votos para os 
candidatos à Presidência dos Estados Unidos, Barack 
Obama e John McCain. O resultado é o que esperáva-
mos. O carinho e a crença mundial em um presidente 
negro é surpreendente. Segundo o site, 90% dos inter-
nautas do mundo votaram em Obama. Em países como 
o Brasil, Canadá, Argentina, Austrália, Suécia, Nigéria e 
Inglaterra, o percentual de votos se aproxima de 95%.

Isso é fantástico, em um momento em que os po-
vos e as nações começam a se unir para superar os 
desafios, dando, assim, sinais positivos de respeito às 
diferenças que faz com que cada um de nós seja um ser 
especial e seja respeitado dentro da sua realidade.

A relação entre Brasil e Estados Unidos está em 
bom caminho, está em bom nível se voltarmos na his-
tória e lembrarmos os últimos 15 anos. Com certeza, 
Obama continuará a prestigiar a crescente liderança 
internacional do Brasil.
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Sr. Presidente, pela primeira vez desde o período 
da Guerra Fria, um Presidente dos Estados Unidos, 
seja democrata ou republicano, não utiliza como arma 
central da campanha a ideologia do inimigo externo, 
mas a busca de soluções internas para o seu país.

Barack Obama como novo Presidente dos Esta-
dos Unidos da América já se declarou, por exemplo, 
interessado no debate sobre energia alternativa.

Os ambientalistas também estão otimistas. A 
presença de Al Gore, prêmio Nobel da Paz, ao lado 
de Obama na campanha dá sinais de que os Estados 
Unidos devem se render aos problemas ambientais 
do mundo.

A divergência de idéias certamente existe, mas 
o momento é de unidade, é de celebrar a rica e boni-
ta diversidade entre brancos, negros, orientais, latinos 
e índios.

Obama, Senador Mão Santa, Senador Mário 
Couto, recentemente, repetiu a frase de Luther King, 
dizendo: “Não podemos caminhar sozinhos”. Esse é 
o desafio, e é nisso que acreditamos. Ninguém vence 
sozinho. Por isso, essa visão do todo, essa visão de 
governar com todos e para todos é que Obama apre-
senta com muita firmeza e clareza.

Nos próximos quatro anos, o mundo vai acordar 
e dormir vendo o rosto de um negro no centro do po-
der mundial, e não em destaque nas páginas policiais 
e nas chacinas, como vemos, infelizmente, nas fave-
las do Brasil.

As nossas crianças poderão ver um negro na Pre-
sidência dos Estados Unidos da América. Isso é, sem 
dúvida, uma revolução, capaz de iluminar a mente e 
o coração de todos os seres humanos, independente-
mente da etnia ou da cor da pele. Estamos chegando 
lá! A vitória de Obama aponta para um futuro em que 
o grito dos excluídos será ouvido em todo o planeta, 
como se fosse uma bela canção.

Também temos nossos Obamas. São talentos 
de milhares de jovens negros, índios e brancos que, 
diariamente, são jogados nas latas de lixo, seja porque 
estão amontoados nas prisões, seja pela tristeza das 
mães, que enterram seus filhos.

O povo brasileiro, neste mês de novembro, inicia 
uma jornada pela aprovação do Estatuto da Igualdade 
Racial. Serão marchas, debates, palestras, que vão 
ocorrer de Norte a Sul do País.

Não é possível fecharmos os olhos para os mais 
de 300 anos de escravidão e para os 120 anos de au-
sência de políticas públicas – é aquilo que chamo da 
abolição não concluída. É claro que temos de olhar para 
o futuro, mas temos que ter, no presente, esse olhar 
solidário e fraternal para todos os brasileiros.

O grito de metade da população brasileira clama 
por igualdade de direitos e oportunidades.

Obama é símbolo da resistência, dos excluídos 
no mundo. Sua candidatura e sua eleição representam 
um grande passo, para que todos caminhemos em 
prol da construção de uma sociedade em que todos, 
independentemente da cor da pele, da etnia, da ide-
ologia, da procedência, da origem e do sexo, possam 
ter direitos iguais.

Sr. Presidente, porém, ainda há muito por ser 
feito, principalmente dentro da nossa Casa. Não pode-
mos ver os avanços do mundo de braços cruzados. O 
Congresso Nacional deve agir como os Estados Uni-
dos agiram na década de 60: aprovando o Estatuto da 
Igualdade Racial, que lá representava os direitos civis 
dos negros norte-americanos.

Sr. Presidente, enquanto isso não acontece, os 
filhos de negros deste solo ainda esperam a Pátria 
mãe gentil. Como diz Obama, “nós podemos, é só uma 
questão de tempo”.

O Senador Mão Santa havia pedido um aparte. 
Com satisfação, concedo-lhe o aparte.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Na política bra-
sileira, todos devemos ao negro José do Patrocínio 
os melhores momentos de moralização, evolução e a 
queda do Império para a República. Atualmente, acho 
que estamos diante de um Obama: V. Exª. Quando ini-
ciei este mandato, chamei-o pelo aposto Martin Luther 
King, pelos sonhos de V. Exª. Mas acho que tenho de 
mudar, porque Martin Luther King levou uma bala, e 
não quero que V. Exª leve uma bala; eu quero que V. 
Exª pegue os votos do povo do Rio Grande do Sul e 
do Brasil e se torne um Obama nosso.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Mão Santa, pela gentileza, mais 
uma vez, de suas palavras com este Senador. Natu-
ralmente, incorporo no meu pronunciamento, com ale-
gria, sua saudação ao Obama, dirigindo-se ao nosso 
trabalho no Brasil.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria 
ainda dizer, na conclusão da minha fala, que, hoje, em 
Porto Alegre, houve audiência pública para se discutir 
o Orçamento da União. Considero essa audiência pú-
blica de fundamental importância, porque, lá, estavam 
gaúchos e gaúchas juntamente com a Comissão de 
Orçamento; com o Presidente da Comissão, Deputa-
do Mendes Ribeiro; com o Relator, Senador Delcídio 
Amaral. Discutiram, nessa audiência regional, o Or-
çamento e o interesse do povo gaúcho na peça que 
é fundamental para todos os brasileiros. Esse é o 12º 
Estado em que houve a discussão.

Segundo os próprios Deputados, o movimento 
representa um passo firme na linha de concretização 
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do Orçamento participativo em nível nacional. Orça-
mento participativo que, durante 16 anos, adotamos 
em Porto Alegre, o que deixou marca para todo o povo 
do Rio Grande, que ainda se mantém.

Fico satisfeito com essa iniciativa, porque ela vai 
ao encontro da PEC nº 23, de 2005, que apresentei 
justamente para assegurar a participação popular em 
processos decisórios, principalmente no que tange ao 
Orçamento da União.

A PEC nº 23, de minha autoria, Sr. Presidente, 
quer dar garantia de que o Orçamento será participa-
tivo, discutido em todos os Estados; e somente depois 
desse debate é que ele seria votado aqui, no Congres-
so Nacional. É exatamente nessa linha que está indo, 
hoje, a Comissão do Orçamento, que, espero, ajude 
a aprovar a PEC.

Sr. Presidente, a idéia de acrescentar ao proces-
so de elaboração e discussão da Lei Maior fórmula de 
participação popular só visa a aperfeiçoar e a melho-
rar o instituto da representação popular junto à peça 
orçamentária. Ela é muito importante, na medida em 
que busca dotar esse processo de mais transparência, 
eficácia, legitimidade e que procura encurtar a distância 
entre um lado e o outro, entre o povo e, diretamente, 
o Congresso Nacional.

Sr. Presidente, fico, de fato, muito feliz com essa 
medida, que é um avanço muito grande na caminhada 
pela construção do que chamo de Orçamento partici-
pativo em nível nacional.

Senador Mário Couto, nessa linha do Orçamen-
to, eu não poderia deixar de lembrar – V. Exª tem sido 
um lutador desta causa – a reunião que teremos ama-
nhã, na sala do Presidente Garibaldi: V. Exª, o Senador 
Papaléo, o Senador Mão Santa, o Senador Geraldo 
Mesquita Júnior, o Senador Osmar Dias e eu, para 
discutirmos o Orçamento e deixar claro que, na peça 
orçamentária, existem recursos para pagar os aposen-
tados e pensionistas com o fim do fator, e o mesmo 
reajuste concedido ao salário mínimo.

V. Exª tanto quanto eu e outros Senadores temos 
vindo diariamente à tribuna, para dizer que é chegada 
a hora e o momento de assegurarmos aos aposenta-
dos e pensionistas os mesmos direitos daqueles que 
não são celetistas, porque se uns têm direito à integra-
lidade, à paridade, não há por que somente os cerca 
de 40 milhões de celetistas não terem direito a essa 
forma de cálculo, que exclui o fator e garante o mesmo 
percentual, no mínimo, dado ao salário mínimo.

Um aparte a V. Exª, Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Paulo 

Paim, tenho grande prazer em poder ajudá-lo nessa 
tarefa, junto com vários Senadores que, sensibiliza-
dos com a situação dos aposentados e pensionistas 

deste País, buscam uma solução imediata para que 
saiam da miséria, do abandono, os aposentados do 
nosso País. Eu já disse várias vezes, Senador Paim, 
que essa questão não é só do Governo Lula, mas 
quem está no Poder é o Governo Lula, e o Governo 
Lula tem oportunidade real de resolver esse problema, 
sensibilizado, tenho certeza, como V. Exª está e quase 
todos os Senadores estão. Desde que criamos a Fren-
te Parlamentar, a coisa fluiu, evoluiu, até chegarmos, 
definitivamente, próximos da solução. Espero, Senador 
Paim, que amanhã a frase “próximo da solução” seja 
real. Eu espero. Meditei, na minha residência, neste 
final de semana, porque um dia V. Exª me disse que 
essa questão estava em seu sangue. Passou para o 
meu. Não vou desistir enquanto eu não vir a solução 
do problema dos aposentados. Não vou desistir, por-
que, a cada dia em que estudo mais, a cada dia me 
sensibiliza mais a situação de cada um desses homens 
que tanto lutaram pela nossa Nação e que têm esse 
direito. É importante dizer à Nação, Senador, que os 
aposentados deste País não estão com o pires na mão, 
pedindo que o Governo faça. É um direito adquirido de-
les, Senador. É um direito! Nós só queremos que esse 
direito seja respeitado. Só isso e mais nada. Então, os 
dois projetos de V. Exª têm, logicamente, tranqüilidade 
para serem resolvidos. Por quê? Nós queremos que o 
mesmo aumento do salário mínimo, proporcionalmen-
te, seja dado ao aposentado. Ninguém vê dificuldade 
nisso aí. E o fator tem de cair, não pode existir mais. 
Não estou vendo esses dois pontos como uma ques-
tão insolúvel, ao contrário. Se um ser humano tiver a 
sensibilidade... Vou dizer ao Relator do Orçamento, 
nosso amigo Delcídio, que, acima de todas as nossas 
dificuldades, há uma coisa chamada sensibilidade, Se-
nador Paim. Essa sensibilidade nos é dada por Deus. 
Nós temos que respeitar isso. Em mim, dói; tenho cer-
teza de que em V. Exª dói; tenho certeza de que no 
Senador Mão Santa dói. Nós temos sensibilidade para 
dizer: “Nós só vamos sossegar quando essa questão 
estiver resolvida”. Eu estou rezando, estou torcendo 
para que, amanhã, possamos chegar a esta tribuna e 
dizer à Nação e aos aposentados que esse problema 
está solucionado. Oxalá! Tomara! Que Deus ilumine, 
amanhã, essa reunião. Eu tomei uma decisão pessoal. 
Eu tomei uma decisão pessoal. Se eu não conseguir 
amanhã, vou tomar uma atitude pessoal. Doa a quem 
doer, custe o que me custar, eu vou tomar uma deci-
são pessoal. Posso até me dar mal com essa decisão, 
mas eu vou tomá-la. Se, amanhã, não der certo o que 
nós estamos prevendo; se, amanhã, o Governo não 
se sentar corretamente com o Relator – e eu senti que 
não tem nenhuma jogada combinada, eu senti e espero 
que não haja, tenho certeza de que não, tomara que 
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eu não esteja enganado, estou torcendo para que eu 
não esteja enganado e que amanhã dê tudo certo –, 
eu venho anunciar, desta tribuna, uma decisão pesso-
al, a primeira. Serão muitas, mas a primeira será dita à 
Nação amanhã. Quero parabenizá-lo, mais uma vez, 
pelo homem que V. Exª é. Todas as vezes que Mão 
Santa o elogia são reais os elogios. Fico, aqui, medi-
tando que Mão Santa tem razão em todos os elogios 
que lhe faz, porque você é um homem digno, você é 
um homem de caráter, você é um homem que tem po-
sição, você é um homem de sensibilidade. Nós vimos 
isso em você, aqui, Senador Paulo Paim. Todos vêem 
isto em você, aqui: um homem de sensibilidade, um 
homem que luta pelas classes sociais, um homem que 
luta pelos menos favorecidos. Essa é a minha posição 
também, exatamente em direção a essas pessoas que 
precisam de nós, por quem estamos lutando. V. Exª é 
isso, V. Exª é um homem digno. Parabéns por tudo o 
que V. Exª é. Parabéns pela sua dignidade. Nós vamos 
lutar juntos com os Senadores até que a situação dos 
aposentados seja resolvida, custe o que nos custar. É 
a nossa obrigação, é o nosso dever. Nós não estamos 
fazendo favor a nenhum aposentado deste País, não, 
Senador. É a nossa obrigação e nós vamos, até o fim, 
cumprir com ela. Parabéns, Senador Paim, eu estou 
do seu lado, estou aqui para ajudá-lo sempre.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Parabéns 
eu digo a V. Exª, Senador Mário Couto, que tem falado 
com muita firmeza sobre esse tema, aqui, na tribuna, 
nas comissões e nas reuniões fechadas também. A 
fala que V. Exª faz aqui e que nós também fizemos é a 
mesma, é a mesma; por isso estou tão esperançoso 
quanto V. Exª com relação à reunião de amanhã, mas, 
ao mesmo tempo, preocupado. Quanto ao alerta que 
V. Exª faz, eu queria dizer que estou com V. Exª. Fare-
mos a caminhada juntos, não tenho nenhuma dúvida 
quanto a isso. Faremos a caminhada juntos.

Não adianta me dizerem, como já me disseram: 
“Paim, tu estás com uma eleição garantida para o Sena-
do. Por que tu vais comprar essa briga?”. Não adianta. É 
como V. Exª diz: se está no meu sangue, só se tirarem 
o meu sangue, que V. Exª, de forma muito gentil, disse 
que está contaminado com essa boa luta.

Eu fiquei um pouco preocupado, porque vi, hoje 
pela manhã, a seguinte manifestação: “Não, existem 
107 projetos que tratam de aposentados. Se apro-
varmos os 107 projetos, serão 25% do PIB”. Aí, não 
é sério. Aí, não é sério. Aí, partiu para a linha da falta 
de seriedade.

Nós estamos discutindo dois projetos. Um é o fim 
do fator e estamos dizendo o seguinte: cai o fator e entra 
a idade mínima. O fator só veio porque, na época, nós 
derrubamos a idade mínima. Nós estamos dispostos, 

verificando que o fator é mais perverso que a idade mí-
nima, a dizer: “Retirem o fator e vamos discutir a idade 
mínima”. Ponto. Isso não traz prejuízo nenhum para o 
Governo e resolve a questão do fim do fator.

O segundo é o PL nº 42. É só assegurar ao apo-
sentado o mesmo percentual dado ao mínimo. Isso vai 
ser em torno de R$4,5 bilhões. Agora, vão dizer para 
mim que R$4,5 bilhões correspondem a 25% do PIB 
do nosso País? Daí, é dizer que não sabemos fazer 
conta ou chamar o povo brasileiro de burro. Aí, não 
dá! Aí, é uma ofensa, quase, à nossa inteligência e à 
do nosso povo.

Por isso, estarei na reunião, amanhã, com a mes-
ma convicção com que sei que V. Exª estará e faremos 
o bom debate desses dois projetos. Há um outro, o de 
nº 58, que não foi votado sequer na comissão. Esse é 
um outro debate. Estamos exigindo, neste momento, 
a aprovação do PL nº 42 e do fim do fator. O PL nº 58 
é um outro debate, porque será votado na comissão, 
ainda, na quarta.

Como dissemos na reunião, estamos dispostos 
a discutir os três projetos, mediante um amplo enten-
dimento: o fim do fator, a recuperação das perdas e 
uma política salarial daqui para frente, porque o de 
nº 42 só diz isso. É o de nº 42 daqui para frente. En-
tão, não há lógica alguma nos argumentos que, até o 
momento, eu ouvi. Espero que não venham, amanhã, 
com os mesmos argumentos que tenho ouvido há 
mais de 20 anos.

A Previdência, dizem-me, em 2010 será supera-
vitária. Digo que ela é superavitária hoje, mas, agora, 
já há um discurso oficial de que em 2010 ela será su-
peravitária. Bom, se estão começando a concordar que 
ela será superavitária, e digo que já é, esse é mais um 
motivo para se pagar aos aposentados e pensionistas 
um reajuste decente, senão, todos estarão ganhando, 
no futuro, somente um salário mínimo.

Antes de encerrar, Sr. Presidente, peço que seja 
publicado na íntegra um outro discurso sobre a inau-
guração da TV Digital em Porto Alegre.

Obrigado pela tolerância, Senador Papaléo 
Paes.

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

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, gostaria de fazer um registro sobre con-
vite que recebi do Ministro Hélio Costa para integrar 
comitiva que irá a Porto Alegre para a Cerimônia de 
início de operações de TV Digital da Rede Brasil Sul 
de Comunicação/Porto Alegre.
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Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Ministro 
pelo honroso convite e manifestar meus cumprimentos 
pela iniciativa, que é de grande relevância para a po-
pulação gaúcha. A transmissão digital é, sem dúvida, 
um grande avanço.

Gostaria de esclarecer que lamentavelmente 
não poderei participar do evento em virtude de uma 
reunião urgente e intransferível com o Presidente da 
Comissão de Orçamento, Deputado Mendes Ribeiro 
Filho, com o Relator, Senador Delcídio Amaral, com 
o Presidente do Senado, Senador Garibaldi Alves e 
com Senadores da Frente Parlamentar em Defesa 
dos Aposentados.

Nesta reunião trataremos da situação dos aposen-
tados, que todos sabem, é crítica e exige urgência.

Deixo registrados meus votos de sucesso nesta 
iniciativa da RBS.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Muito obrigado, Senador Paulo Paim. 
Quero reconhecer, assim como fez o Senador 

Mário Couto, a sua importante presença nessa luta 
justa. O Senador Mário Couto é um dos que coordena, 
junto com V. Exª, todo esse processo.

Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Couto, 
sem prejuízo da ordem dos oradores inscritos.

V. Exª fará uso da palavra como orador inscrito. 
Antes, porém, peço permissão a V. Exª para ler 

expediente que se encontra sobre a mesa.
Sobre a mesa, projeto de lei que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 413, DE 2008

Altera a Lei Nº 8.213 de 24 de junho 
de 1991, que dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social e dá ou-
tras providências, para concessão de apo-
sentadoria especial ao segurado que tiver 
trabalhado em atividade penosa, insalubre 
ou perigosa, que coloque em risco a saúde 
e a integridade física.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 57, da Lei 8.213, de 24 de junho de 

1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social, e dá outras providências, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

“Art.57. A aposentadoria especial será 
devida, uma vez cumprida a carência exigida 
nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado 
sujeito a condições especiais, em atividade 
penosa, insalubre ou perigosa, que coloque 
em risco a saúde e a integridade física, duran-

te 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) 
anos, conforme dispuser a lei.”

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

Justificação

O presente projeto de lei visa o reconhecimento 
da aposentadoria especial aos trabalhadores segura-
dos que desempenham, sob condições especiais, ati-
vidades penosas, insalubres e perigosas, que ensejam 
riscos a vida e a integridade física.

No decorrer de várias discussões sobre o assun-
to, podemos ressaltar que o INSS já reconhece, para 
efeito de Aposentadoria Especial, algumas categorias 
que desempenham atividades de risco notório. Neste 
entendimento, o INSS destaca os guardas, vigias e 
vigilantes como “pessoas contratadas por empresas 
especializadas em vigilância ou transportes de valores 
ou pelo próprio estabelecimento financeiro, habilitada e 
adequadamente preparada em curso de vigilante para 
impedir ou inibir ação criminosa, que tem por obrigação 
funcional proteger o patrimônio de terceiros contra rou-
bos, depredações e outros atos de violência, estando 
devidamente autorizado a portar e utilizar-se de arma 
de fogo no exercício da atividade, ficando em decor-
rência sua integridade física exposta a risco habitual e 
permanente, são legitimados a pleitear aposentadoria 
especial, desde que comprovado o risco efetivo.

Desde 29-4-1995, quando da entrada em vigor 
da Lei nº 9.032 de 1995, que alterou a Lei nº 8.213 de 
1991, inexiste em nosso ordenamento jurídico apo-
sentadoria especial devido a periculosidade. Hoje, só 
existe aposentadoria especial por exposição a agentes 
nocivos (químicos, físicos, biológicos ou associação de 
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física). E 
esta exposição, bem como a nocividade dos agentes, 
deve ser comprovada por laudo técnico.

Nossa doutrina e a jurisprudência, desde há mui-
to, reconhecem que a lei não distingue que espécie de 
segurado é que tem direito à aposentadoria especial, o 
que permite seja ela concedida a qualquer um deles, 
segundo Sérgio Pinto Martins (in Direito da Seguri-
dade Social, ed. Atlas):

“a condição fundamental é o trabalho 
comprovado, em atividade penosa, insalubre 
ou perigosa, que coloque em risco a saúde e 
a integridade física do segurado”.

O extinto Tribunal Federal de Recursos, sumulara 
seu entendimento segundo o qual (Súmula 198), “aten-
didos os demais requisitos, é devida a aposentadoria 
especial (...) a atividade exercida pelo segurado (...) 
mesmo não inscrita no Regulamento”. Posteriormente a 
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1988, as Cortes Federais continuaram entendendo que 
“as atividades constantes do regulamento são exempli-
ficativas e não taxativas” e que “provando o segurado 
que trabalhou em condições perigosa, insalubres ou 
penosas” deve ter direito ao benefício.

Portanto, em razão de não haver lei formal tra-
tando sobre as reais possibilidades de aposentadoria 
especial para os segurados que desempenham ativi-
dades insalubres, perigosas ou penosas, apresento o 
presente projeto, solicitando o apoio dos meus pares 
para a aprovação da matéria.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 2008. – 
Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Regulamento
Vide texto compilado
Normas de hierarquia inferior
Mensagem de veto

Dispõe sobre os Planos de Benefí-
cios Previdência Social, e dá outras pro-
vidências.

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

Subseção IV 
Da Aposentadoria Especial

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma 
vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado 
que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 
15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, con-
forme dispuser a lei.
....................................................................................

LEI Nº 9.032, DE 28 DE ABRIL DE 1995

Dispõe sobre o valor do salário míni-
mo, altera dispositivos das Leis nº 8.212 e 
nº 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e 
dá outras providências.

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

eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................

(À Comissão de Constituição,Justiça e 
Cidadania; e de Assuntos Sociais, cabendo à 
última a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O projeto será publicado e remetido às Comissões 
competentes.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Paim, antes 
de entrar no assunto do meu discurso, queria fazer 
algumas considerações à sua fala.

Veja bem, Senador, nós todos estávamos acre-
ditando, Senador Mão Santa, que era séria a reunião 
que tivemos com o Ministro da Previdência Social. Ló-
gico! O que se pode imaginar de uma reunião com o 
Presidente da Casa, com Senadores e com o Ministro 
da Previdência Social? Que a reunião seja séria. Essa 
é a minha concepção. Se a reunião foi séria, o que 
disse o Ministro? Que estava disposto, que precisava 
se sentar com o Relator do Orçamento para ver em 
que se encaixariam as verbas para pagar estes dois 
pleitos pelos quais mais nos batemos aqui há anos: 
exatamente o fator previdenciário e a proporcionali-
dade do aumento entre salário mínimo e salário do 
aposentando. Essas são as questões mais urgentes. 
Vamos deixar as outras para discutir, obviamente, com 
a evolução dos acontecimentos.

Eu não gosto de aparecer. Às vezes, Senador 
Papaléo, até dizem que eu me escondo da imprensa, 
que me escondo de determinadas cerimônias. Não sou 
muito afeto a isso. O que vou decidir pessoalmente é 
questão minha, pessoal. Não quero ameaçar o Presi-
dente da Casa, por quem tenho muito respeito e ad-
miração, até porque ele tem colaborado muito nesse 
sentido. Mas, Senador Papaléo Paes, se chegarmos 
amanhã e disserem: “Eu tinha vontade de resolver, 
o Ministro da Previdência tinha vontade de resolver, 
mas não tem verba no Orçamento...”. O nome disso, 
Sr. Presidente, é jogo combinado. Disso eu não faço 
parte. Não faço parte de jogo combinado para maltra-
tar aposentados e pensionistas deste País.

Então, o que é que vai acontecer? Se as Lide-
ranças desta Casa têm força – e eu sou um dos Lí-
deres desta Casa – e se a proporção dos Líderes é 
igual, conforme diz o Regimento, tenho uma proporção 
de direito de decisão aí. Até aí está tudo certo, não é 
Presidente? Se tenho esse direito, o que vou dizer ao 
Presidente desta Casa amanhã se nada for resolvido e 
se eu sentir que o jogo é combinado? O que vou dizer, 
Senador Paim? Já estou adiantando. Eu ia lhe dizer no 
seu ouvido, mas, ao caminhar dali para cá, decidi falar 
à Nação. O que vou decidir? Vou dizer ao Presidente 
amanhã o seguinte: “Presidente, em todas as reuniões 
em que haja necessidade de acordo, meu voto será 
contra o acordo favorável ao Governo. Se os acordos 
devem ser unânimes, ou seja, se só se tem acordo por 
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unanimidade – e, lógico, isso é real –, então meu voto 
“não” vai impedir acordo nesta Casa. Se me disserem 
que estou errado e que a Liderança da Minoria não 
tem esse direito, aí vou conceber que quem manda 
nesta Casa é o Governo. Nesse caso, vou renunciar ao 
meu direito de ser Líder nesta Casa. Não quero mais 
ser Líder”. Amanhã mesmo, entregarei minha renúncia 
de Líder da Oposição, Líder da Minoria, ao Presidente 
desta Casa. Se eu sentir que não estão me dando o 
mesmo direito dos outros Líderes, amanhã renunciarei 
ao meu direito de ser Líder da Minoria, escolhido por 
unanimidade dos meus Pares.

Eu renuncio, Senador. Não é uma ameaça; es-
tou antecipando a minha decisão exatamente para 
não ser considerada uma ameaça. Estou buscando o 
meu direito e dele não abro mão. Farei isso como uma 
reação ao fato de retirarem a autoridade de um Líder; 
farei isso para mostrar como está este Senado; farei 
isso como demonstração ao Governo de que ele tem 
de respeitar mais os aposentados. Estamos falando 
isso agora antecipadamente, porque tenho o receio – 
não é medo; medo eu não tenho em minha vida – de 
que amanhã se ponha na mesa um jogo combinado. 
Esse é o meu grande receio. 

Há dinheiro para tudo neste País, só não há di-
nheiro para os aposentados. Se isso nos for dito ama-
nhã, teremos de tomar providências. A minha providên-
cia pessoal será essa; a minha providência coletiva, 
junto com V. Exªs, será partir imediatamente para vigília, 
porque bloquear a pauta não vai dar certo. Vamos para 
a vigília e papo encerrado! Não espero! 

Espero que amanhã isso não aconteça. Espero 
que aquela reunião passada tenha sido séria, que não 
tenham jogado um jogo combinado. Mas se fizeram 
isso, não vão contar mais com a minha participação. 
Não vão, Senador Paulo Paim!

Ouço V. Exª, Senador Paulo Paim. 
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Mário Couto, quero primeiro cumprimentar V. Exª. Eu 
tinha certeza de que a sua posição não seria diferente 
da que V. Exª expressou da tribuna neste momento, da 
sua indignação no caso de amanhã alguém apresen-
tar jogo combinado. Eu demonstrei também a minha 
preocupação, mas estou torcendo para que essa onda 
seja uma inverdade. Que V. Exª esteja com a razão, 
que eu esteja com a razão. Que da reunião de amanhã 
saiamos com um grande entendimento sobre o rea-
juste dos aposentados e o fim do fator previdenciário. 
Em segundo lugar, se V. Exª me permitir, penso que V. 
Exª deveria continuar, na minha avaliação, como Líder 
da Minoria, porque se V. Exª como Líder traz a Mino-
ria para essa caminhada em defesa dos aposentados, 
poderemos avançar mais do que o fizemos até o mo-

mento. E pode ter certeza absoluta: quando a Frente 
Parlamentar em Defesa dos Aposentados decidir o dia 
e a hora em que a vigília vai se iniciar, nós, com cer-
teza, iniciaremos junto. Faço esta ponderação porque 
entendo que V. Exª, como Líder da Minoria e na Frente 
Parlamentar em Defesa dos Aposentados, é um peso 
muito expressivo para que forcemos a construção do 
acordo que todos nós queremos. V. Exª já falou, o Se-
nador Papaléo já falou, o Senador Valdir Raupp já fa-
lou, assim como o Senador Mão Santa também, que 
temos de construir um grande acordo suprapartidário 
para que todos saiam vitoriosos. Mas os maiores vito-
riosos, com certeza, serão os aposentados e pensio-
nistas. Parabéns a V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Não te-
nho dúvida, Senador. Agora, é ou não é bom para o 
Governo Lula resolver essa situação? Pronto, foi no 
Governo Lula que resolveram a situação. Pronto. É 
bom para o Governo Lula. São 30 milhões de aposen-
tados neste País. 

A minha revolta é a seguinte, Senador: vou dizer 
ao Presidente, se não resolverem a questão amanhã, 
que não faço mais acordo em nenhuma votação do 
Governo. Se me tirarem esse direito, aí sim. E quanto à 
vigília, Senador, não tem outra alternativa. Se esta se-
mana não resolvermos, na segunda-feira começaremos 
a vigília. Vamos sentar com todos os Senadores que 
estão dispostos e vamos enfrentar isso, vamos enfrentar 
em favor dos queridos aposentados desse País.

Vamos esperar amanhã; amanhã é o grande dia. 
Espero que não tenha jogo combinado, que a reunião 
passada tenha sido séria, que a reunião de amanhã 
seja séria e, quem sabe, o nosso Relator, nosso ami-
go, encontre uma fórmula para que ele possa resolver 
essa questão amanhã.

Dinheiro tem, V. Exª agora mesmo falou ali, dinhei-
ro tem. Então, só não fazem se tiverem realmente com 
má vontade de resolver os problemas dos queridos e 
sofridos aposentados deste País.

Sr. Presidente, volto hoje à tarde a esta tribuna 
para falar novamente da questão da segurança do 
meu Estado. E vou falar por muito tempo sobre essa 
questão, pois vem preocupando o paraense, vem pre-
ocupando este Senador, por isso a minha insistência 
em bater nessa tecla. Vou passar muito tempo falando 
nisso, assim como fiz com o Hospital Sarah – graças 
a Deus resolvido –; assim como fiz com o Hospital de 
Santarém – cobrando, cobrando, denunciando e me-
lhorou 80% –; assim como fiz com a Transamazônica 
–, está bem lenta, bem devagar, mas, pelo menos, 
está iniciada –; assim como fiz com as eclusas de 
Tucuruí – que estão sendo feitas. Vou fazer a mesma 
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coisa em relação à segurança do meu Estado. Não 
vou me conformar.

Estes são meus dois projetos principais agora: os 
aposentados deste País e a segurança no meu Estado. 
Estado cujo progresso vinha a todo vapor. Estado rico, 
com um povo humilde, trabalhador, devoto da Virgem 
de Nazaré. Estado em que o turismo tem um potencial 
imenso. O 6º maior Estado exportador do Brasil é o 
Estado do Pará. Mas não se pode mais andar na rua 
desse Estado, é uma guerra. 

O ano passado, Senador, coloquei isso aqui. Já 
venho falando e dizendo que o Estado do Pará precisa 
ser olhado, que o Estado do Pará é o mais violento do 
Brasil e nada, absolutamente nada, se fez. No ano pas-
sado, quando eu disse que estávamos em guerra – no 
ano passado – e que no ano de 2006, no ano anterior 
ao ano passado, tinham morrido por assassinatos, na 
grande Belém, cerca de 400 pessoas – 415 pessoas 
–, acharam que eu estava exagerando. Acharam que 
a estatística não era aquela. Eu puxei a estatística do 
ano passado, do ano de 2007. Só no primeiro semes-
tre, já ultrapassou ao ano de 2006 – só no primeiro 
semestre. Nós vamos chegar – tomara que eu esteja 
errado, tomara que pare aí! –, se a proporção conti-
nuar, a mais de mil assassinatos na grande Belém. É 
ou não é uma guerra? É ou não é falta de responsa-
bilidade do Poder Público?

Delegados, Senador Paulo Paim, ganhando mal 
e delegacias de polícia caindo. Falta de armas, falta 
de condições para policiais, salários... Olhe aqui, Se-
nador, vou mostrar outra vez. Olhe quanto ganha um 
policial militar no Estado do Pará. Como um homem 
desse pode ir à rua proteger a população com esse 
salário, sabendo que lá na rua existem ladrões, ban-
didos, safados, esperando-o com uma arma na mão? 
Olhem: um PM do Distrito Federal, aqui de Brasília, 
ganha R$4.187,00, em média; Goiás, R$2.700,00, em 
média; Amapá, Estado pequeno do meu querido amigo 
Senador Papaléo Paes, terceiro que mais bem paga 
no Brasil, R$1.770,00. Sabem quanto ganha o policial 
militar no Pará? Ganha R$1.000,00. É uma barbari-
dade! Rio de Janeiro, R$830,00; é por isso que o Rio 
está na situação que está. Ninguém segura mais os 
bandidos no Rio de Janeiro e no Pará. Não tem jeito. 
Se não houver pulso, decisão – mas decisão mesmo! 
– para encarar essa realidade, os cariocas e os para-
enses vão continuar morrendo à mingua. 

Senador Mão Santa, o Estado do Piauí também 
paga mal, muito mal. Tem muito crime lá, Mão San-
ta?

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Muito.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Então, é 

por isso. Também pagam R$1 mil, Mão Santa! Pagam 

R$1 mil a um policial! Qual é o policial que vai para a 
rua proteger uma população, deixando sua família sem 
condições de se alimentar, pelo menos? Pelo amor de 
Santa Filomena, pelo amor de Nossa Senhora de Na-
zaré! Onde está, eu pergunto, a nossa Governadora, 
Ana Júlia?

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Foi para a 
China.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já nem falo 
mais na Governadora por que parece que eu a estou 
perseguindo, mas não posso deixar de falar sobre esse 
assunto enquanto ele não for resolvido no meu Esta-
do. Falta viatura. São onze mil policiais, Sr. Presidente 
Paim. Sabe qual é a população do meu Estado? São 
quase sete milhões de habitantes! Quase sete milhões 
de habitantes tem o Estado do Pará, e são onze mil 
policiais! Jesus Cristo! Senador Mão Santa, isso não 
entra na cabeça de ninguém. É lógico que qualquer 
administrador que compare o número de policiais com 
o número de habitantes vai ver que é impossível onze 
mil policiais tomarem conta de sete milhões de pes-
soas. Será que não se vê isso? É um absurdo!

Pois não, Senador Papaléo, concedo-lhe o apar-
te.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador 
Mário Couto, mais uma vez, V. Exª traz aqui um as-
sunto importantíssimo, que é a questão da seguran-
ça pública. No início do seu pronunciamento, V. Exª 
falou, com muita propriedade, sobre a questão dos 
aposentados. Esperamos que não esteja havendo um 
jogo combinado aí, aquilo a que chamamos de jogo 
de cena, para tapearem os Senadores e os Parla-
mentares que fazem parte dessa Frente Parlamentar 
importante. Mas, independentemente da Frente Par-
lamentar, composta por pessoas ilustres e lutadoras, 
como é o caso de V. Exª, dos Senadores Paulo Paim, 
Mão Santa e Geraldo Mesquita e de outros compa-
nheiros, o que me deixa muito preocupado é que, às 
vezes, ficamos em uma espécie de pré-sono, desli-
gados de algumas situações de Estados diferentes, 
sabendo apenas da nossa situação, da situação do 
nosso Estado; de repente, ficamos dessintonizados 
com os outros Estados. Os dados que V. Exª nos apre-
senta nos preocupam muito. O que ganha o policial, 
no Estado do Pará, por exemplo, não sei se permite, 
até humanitariamente, que o policial vá... Primeiro, 
vida não tem preço. Depois, o policial faz o trabalho 
que faz e não tem condições de dar uma vida digna 
à sua família, o que, realmente, é humilhante e de-
gradante. No Estado do Pará, há muitos casos. Esse 
é praticamente um trabalho escravo oficial. Não é 
verdade? Parabéns a V. Exª! Lamentamos muito que, 
no Estado do Pará, com uma população de mais de 
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sete milhões de habitantes, haja onze mil policiais. 
Nem é bom que os marginais saibam disso, porque 
verão que o flanco está aberto para uma ação. Mas 
lamento muito tudo isso. Quero que o Governo do 
Estado tome providências e dê salários dignos a es-
sas pessoas. Essa é uma oportunidade, como V. Exª 
disse. O Estado do Amapá ainda paga razoavelmente 
bem, mas já estamos defasados, porque deveríamos 
pagar, como paga o Distrito Federal, àqueles que 
são funcionários dos ex-Territórios. Isso nada tem a 
ver com o Governo do Estado, com o Governador, 
mas, sim, com o Governo Federal, com o Presidente 
Lula, que, a partir de determinado momento da sua 
administração, passou a discriminar os policiais dos 
ex-Territórios. Eles estão em prejuízo, porque seus 
reajustes não acompanham os reajustes dos Policiais 
Militares do Distrito Federal, e eles têm o mesmo cri-
tério de reajuste. Parabéns! V. Exª, ao nos mostrar 
esses dados, mostra-os também ao País e faz com 
que todos nós fiquemos boquiabertos ao ver o quanto 
é difícil manter a ordem pública com policiais em pe-
quena quantidade, proporcionalmente à população, 
e recebendo salários que chamam de aviltantes. No 
Dia de Finados, estive em Belém. V. Exª deveria sa-
ber muito mais onde está a Srª Governadora do que 
eu. Escutei no rádio que havia uma grande comitiva 
se preparando para viajar para a China. Não sei se a 
viagem seria hoje ou amanhã. Parabéns a V. Exª! E 
fique com essa informação.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado, 
Senador Papaléo. Fico muito feliz com seu aparte.

Senador Mão Santa, concedo-lhe um aparte.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Má-

rio Couto, V. Exª chama a atenção para a violência. 
V. Exª pinta, com tintas verdadeiras, a violência do 
Pará. O Piauí também caiu na desgraça do PT, e nós 
sabemos disso. É aquilo que digo: é mais fácil tapar 
o sol com uma peneira do que esconder a verdade. 
Na semana passada, o Jornal Nacional estampou: 
6,5 mil poços sem o Governo montar, porque não há 
energia. São poços tubulares, alguns de R$400 mil, 
profundos, com seiscentos metros. Cada um deles dá 
água para quatro mil pessoas, e há quase trinta mil 
pessoas sedentas, morrendo por falta da responsa-
bilidade do Governo. Não foi à luz em razão daque-
les escândalos da Gautama. O maior escândalo de 
envolvimento foi o do Piauí. É o mar da corrupção. 
Quanto à violência, V. Exª está mais feliz, pois com 
V. Exª está a verdade. Houve uma denúncia de um 
líder do PT que foi Vereador. Não deixaram que ele 
se reelegesse, mas ele foi um dos melhores homens 
do PT no Brasil: Jacinto Teles, que provou, nominal-
mente, que só publicam o que não chega a 20% da 

criminalidade. Quer dizer, o Governo, oficialmente, 
abafa, falseia os dados, para divulgá-los. Mas a situ-
ação do Piauí é igual, igualzinha, à do Pará, é igual à 
do Rio de Janeiro, nas favelas, é igual à do Brasil. No 
Piauí – não sei se o povo do Pará tem essa tradição 
cristã –, quando morria uma pessoa, passava-se a 
noite no velório, fazendo sentinela, rezando; quanto 
mais pobre, mais havia solidariedade. Hoje, não há 
isso mais. Outro dia, cheguei à Capital, às 6 horas, 
soube de uma morte e disse: “Vamos, Adalgisa?”. 
Cheguei lá e ouvi: “Morreu às 5 horas, enterramos às 
6 horas”. “Mas por quê?” “No vizinho, foram passar a 
noite num velório, entraram os bandidos, assaltaram 
o defunto, os que estavam fazendo o velório e tudo.” 
Não há mais velório por causa da insegurança. Isso, 
infelizmente, é verdade. Apenas os dados são false-
ados no Piauí. V. Exª traz a verdade. Como o Jornal 
Nacional divulgou o descaso, a roubalheira, a sem-
vergonhice quanto ao irmão que precisa de água – 
são mais de trinta mil pessoas nessa situação –, V. 
Exª traz agora o salário indigno que é dado ao bravo 
homem da Polícia Militar e da Polícia Civil do Piauí.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já vou 
descer da tribuna, Senador Paim, peço-lhe só mais 
uns dois minutos.

Infelizmente, Senador Mão Santa, isso acontece 
em nossos Estados. Senador Papaléo Paes, observe 
estes dados do meu Estado: 947 pessoas baleadas; 
1.496 vítimas de arma branca, de faca. Some esses dois 
dados: dá mais de 2,3 mil casos. O Pronto-Socorro Mu-
nicipal já atendeu mais de cem mil casos de violência, 
Senador Mão Santa. Essa é uma guerra, Senador. Vou 
lhe mostrar uma coisa estarrecedora. A TV Senado vai 
mostrar ao Brasil. Lá no Pará, o paraense pediu tanto 
segurança, pediu tanto justiça, e, como não deram, 
eles estão fazendo justiça com as próprias mãos. Olhe 
isto aqui! V. Exª está vendo? É um homem amarrado 
num poste, morto pela população. É um criminoso. “Ah, 
não fazem justiça? Então, vamos fazer com as próprias 
mãos.” Não é o primeiro caso, Senador. A população 
começou a fazer justiça. Isso é muito sério, Senador. 
Isso é muito sério. Como o Estado não cumpre com 
sua obrigação maior, que é a de proteger o cidadão, 
o cidadão agora está fazendo justiça com as próprias 
mãos. Olhe esta cena mostrada pelo jornal O Liberal: 
a população pegou o bandido, amarrou-o num poste 
e o matou a pauladas. Está aqui o bandido, amarrado 
num poste, morto a pauladas.

Querem ver outra? Olhe aonde chegamos! O 
Ministério Público de Oeiras do Pará, um Município 
paraense, entrou com uma ação pública contra o Go-
verno do Estado. Vou ler:
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Ação pede medidas na área de segu-
rança.

Edição de 25-9-2008.
O Ministério Público ingressou com ação 

civil pública contra o governo do Estado para 
garantir a manutenção da estrutura de segu-
rança pública no Município de Oeiras do Pará, 
localizado na região do Baixo Tocantins, com 
aproximadamente 25 mil habitantes. Além de 
a delegacia...

Como é verdadeiro o que falamos aqui! Está aqui a 
prova da veracidade. Está aqui a prova da honestidade 
da nossa fala nesta tribuna. É aquilo que mostramos: 
há cidade do interior do Estado do Pará, Senador Paim, 
em que não há delegacia de polícia. Não há delegacia 
de polícia! E, na maioria das cidades do interior, há 
um delegado, um investigador e um escrivão. Olhe a 
estrutura para um Município de aproximadamente 25 
mil habitantes!

Continuo a leitura: “Além de a delegacia e o quartel 
local da Polícia Militar estarem em condições precárias, 
o promotor local, Eduardo Falesi, denunciou à Justiça 
a falta de policiamento no Município...”.

Não há policial. O Pará precisava, no mínimo, de 
26 mil policiais, mas há apenas onze mil. Estão con-
tratando agora – dá vontade até de rir – quinhentos 
policiais. Quá, quá, quá, quá, Senador Papaléo! Dá 
vontade de rir, Senador. Isso é brincadeira, é palha-
çada, Senador. Isso é deixar a população entregue às 
mãos dos bandidos.

Prossegue o texto: “...denunciou à Justiça a falta 
de policiamento no Município, o que dificulta a atuação 
dos órgãos judiciais e da própria segurança pública, 
deixando a população vulnerável à criminalidade, cres-
cente na cidade”.

Olhem, senhores paraenses, não tenho outra 
coisa a fazer. A situação é dramática no meu Estado. 
A situação em que vocês vivem no Estado do Pará é 
dramática. Não posso mais deixar de tomar algumas 
providências. Vou tomá-las hoje: vou ingressar no Mi-
nistério Público, vou cobrar do Ministério Público. Estou 
sem óculos, meus óculos estão quebrados, mas vou 
tentar ler; a letra está miudinha. Sr. Procurador-Geral, 
são providências que não poderia deixar de tomar de 
jeito nenhum. Não é só falar, falar, falar; temos de usar 
das nossas armas, das armas que temos neste Sena-
do. E vou usar da minha.

Sr. Procurador-Geral, com os meus cum-
primentos cordiais, dirijo-me a V. Exª, para cha-
mar a atenção desse Ministério Público para 
o relatório da OAB – Seção do Pará [a OAB 
entrou com um relatório, acionando o Ministé-

rio Público em favor da defesa dos paraenses], 
veiculado no jornal O Liberal do dia 02 de se-
tembro próximo passado, que faz referência 
ao alarmante crescimento da criminalidade 
no Estado do Pará.

Naquele relatório, menciona-se como um 
dos principais motivos desse crescente índi-
ce o descompromisso do Poder Executivo e 
a sua omissão na implementação de políticas 
públicas eficazes, assim como na tomada de 
ações que viabilizem a estruturação e a ope-
racionalidade das Polícias Civil e Militar e de 
outros organismos do setor de segurança pú-
blica do Estado do Pará.

Diante do irrefutável descaso das auto-
ridades constituídas com relação ao assunto, 
a população, em constante risco, clama por 
providências urgentes e efetivas no combate 
à criminalidade.

Tomo, pois, a liberdade de sugerir que 
esse Ministério Público, a exemplo da atitu-
de tomada no Município de Oeiras do Pará, 
implemente medidas urgentes e necessárias 
na responsabilização do Governo do Estado 
por sua inoperância nas questões da segu-
rança pública.

Na expectativa de contar com a sua cos-
tumeira deferência, antecipo meus agradeci-
mentos, oportunidade [...]

Tenho de fazer isso desta tribuna, certo de que 
minhas atitudes, na tarde de hoje, poderão trazer pro-
vidências urgentes. Que o Ministério Público possa 
acionar o Governo do Estado, para que este possa vir 
a tomar medidas eficazes no combate à criminalidade 
no meu Estado!

Ao descer desta tribuna, Sr. Presidente, digo a 
V. Exª, mais uma vez, e aos paraenses – repito – que 
vou bater constantemente nesse assunto da seguran-
ça no Estado do Pará. O paraense não agüenta mais. 
O paraense está condenado a não sair mais da sua 
casa. O paraense não pode mais sair da sua casa. O 
paraense está preso, e essa prisão está determinada 
pelos bandidos.

Mais uma vez, dou uma sugestão. Senador Pa-
paléo Paes, é meu dever fazer o que estou fazendo. 
Não vou parar de fazer isso, Senador. São milhares de 
pessoas que me mandaram para cá, na expectativa 
de que eu pudesse falar por elas. Estou falando, nesta 
tarde, pelo povo do Pará, Senador Papaléo! Como su-
gestão, Governadora – nada contra a senhora –, mais 
uma vez, digo-lhe: venha ao Presidente Lula; se qui-
ser meu testemunho, vou até lá com a senhora, bem 
como o Senador Flexa Ribeiro e o Senador José Nery. 
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Garanto-lhe que outros Senadores iriam até lá com a 
senhora! Vamos ao Presidente da República mostrar 
a ele como está a criminalidade no Estado do Pará, 
um Estado crescente, o sexto maior exportador desta 
Nação, com potencial de divisas, um Estado que co-
labora com a Nação.

Socorra, Presidente Lula, a Governadora do meu 
Estado! Dê-lhe verbas, para ela trazer mais policiais 
para a rua, melhorar a delegacia, dar armas, para po-
der combater os bandidos. Sei que isso não resolve 
tudo, a segurança de um País, de um Estado, mas são 
medidas imediatas, para conter o avanço da violência, 
Governadora! Faça isso!

Sr. Presidente, muito obrigado. Espero que 
amanhã seja um dia feliz para os aposentados deste 
País.

Obrigado.

 Durante o discurso do Sr. Mário Couto, 
o Sr. Papaléo Paes, suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Passo a palavra, de imediato, ao Senador Papaléo 
Paes, pelo tempo que for necessário.

Enquanto V. Exª vai à tribuna, rapidamente leio 
um despacho.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência designa Relatores-Revisores os 
seguintes Senadores:

– Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2008 (Me-
dida Provisória nº 441, de 2008) – Senadora 
Rosalba Ciarlini; e

– Projeto de Lei de Conversão nº 29, de 2008 (Me-
dida Provisória nº 442, de 2008) – Senador Fran-
cisco Dornelles.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Papaléo Paes, V. Exª está com a palavra.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. Quero lembrar a importân-
cia desta tarde, porque nela já houve a oportunidade 
de que V. Exª fizesse um brilhante pronunciamento – 
e esses pronunciamentos são ouvidos atentamente 
pela população.

É um tema bastante importante, necessário, ur-
gente, que faz com que, cada vez mais, V. Exª – tenha 
certeza disso – passe a ser admirado. Poderia falar por 
todos nós, mas vou falar por mim: tudo isso é a garan-
tia de que as suas atitudes servem de exemplo para 
pessoas que estão iniciando uma vida pública, que 
estão iniciando os seus passos no Parlamento. Isso, 
confesso, para mim serviu muito, porque é a primeira 

vez que participo de um Parlamento. Já fui Prefeito, 
mas não tinha tido a oportunidade de participar do 
Poder Legislativo, seja no âmbito municipal, seja no 
estadual ou no federal. 

Isso faz reforçar a minha crença de que, se todos 
nós usarmos esta Casa, usarmos as nossas palavras 
e as nossas sérias atitudes, poderemos, sim, mudar, 
e muito, os rumos do País, ou, melhor dizendo, pode-
remos colaborar, e muito, para a evolução da nossa 
sociedade, por meio de uma evolução econômica e 
social do País. 

Agradeço a V. Exª. E seu povo, tenho certeza, 
tem orgulho de tê-lo representando o Estado do Rio 
Grande do Sul nesta Casa. E ficamos satisfeitos com 
a sua assiduidade, com o seu interesse, com a sua 
presença. Muitas vezes, eu chego e V. Exª já está aqui, 
dez, quinze minutos antes do horário da abertura da 
sessão. Isso nos engrandece e engrandece a Casa.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o cres-
cente aumento da circulação de bens e, principalmente, 
de pessoas em regiões até bem pouco tempo quase 
inexploradas tem colocado o problema do recrudesci-
mento de endemias e epidemias nos centros urbanos 
mais desenvolvidos. O exemplo mais contundente desse 
fenômeno são as cíclicas e cada vez mais dramáticas 
epidemias de dengue no verão brasileiro.

Sr. Presidente, mesmo com as advertências fei-
tas, principalmente nesta Casa, o Governo só agora 
torna público um programa de combate à dengue para 
o verão 2008/2009. Parece-me um pouco tarde para 
mobilizar pessoas, equipamentos e vontade para um 
combate em escala nacional, como deve ser. Mesmo 
assim, Sr. Presidente, não podemos desprezar a ini-
ciativa, já que melhor isso do que nada. 

Nada pode ser melhor do que esta atitude diante 
do nada que temos hoje. 

Infelizmente, esta é uma característica do Estado 
brasileiro – só se mexe quando o perigo é eminente 
e quando a crise já se instalou. As medidas de última 
hora são as mais comuns no Brasil, em vez da ação 
preventiva continuada e educativa.

Sr. Presidente, fizemos, no ano passado e neste 
ano, duas audiências públicas sobre a dengue no Brasil 
e especificamente no Rio de Janeiro. Ficou claro, em 
ambas as reuniões, que o problema vem se agravando 
nos últimos anos, seja pelo aumento do número de ca-
sos (sobretudo casos graves), seja pela expansão da 
área de incidência do mal, atingindo regiões anterior-
mente não afetadas. Todos os especialistas e gestores 
públicos estavam de acordo sobre a necessidade de 
programas contínuos de combate à endemia. 

Já está mais do que sabido que a dengue se es-
palha por mais de cem países ao redor do mundo, neles 
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incluída a maior parte da América do Sul tropical. Como 
o Brasil se estende da região tropical até a temperada, 
somos alvos certos dessa verdadeira praga. 

Aí se pergunta, Sr. Presidente: o que fazer, en-
tão? 

As respostas já estão dadas do ponto de vista do 
conhecimento de especialistas – nossas audiências pú-
blicas mostraram isso claramente. Faltam as respostas 
no campo, ou seja, junto à população, principalmente 
a localizada nas áreas de maior risco. 

E quais são elas? As mais pobres, aquelas onde 
faltam saneamento básico, coleta de lixo, educação e 
informação das pessoas. Essas são as áreas e pes-
soas que disseminam a doença e se tornam as suas 
primeiras vítimas.

Sr. Presidente, em qualquer país do mundo, a 
educação e a informação representam os principais 
veículos de mudanças sociais relevantes. Assim se 
fez na Europa dos séculos XVIII e XIX, assim se fez 
nos Estados Unidos. Assim a Ásia mudou sua face no 
século XX. 

Só assim o Brasil poderá mudar sua estrutu-
ra interna de deficiências e mazelas sociais. Com a 
dengue não será diferente. Campanhas nas escolas, 
maciças ações de abordagem nos meios de comu-
nicação; intensas campanhas dos agentes de saúde 
nas áreas de riscos máximos; todas essas, Srªs e Srs. 
Senadores, são ações urgentes, de curtíssimo prazo, 
que podemos e devemos adotar para combater efi-
cazmente esse mal. 

São receitas óbvias, mas, como dizia o saudoso 
Nelson Rodrigues, nem todos enxergam o óbvio. Ou 
seja, sem continuidade e intensidade não se conse-
guirá reverter o quadro endêmico e epidêmico da do-
ença no Brasil.

O exemplo de Oswaldo Cruz, com a febre amarela, 
coincidentemente, também no Rio de Janeiro, deveria 
ser emblemático para todas as ações abrangentes na 
área da saúde pública neste País. 

Se as condições hoje são piores, devido ao au-
mento da população, em contraposição, os recursos 
técnicos e humanos são infinitamente superiores aos 
tempos pioneiros de Oswaldo Cruz. Se ele conseguiu 
há um século, nós também podemos conseguir, um 
século depois dele. 

Não bastam dinheiro e propaganda, Sr. Presiden-
te. Há que haver convencimento e educação perma-
nente para a responsabilidade pessoal e coletiva da 
população de um lado; do outro lado, o Estado precisa 
estar preparado e equipado para atender ao aumento 
de demanda por cuidados médicos e ambulatoriais 
nos períodos críticos do verão brasileiro.

Sr. Presidente, o Ministro Temporão é, eviden-
temente, qualificado para comandar uma ação eficaz 
no combate à dengue, não só por ser médico, mas 
por ser originário do Rio de Janeiro, onde a situação 
é das mais críticas.

Não lhe basta, todavia, competência pessoal, é 
necessário que a estrutura de Estado que ele coman-
da atue com eficiência e agilidade para responder ao 
grande desafio de erradicar essa praga que vem as-
solando o País.

Boas experiências de alguns Municípios podem 
servir de balizamento para as ações a empreender 
neste segundo semestre de 2008, com vistas a re-
duzir drasticamente a incidência de dengue no verão 
de 2009. 

O programa do Governo ataca os pontos nevrál-
gicos e óbvios da questão: assistência aos pacientes 
atendidos pela dengue; combate ao vetor transmissor 
do vírus; detecção dos surtos para bloquear a expan-
são da doença, seja em territórios já infectados, seja 
para impedir que se alastre ainda mais.

Srªs e Srs. Senadores, serão R$128 milhões, 
segundo o Ministro da Saúde. Serão priorizados treze 
aglomerados urbanos em doze Estados, por serem con-
siderados aqueles em situação crítica. Haverá aumento 
de verba para combate à endemia em 633 Municípios 
com população acima de 50 mil habitantes. 

São todas medidas positivas e que devem ser 
executadas com atenção e cuidado. Pena que tenham 
vindo tão perto do verão, com riscos de que não atinjam 
a eficácia desejada pelos especialistas na matéria. 

A crítica maior que fazem é que programas de 
ação desse tipo devem ser anualizados, ou seja, devem 
existir ao longo do ano todo, e de modo permanente, 
para que possam reduzir os surtos, como se deseja.

Então, Sr. Presidente, senhoras e senhores que 
nos assistem, a nossa grande preocupação é aquela 
de que falei anteriormente: às vezes, as medidas são 
tomadas depois de acontecerem os acidentes ou os 
incidentes. A prevenção dessas doenças, ou de qua-
se todas as doenças, tem de ser feita por meio de 
medidas que não devem sofrer solução de continui-
dade. No caso da dengue, a situação é muito grave, 
porque essa é uma doença muito difícil de ser com-
batida, pois a prevenção dela tem de ser executada 
todos os dias e não depende única e exclusivamente 
de ações do Governo ou de governo; depende, sim, 
de um percentual significativo de ações das pessoas, 
do cidadão. São necessárias ações mecânicas, ações 
materializadas e ações de conscientização, além de 
programas de esclarecimentos feitos na imprensa, por 
meio de propagandas.
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Quero louvar a ação do Presidente da República 
e do Ministro da Saúde e lembrar ao Senhor Presidente 
e ao Ministro que essas ações são importantes, mas 
não devemos jamais deixar esse tema esfriar, porque, 
de repente, temas que não têm a ver com a grande 
massa da população – que são importantes, claro, por-
que se perdem vidas – ocupam espaço na imprensa 
durante vários dias. Enquanto está dando audiência, 
aquilo está sendo informado. A imprensa precisa ser 
observada, precisa ser assistida. Agora, estão dando 
muita atenção ao caso da moça que foi assassinada 
pelo namorado. Há mais ou menos quinze dias isso 
está na imprensa, e, de repente, se esquece de falar 
sobre a dengue. Aquele caso é importante, porque se 
perdeu uma vida, mas a dengue deve ser olhada com 
carinho e atenção para que não percamos centenas 
ou milhares de vidas por causa dela. 

Em função deste meu pronunciamento e da for-
ma séria como fazemos saúde pública, nós que nes-
ta Casa estamos preocupados com este País, quero 
fazer um registro. Aproveitando esta oportunidade, 
levo ao conhecimento de V. Exª e das Srªs e dos Srs. 
Senadores que recebi um convite do Exmo Sr. Presi-
dente do Tribunal de Contas da União, Ministro Walton 
Alencar Rodrigues, para o seminário “Combate à Den-
gue: descentralização, responsabilidade e controle”. O 
evento será realizado amanhã, dia 4 de novembro, com 
abertura às 9h30, no auditório Ministro Pereira Lira, no 
edifício sede daquela Corte.

Estarei lá, com muita honra, para fazer parte 
desse evento, com certeza absoluta. Antecipamos os 
parabéns ao Tribunal de Contas da União.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Papaléo Paes, permita-me cumprimentá-
lo pelo convite. Tenho certeza de que V. Exª estará lá 
não só em seu nome, mas também representando o 
Senado da República e não só por ser médico, mas 
principalmente por ser um homem com visão ampla 
da questão da saúde, da questão social, enfim, dos 
direitos do nosso povo e de toda a nossa gente. Nos-
sos cumprimentos! Sei que V. Exª estará no Tribunal de 
Contas representando o Senado da República.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Digo às Srªs e aos Srs. Senadores que nós sere-
mos coerentes e olharemos a política de saúde. Nes-
te momento, sabemos distinguir muito bem a política 
partidária e somar, politicamente, na área da saúde, 
porque precisamos, todos, estar coesos e unidos em 
prol da saúde pública brasileira.

Assim sendo, Sr. Presidente, quero agradecer 
suas palavras. 

Como médico e como parlamentar, só posso dese-
jar que as propostas do Ministério da Saúde consigam, 
pelo menos, o resultado mínimo de frear os surtos no 
próximo verão, reduzindo, com isso, o sofrimento das 
famílias das áreas de risco. Também como médico e, 
sobretudo, como cidadão brasileiro, desejo que, a partir 
de 2009, as ações do Governo se estendam por todo 
o ano, prevenindo novos surtos de dengue e fazendo 
recuar as áreas endêmicas do País.

Esse, Sr. Presidente, é o meu voto, que, tenho 
certeza, reflete o anseio de toda a Nação brasileira.

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

– Parabéns a V. Exª, que tem tido uma posição firme 
de cobrança e de fiscalização do Executivo, mas com 
a mesma grandeza soube elogiar essas iniciativas do 
Ministério da Saúde, estendendo, ao mesmo tempo, 
os cumprimentos ao Presidente Lula. Parabéns pelo 
discurso de V. Exª.

Senador Valdir Raupp, V. Exª tem direito à pala-
vra pelo tempo que entender necessário para o seu 
pronunciamento.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

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

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Antes que o nobre Senador 
Valdir Raupp fale, quero registrar a presença do Pre-
feito e do Vice-Prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto 
e Augusto da Caixa, como popularmente é conhecido, 
que foram eleitos na última eleição. A partir do dia 1º 
de janeiro próximo, teremos, em Itacoatiara, um Mu-
nicípio importante do Estado do Amazonas, que tem 
100 mil habitantes, Prefeito e Vice-Prefeito do Partido 
dos Trabalhadores.

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

– Meus cumprimentos ao Prefeito e ao Vice-Prefeito 
de Itacoatiara, recentemente eleitos. Tenho certeza 
de que as palavras do nobre Senador João Pedro são 
também as desta Presidência.

Sejam bem-vindos à Casa!
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero dar as boas-
vindas ao Vice-Prefeito Augusto e também ao Prefeito 
de Itacoatiara, cidade que posso dizer irmã de Porto 
Velho, porque construímos um porto graneleiro em Por-
to Velho, com transbordo em Itacoatiara, para todos os 
países, na época do meu Governo, em parceria com o 
Governador do Amazonas da época e o Governo Fe-
deral. Itacoatiara é uma cidade bem conhecida, bem 
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falada no Estado de Rondônia. Sucesso ao Prefeito e 
ao Vice-Prefeito de Itacoatiara e também ao Senador 
João Pedro, que os acompanha neste momento ao 
plenário do Senado Federal.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a crise fi-
nanceira e econômica internacional está encontrando 
um país muito mais bem preparado para enfrentá-la 
que em anos não muito distantes. Seria ingenuidade, 
no entanto, supor que uma crise internacional de tais 
proporções não afetaria o Brasil – está afetando pouco, 
é verdade, mas, infelizmente, está afetando –, como 
se vivêssemos em outro mundo que não o do capita-
lismo globalizado. Hoje, o mundo é plano, o mundo é 
redondo, mais que nunca. Seria muito difícil imaginar 
que uma crise de proporções como as dessa crise in-
ternacional não afetasse o nosso querido Brasil.

Deparamo-nos com a questão, complexa sem 
dúvida, de como conduzir a economia brasileira nes-
te momento de incertezas. O que a sociedade bra-
sileira espera do Governo Federal é uma condução 
responsável da política econômica, que não deixe de 
estar comprometida com o seu crescimento. Ela não 
quer, contudo, que o Governo imponha suas medidas 
econômicas, desconsiderando os pontos de vista do 
conjunto da sociedade brasileira.

O principal meio pelo qual o Poder Executivo é 
levado a ouvir e a acatar as posições da sociedade, 
segundo o desenho político traçado pela Constituição 
Federal, é, de certo, o de submeter-se ao império da 
lei, assim como a fiscalização exercida pelo Poder Le-
gislativo. O instituto das medidas provisórias, embora 
exceção no processo legislativo previsto constitucio-
nalmente, exige sua aprovação pelo Congresso Nacio-
nal, o que leva a pressupor a necessidade de amplo 
diálogo entre os dois Poderes envolvidos.

Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse 
tipo de diálogo foi tudo o que, infelizmente, não pre-
senciamos quando da edição da Medida Provisória 
nº 443 – na primeira, sim. Nessa segunda, não hou-
ve o diálogo necessário –, no dia 22 desse mês de 
outubro. Não serei, decerto, o primeiro a chamar a 
atenção para a contradição de que, na véspera desse 
dia, encontravam-se, no plenário da Câmara dos De-
putados, as duas maiores autoridades formuladoras 
da política econômica do País: o Ministro da Fazenda 
e o Presidente do Banco Central. Nenhuma das duas 
autoridades – o Ministro Mantega e o Presidente do 
Banco Central, Henrique Meirelles – julgou que de-
vesse se dar ao trabalho de expor aos parlamentares 
ali presentes o conteúdo da medida provisória prestes 
a ser editada, mesmo que, ao longo do debate, pelo 
avançado da hora, sua divulgação já não pudesse 

acarretar qualquer influência sobre o comportamento 
do mercado. 

O mesmo, contudo, não pode ser dito sobre as 
repercussões da própria medida. Enquanto as auto-
ridades federais asseguravam que a crise estava sob 
controle em nosso País, exigindo apenas um ou ou-
tro ajuste preventivo, a Medida Provisória nº 443 traz 
em seu bojo a possibilidade de ações drásticas para 
contornar graves riscos para o equilíbrio do sistema 
econômico-financeiro nacional. Refiro-me, antes de 
tudo, à previsão de que o Banco do Brasil e a Caixa 
Econômica Federal possam comprar ações de institui-
ções financeiras privadas, chegando, inclusive, a deter 
o controle acionário dessas instituições.

O País passou a se perguntar, Sr. Presidente, se 
haveria de fato bancos privados ou outras instituições 
financeiras em dificuldades tamanhas que justificassem 
a sua estatização. Ou, se não há instituições em tais 
apuros, se há tão somente problemas de liquidez em 
alguns bancos menores, como têm insistido as auto-
ridades econômicas, por que se munir de uma arma 
tão poderosa? Por que editar uma medida tão drásti-
ca como a que possibilita o controle acionário desses 
bancos por instituições financeiras estatais, sem que 
seja necessário, inclusive, consultar o Congresso Na-
cional para fazê-lo?

Um dos dispositivos contidos na Medida Provisória 
nº 443 angariou a simpatia geral: trata-se da permis-
são para que o Banco Central realize troca de moedas 
com outros países, as chamadas operações de swap, 
que representam um mecanismo para ajudar a obter o 
equilíbrio cambial, já consagrado em outros países.

No entanto, a possibilidade de que a Caixa Eco-
nômica crie um banco de investimentos e passe a ad-
quirir participações no setor da construção civil tem 
gerado um grande número de questionamentos e de 
críticas. O próprio setor da construção tem deixado 
claro que não deseja nem precisa desse tipo de ajuda, 
mas, sobretudo, de linhas de crédito específicas, que 
levem a contornar o aperto de liquidez.

Ainda bem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que esse setor da iniciativa privada não está queren-
do a intervenção do Governo ou a ajuda diretamente 
do Governo, e sim, apenas, que lhe abram linhas de 
crédito para que possam continuar no ritmo acelerado 
com o qual vinham trabalhando no País.

Concedo o aparte, com muito prazer, ao nobre 
Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Valdir 
Raupp, gostaria de cumprimentá-lo pelo pronunciamen-
to e pelo seu entendimento, citando o livro fundamental 
do Professor Friedman O Mundo é Plano, que explica 
a globalização de toda a economia. Sei que V. Exª tem 
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sido muito feliz na Liderança do PMDB. V. Exª teve mo-
mentos difíceis, pelos quais o PMDB também passou, 
inclusive nesta Casa. E, com a sua tranqüilidade e se-
renidade, V. Exª foi fazendo as coisas acontecerem. De 
tal maneira, que o Partido aumentou. O PMDB aumen-
tou. Padre Antônio Vieira diz que “o exemplo arrasta”. 
Assim, o nosso Partido aumentou na Câmara Federal, 
nas Assembléias, no Brasil todo. Gostaria de adverti-
lo para este momento por que estamos passando. Sei 
que V. Exª, Senador Valdir Raupp, tem discernimento, 
mas queria lembrar alguns aspectos da nossa Histó-
ria, pois ela existe para nos ensinar e nos guiar. Este 
País começou mesmo quando D. João VI foi embora 
e deixou seu filho menor, que só foi assumir com 15 
anos e acabou por tornar o Brasil independente. E foi 
ele, na primeira Constituição, que durou pouco, que 
criou os Poderes: o Legislativo, o Judiciário, o Execu-
tivo e o Poder Moderador. Mas o Poder Moderador era 
do imperador, era ele. E a evolução, com o outro rei-
nado do seu filho Pedro II, passou a esta Casa. Quer 
dizer, o País tinha quatro poderes: o Executivo, do rei, 
o Legislativo, o Judiciário e o Moderador. O Supremo 
Tribunal Federal tinha um trono de ouro, para o rei ir 
lá. O Senado da República tinha um trono de ouro 
–essas cadeiras estão no museu –, também para o 
rei ir, porque ele era o Poder Moderador. Mas o Po-
der Moderador passou a ser esta Casa. Atentai bem, 
Raupp! A decisão que temos que tomar não pode fugir 
ao passado. Sempre digo que não podemos ignorar 
a História. O próprio Rui Barbosa deixou o Executivo 
e veio para cá porque ele discordou. E ele discordou 
que, depois da República, fossem só militares. Já ti-
nha havido dois, e depois ia surgir um terceiro. E esta 
Casa passou a ser o Poder Moderador. Niemeyer, com 
sua inteligência... Olha o que se vê pela arquitetura: 
lá na Câmara, é assim aberta, para a efervescência; 
aqui é a cumbuca invertida, para moderar, abaixar o 
calor. E, como em todo o mundo, esses três poderes 
funcionaram. Mas o Poder Moderador é aqui. Saiu o 
trono do rei, do Executivo. Eles foram recolhidos, eles 
estão no museu. Você pode ir ao Museu de História, 
no Rio de Janeiro, e lá vai encontrar o trono de Dom 
Pedro I, que freqüentava o Senado. Mas, Raupp, o que 
estamos vivendo é muito atual, e o momento é sério. 
Portanto, é preciso discernimento nosso e do Presi-
dente da República, de todos, enfim; todos temos que 
nos curvar à História. Então, fez-se a nova Constitui-
ção, que deu muito poder ao Presidente da República, 
acho que em respeito ao País, que tinha demonstrado 
uma tendência presidencialista. V. Exª se lembra dos 
plebiscitos de João Goulart, derrubando o parlamen-
tarismo, e o povo o fazendo voltar? Acho que V. Exª foi 
Constituinte. Pois bem, sem erro algum, de nenhum, 

eles deram muito poder ao Presidente, de tal manei-
ra que eles indicavam os membros do STF. Mas eles 
fizeram – e não erraram – o mandato para Presidente 
da República de quatro anos, e a História nos levou a 
termos oito anos. O nosso Presidente da República – 
sem culpa nenhuma – está aí. Então, já outorgamos 
a Constituição, dando direito a ele de nomear oito 
dos onze Ministros do Supremo Tribunal Federal. O 
desequilíbrio está muito grande. O Poder Executivo, 
que é o mais forte... V. Exª acabou de falar da força do 
capitalismo não só no País, mas universal; aqueles é 
que têm os bancos. No Poder Judiciário, de repente, 
a grande maioria foi indicada pelo mesmo Presidente, 
muitos filiados ao seu partido. Estou fazendo História 
para ensinar. E nós aqui, com a tribuna, como dizia 
Teotônio Vilela, “resistir falando, e falar resistindo” – 
só, só. Mas nessa esperança é que eu quero alertar 
V. Exª. Jamais, jamais, jamais esta Casa, que é o po-
der moderador, que veio da harmonia, pode abdicar 
daquilo que é uma tradição, que é a história, que é o 
acordo. Aqui, sabemos que há sete cargos na Mesa, 
V. Exª sabe muito bem: são três Presidentes – Presi-
dente, 1º e 2º Vice-Presidentes – e quatro Secretarias. 
São sete e mais os suplentes. Vou lhe dizer por que: 
a prevalecer a harmonia – porque esta é uma casa 
moderadora, de harmonia –, já vem do passado que 
a Presidência será ligada ao Partido mais forte, e é o 
que V. Exª lidera e ao qual eu orgulhosamente perten-
ço. Eu vou dizer por que, e é um exemplo muito real: 
um quadro vale por dez mil palavras. V. Exª se lembra 
de Juscelino Kubitschek. Houve as eleições depois do 
suicídio de Vargas, veio Café Filho. Um golpe político 
colocou o Presidente Carlos Luz. Ele pegou, vamos 
dizer, um navio de guerra da Marinha. Juscelino não 
iria tomar posse, porque não tivera a maioria absoluta. 
Houve vários candidatos, cerca de quatro: Adhemar 
de Barros, Lott e outros. Ele teve 36% dos votos. Não 
era exigida a maioria absoluta dos votos. E Jusceli-
no... De tal maneira que o poder estava na Câmara, 
porque ela é que exerce, é regimental. Mas aqui é o 
poder moderador. Então, eis que o Senador Nereu 
Ramos, de Santa Catarina, assume isso. Por contar 
com o Ministério da Guerra, com o General Lott, go-
verna muito bem este País por 90 dias, e deu ao País 
o melhor: Juscelino Kubitschek Presidente. Todos os 
brasileiros estão de acordo. Então, isso faz parte. O 
poder moderador é o Senado. Na história, não existe 
acordo entre o Senado e a Câmara. Em lugar nenhum 
da democracia do mundo, seja no Parlamentarismo, 
que tem o Primeiro-Ministro, seja na Monarquia, com 
o Rei ou Primeiro-Ministro, país democrático nenhum 
tem esse acordo. Então, não existe. Que lá o candidato 
que está a nascer é o melhor, é. É o melhor pela sua 
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estatura, por ser Presidente do nosso partido, pelo seu 
currículo, e não há quem o admire mais como eu, como 
todos nós. Mas aqui também não podemos abdicar. 
Então, digo a V. Exª, que é meu Líder: acho e entendo 
que, no momento, nosso partido não pode abdicar. 
Primeiro, porque está ali Rui Barbosa, e o Senador 
Paulo Paim está abaixo dele, por enquanto. Mas Rui 
Barbosa disse que o homem que não luta pelos seus 
direitos não merece viver. Então, é um direito do seu 
partido. E temos a melhor pessoa para presidir nes-
te momento, e quero externar meu voto – sendo ou 
não fechado –, que é o Presidente José Sarney. Ele 
não quer, talvez ele não queira porque já fez muito – 
e realmente fez. Ele viveu a época mais difícil deste 
País, a transição democrática, sem uma morte, sem 
uma luta, e Deus não deixou que lhe faltasse firmeza. 
Então, quero aqui externar a V. Exª, que é meu Líder 
– e sou muito franco –, que já estou trabalhando para 
o Presidente José Sarney ser o nosso Presidente. E 
quero pedir seu voto, de público e aberto – está na Bí-
blia, “pedi e lhe darei” –, para o lugar do PMDB na 2ª 
Secretaria. Então, essa é uma colaboração, não veja 
como insubordinação. V. Exª está entre os melhores 
líderes que o nosso partido já teve.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obriga-
do, nobre Senador Mão Santa. Peço à Taquigrafia, à 
Direção da Mesa, à Presidência que incorpore esse 
aparte ao meu pronunciamento.

V. Exª falou na Constituinte. Eu não fui constituin-
te, mas o que tenho ouvido sobre a Constituição é que 
ela já está precisando de um aperfeiçoamento, de uma 
regulamentação, porque realmente já está um tanto 
defasada. Claro que não podemos transformá-la, como 
no passado aconteceu, numa colcha de retalhos. Hoje 
a nossa Constituição está mais enxuta, mas realmen-
te está precisando de alguns ajustes. Isso foi falado 
inclusive pelos oradores no dia da comemoração dos 
20 anos da nossa Constituição.

V. Exª falou em cargos na Mesa, sendo sete o 
total dos cargos na Mesa Diretora do Senado. Uma 
das coisas importantes, nobre Senador Mão Santa, 
nobre Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, 
é a alternância, porque aqui não há reeleição. É dife-
rente do Executivo hoje, do Governo Federal, de Esta-
dos e Municípios, que têm o instituto da reeleição. Eu 
sou um tanto contra. Acho que deveríamos estender o 
mandato de Presidente da República, Governadores 
e Prefeitos para cinco anos e acabar com a reeleição. 
Deveríamos encontrar uma forma de coincidir as elei-
ções em todos os níveis, para evitar despesas a cada 
dois anos, ampliar o mandato para cinco anos e acabar 
a reeleição. Na Mesa do Senado e da Câmara, não 
existe reeleição, a não ser que coincida – e, mesmo 

assim, acho que não deveria ter – entre um mandato 
e outro. No mesmo mandato, no mandato de oito anos 
de Senador e de quatro anos do Deputado Federal, 
já que os mandatos para a direção das Mesas da Câ-
mara e do Senado são de dois anos, não existe o ins-
tituto da reeleição. Então, isso dá uma possibilidade 
de alternância para que aqueles que não ocuparam 
o cargo num biênio possam ocupar no outro. Isso é 
muito importante.

Quero dizer também, nobre Senador Mão Santa, 
que o Senador José Sarney é, sem dúvida, o melhor 
nome para presidir o Senado Federal. S. Exª já foi Pre-
sidente da República, já foi Presidente desta Casa, e, 
com certeza, se for a vontade dele, possivelmente não 
haverá disputa. Nós só precisamos saber se ele vai 
aceitar colocar o seu nome para mais esta missão em 
defesa do nosso País e do nosso Senado Federal.

Sr. Presidente, voltando ao nosso pronunciamento 
sobre a MP nº 443, quero ressaltar que as duas altas 
autoridades formuladoras da nossa política econômi-
ca – o Ministro da Fazenda e o Presidente do Banco 
Central – perderam uma boa oportunidade de obter 
maior confiança dos membros do Poder Legislativo; 
perderam a oportunidade de, desde aquele momen-
to, argumentarem em prol de medidas polêmicas, que 
estabeleceram, no mínimo, certa confusão na opinião 
pública, ao se mostrarem contraditórias com o teor das 
reiteradas declarações das mesmas autoridades.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, quero di-
zer, no entanto, apesar da minha discordância nesse 
ponto, que o Presidente do Banco Central, Dr. Henrique 
Meirelles, e o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
têm atuado de forma brilhante na condução da polí-
tica econômica do nosso País, principalmente neste 
momento de crise. 

Seja como for, Srªs. e Srs. Senadores, devemos 
cumprir nosso dever, analisando a fundo as implica-
ções da Medida Provisória nº 443, aproveitando aquilo 
que se mostrar salutar ao equilíbrio de nosso sistema 
econômico-financeiro e corrigindo-a e aperfeiçoando-a 
no que se mostrar necessário. Sei que esse é o pa-
pel tanto da base do Governo quanto dos partidos de 
oposição nesta Casa.

Contamos, ao mesmo tempo, com que o relacio-
namento entre os Poderes Executivo e Legislativo pos-
sa ser aprimorado com base no respeito mútuo e na 
devida repartição de seus deveres constitucionais.

Mais uma vez, Sr. Presidente, quero reafirmar 
minha confiança na política econômica do País, e es-
pero que essa crise realmente não venha a atingir o 
desenvolvimento do nosso País, tanto em nível nacio-
nal quanto no meu Estado, o Estado de Rondônia, que 
tem recebido, nos últimos anos, um montante volumo-
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so de recursos, seja do Governo Federal, por meio do 
PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), para 
a nossa capital, Porto Velho, assim como para as ci-
dades do interior do Estado, seja da iniciativa privada, 
com o início da construção das usinas do Rio Madeira, 
Santo Antônio e Jirau, já com canteiro de obras insta-
lado na Usina de Santo Antônio, por meio do consórcio 
Mesa, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Furnas e outras 
empresas do setor elétrico e também do segundo con-
sórcio que vai construir Jirau, o consórcio de energia 
sustentável Camargo Corrêa, Suez, Chesf, Eletrosul 
e outras empresas. Essas obras vão investir no meu 
Estado em torno de R$15 bilhões a R$20 bilhões, ge-
rando de 20 a 30 mil empregos diretos e talvez outros 
tantos indiretos, que estão levando, na esteira desse 
investimento, outras obras importantes, como a que foi 
inaugurada recentemente, no último final de semana, 
um shopping center do grupo Ancar, uma obra gran-
diosa, que está empregando, diretamente, em torno de 
mil pessoas. Na sua inauguração, foram em média 40 
mil pessoas. Foi uma festa, porque foi o primeiro sho-
pping da nossa capital. Houve também a inauguração 
do supermercado Makro, a rede atacadista Makro, no 
mesmo dia, sendo que o shopping foi inaugurado pela 
manhã; e o Makro, no fim da tarde. 

A Votorantim, neste momento, está construindo 
uma fábrica de cimento também em Porto Velho, para 
abastecer as obras das usinas e também a construção 
civil, que vem crescendo de maneira muito intensa, 
muito forte em todo o Estado, sobretudo na capital. 

Então, espero que a crise financeira, que a crise 
econômica não chegue. No Brasil, ela já chegou de 
leve, mas que não chegue no Estado de Rondônia. 
Acho que temos estrutura suficiente, temos reservas 
cambiais suficientes, da ordem de mais de US$200 
bilhões, para resistir a essa crise bravamente, como 
o Brasil vem resistindo até agora.

Que não tenhamos um Natal, este ano, pior do 
que o dos anos anteriores; que ele seja melhor ain-
da. Que o ano novo, o ano de 2009, seja também um 
ano tão bom quanto foram os anos de 2006, 2007 e 
2008. Espero, com muita confiança, na economia do 
nosso País.

Para encerrar, Sr. Presidente, eu queria fazer um 
registro em relação à nossa querida Eletrobrás, que é 
uma empresa que orgulha o setor elétrico brasileiro, 
juntamente com a Petrobras, com a Caixa Econômica, 
com o Banco do Brasil, que são entidades estatais, 
mas que orgulham nosso País. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeira-
mente, quero parabenizar toda a diretoria da Eletro-
brás, na pessoa do Presidente, Dr. José Antonio Muniz 
Lopes, pela inclusão da Eletrobrás na Bolsa de Valores 

de Nova Iorque. Um feito extraordinário! A Eletrobrás 
hoje é uma holding, que já coloca ações no mercado 
internacional. Desde sua criação, em 1962, a empresa 
vivencia um momento único em sua história, com sua 
inclusão na Bolsa de Valores de Nova Iorque.

Esse fato, Sr. Presidente, significa uma das maio-
res conquistas do Brasil, já que a empresa vai negociar 
seus papéis no maior mercado do mundo. A conquista 
desse espaço significa também que a Eletrobrás vem 
trabalhando, há muitos anos, pela transparência da 
sua gestão.

Registre-se que esse feito representa uma alegria 
de todos brasileiros e dos funcionários da empresa.

Quero, neste momento, parabenizar, mais uma 
vez, a diretoria da Eletrobrás; parabenizar o Ministé-
rio de Minas e Energia, na pessoa do Ministro, nosso 
companheiro de Senado, Edison Lobão; e também pa-
rabenizar – por que não? – o Presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, timoneiro da Nação, que, com 
certeza, se não fosse a capacidade de negociar, a ca-
pacidade de administrar e de governar, esses feitos não 
teriam ocorrido, como esse da Eletrobrás, que lançou 
suas ações em Bolsas de Valores fora do País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência cumprimenta o Senador Valdir 
Raupp pelo seu pronunciamento. 

Passamos a palavra ao nobre Senador Mão San-
ta, para que use o tempo que entender necessário para 
seu pronunciamento.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Paulo Paim, que preside esta sessão de segunda-feira, 
3 de novembro; Parlamentares presentes na Casa; bra-
sileiras e brasileiros presentes e os que nos assistem 
pelo sistema de comunicação do Senado; na semana 
passada, o Brasil tomou conhecimento do desgover-
no do Piauí. Reportagem do Jornal Nacional detectou 
6.050 poços tubulares: alguns de 600 metros de pro-
fundidade, alguns que custam de R$300 mil a R$400 
mil e alguns que têm capacidade para levar água a 
4.000 piauienses. 

Senador Paim e Senador Raupp, é triste saber que 
uma criança de 10 quilos tem 80% de água no corpo. 
Água é sua vida. V. Exª, se tiver 100 quilos – não tem, 
porque é elegante; falo isso apenas para a compreen-
são do cálculo –, deve ter 70% de água no corpo. Água 
é vida, é o interior da célula, é sangue, é linfa. 

É uma lástima! Temos 6.500 poços gastos. O 
Presidente da República, foi até bem-intencionado. 
Primeiro, fomos a maior vítima desse negócio de Luz 
no Campo. 
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Encastelou-se no Piauí – os iguais sempre se 
atraem – a Gautama, aquela que foi denunciada por 
corrupção. Seu engenheiro-chefe foi preso pela Polícia 
Federal. Pena que a Polícia Federal não prendeu um 
bocado lá, porque são 6.500 poços. Primeiro, eles não 
funcionam, Raupp, porque não chegou energia. Não 
chegou energia porque a corrupção não deixou. Para 
levar luz, tinha que ter cabeça iluminada. Eles não têm 
também. O fato é que estão 6.500 poços desativados. 
Isso representaria água, Paulo Paim, para 30 mil se-
dentos, que andam, andam quilômetros e quilômetros, 
léguas e léguas – como lá eles usam –, para buscar, 
em um jumento, um barril com um pouco d’água. 

Além dessa desgraceira, além da mentira de que 
os governantes foram para a Itália e para o Oriente 
buscar turismo nessa época – atentai bem, Raupp! 
–, dizem que há dois aeroportos internacionais. Dois, 
Raupp! Perguntei ao Demóstenes e, em Goiânia, Goi-
ás, não há nenhum. Lá, no Piauí, tem dois nas páginas 
dos jornais, na televisão, na mentira. Um é na minha 
cidade, Parnaíba, que não tem nem mais aquele avião 
pequeno, o teco-teco. E o outro é em São Raimundo 
Nonato, no sul, na Serra da Capivara, berço do ho-
mem americano. Pode ir lá, se houver algo é jumento 
na pista. 

O PT vive da mentira. Shakespeare, relatando a 
Dinamarca de sua época, disse: “Há algo de podre da 
Dinamarca”. Digo: está é tudo podre! 

De mentira em mentira, a estrada de ferro, que 
diziam que ia funcionar, não trocaram um dormente 
dela. Em relação ao porto, nós, acreditando ainda no 
Presidente da República e no seu Ministro-Chefe da 
Secretaria Especial de Portos, incluímos, sem dúvida 
nenhuma, todos os recursos, quase R$20 milhões 
para a construção do porto com que, há quase um 
século, o Piauí sonha, Raupp! Foi iniciado por Epitá-
cio Pessoa. 

Mas o mais grave de tudo é o seguinte: atentai 
bem, Raupp: boi gordo sobe na BM&F em meio à for-
te queda de grão. O preço da arroba aumenta 1,5% 
em outubro nessa crise – está ouvindo, Raupp? Soja 
recua, cai 20%. 

Vejam a desgraceira para o Piauí! Além dos go-
vernantes, a roubalheira dos poços, que não levam 
água, a soja cai, pelos fenômenos internacionais; o 
boi ia subir, mas, no Piauí, não. Aí é que é! 

Há o problema da aftosa. Eu queria chamar a 
atenção do Governo Federal, do Presidente Luiz Iná-
cio e do extraordinário Ministro Reinhold Stephanes, 
que é do PMDB, do Paraná. O Ministro é um homem 
que conhece os problemas do País, que é devotado 
servidor público – já deu atestado disso quando foi 

Ministro da Previdência Social e quando foi Secretário 
da Agricultura do Paraná.

Falo do problema do Piauí. Senador Raupp, no 
Piauí, há um rebanho de 1,8 milhão de cabeças de 
gado, há uma longa tradição de pecuária. Na minha 
cidade, onde se deu o capítulo mais importante da 
manutenção da unidade do País, havia um português, 
Domingos Dias da Silva, que tinha cinco navios e uma 
indústria de charque, que matava mil bois por mês e 
que exportava para o sul do País ou para a Europa. 
Então, essa era nossa tradição, daí ter havido a Guerra 
do Jenipapo. Seu filho estudara na Europa. Para haver 
guerra, é preciso haver dinheiro. Foi ele que financiou 
a guerra em que expulsamos os portugueses do norte. 
Os portugueses queriam dividir o Brasil em dois: o sul 
ficaria com Pedro I, e o norte, País Maranhão, ficaria 
com Portugal, comandado por D. João VI.

Considerado pelo Ministério da Agricultura como 
área de risco desconhecido para o controle da aftosa, o 
Piauí, há mais de cinco anos, está sem poder exportar 
seus produtos pecuários para o resto do Brasil e muito 
menos para o mundo, nem para outros Estados!

Os produtores estão cumprindo seu papel, vaci-
nando mais de 80% do rebanho. Para esse problema 
da aftosa, ô Paim, o Governo Federal e o Governo 
Estadual têm suas atribuições, e há as atribuições e 
os deveres do privado, do dono. Eles estão cumprin-
do seu papel, vacinando mais de 80% do rebanho. O 
Governo do Estado não tem cumprido sua parte no 
que diz respeito ao levantamento e mapeamento do 
rebanho, bem como à fiscalização adequada. E foram 
os dois para o exterior, Governador e Vice-Governador 
– um foi para o Oriente; o outro, para a Itália –, buscar 
turismo para o Piauí. Vamos esperar eles chegarem, 
nesses aviões, com italianos e chineses.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Dou-lhe já 
o aparte.

Isso levou à decadência do setor, que agora 
pede socorro ao Governo Federal e às autoridades 
piauienses.

Há uma comparação de valores dos animais no 
Piauí e em outros Estados. Aí é que é! Atentai bem 
para o momento por que passamos! Não tenho nada 
contra o Luiz Inácio – votei nele em 1994 –, mas sou 
contra os aloprados que estão no Piauí. Esses são os 
dados, e nossa missão é esta, é o que disse Teotônio 
Vilela: denunciar, resistir falando e falar resistindo. Há 
uma comparação de valores de animais no Piauí e 
em outros Estados, como Bahia, Tocantins e Goiás: 
o preço do bezerro de oito a doze meses – isso é um 
trabalho para técnicos –, no Piauí, é de R$180,00; na 
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Bahia e em Tocantins, é de R$450,00. Como é que 
pode? Lá, só são R$180,00. Ele não pode ir para lugar 
nenhum, porque há irresponsabilidade na campanha 
de vacinação por parte do Governo do Estado. Então, 
o preço do bezerro nos outros Estados é mais de duas 
vezes superior: são R$450,00. Ah! se a gente pudes-
se atravessar os produtores e os trabalhadores para 
Tocantins, que é vizinho, para a Bahia ou para Goiás! 
A arroba do boi gordo no Piauí vale R$65,00. A arroba 
do boi gordo em Tocantins e na Bahia vale R$84,50 
e, em São Paulo, vale R$92,06 – e eles esperam que 
valha R$100,00.

Então, consultando, a gente nem sabe o nome 
desses irresponsáveis. Eles nomeiam um cara sem es-
tudo, sem preparo e sem competência. E lá há grandes 
empresários, como Hélio Paranaguá.

Quando governei o Estado do Piauí – isto é que 
me dói –, de repente, fui convidado para ir a Uberlân-
dia: “O que é que tenho de ver em Uberlândia?” Valdir 
Raupp, V. Exª foi Governador. “É que Uberlândia vai 
premiar um grande engenheiro, que também tem inte-
resse em pecuária: Lourival Parente.” Então, de repen-
te, eu estava na Associação Brasileira dos Criadores 
de Zebu (ABCZ). Era uma beleza! O Piauí ganhava 
prêmio! Eu acompanhei. Heráclito Fortes deve estar 
nos ouvindo, porque ele está no hospital. Era premia-
do em Uberlândia. Agora, não pode mais sair. Se sair, 
vai preso o animal, vão preso o dono e o pecuarista. 
Ô desgraça muita!

Por isso, já sabe meu voto: como vou aceitar um 
PT, aqui dentro, podendo evitá-lo, ô Raupp?

Concedo um aparte ao meu Líder, o Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Eu queria dar 

uma sugestão a V. Exª. V. Exª falou no Ministro da Agri-
cultura, Reinhold Stephanes, que é do nosso Partido, 
o PMDB, um homem com muita experiência, que já foi 
Ministro da Previdência e Deputado por vários mandatos 
e que ajudou a criar o Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (INCRA). Há poucos dias, eu con-
versava, no Ministério da Agricultura, com o Ministro, 
que me falava do trabalho que fez na criação do Incra. 
Ele foi uma das pessoas que ajudaram a fundar o Incra. 
Então, é um homem que conhece profundamente as 
questões agrárias deste País, a agricultura e a pecuá-
ria, sobretudo. Tenho certeza de que ele vai recebê-lo 
com muita satisfação e orientá-lo sobre como ajudar 
seu querido Estado do Piauí. O Piauí é um Estado da 
Federação que devemos ajudar. Coloco-me também 
à disposição. Quando fui Governador do meu Estado, 
Rondônia, na mesma época em que V. Exª também o 
foi do seu Estado, implantei lá campanhas de vacina-
ções periódicas e criei o Instituto de Defesa e Sanidade 
Animal (IDARON), que vem funcionando muito bem. 

Já temos quase doze milhões de cabeças de gado e 
estamos exportando. Recebemos, já há três anos, em 
Paris, na França, o certificado de área livre de aftosa, 
de forma que o Estado de Rondônia, apesar de ser um 
Estado do Norte, está muito adiantado nessa questão 
de sanidade animal. O preço da arroba de boi no meu 
Estado, apesar de ser um Estado muito distante dos 
grandes portos e dos grandes centros consumidores 
– mais que o Piauí –, era, na sexta-feira passada, de 
R$78,00. Esse era o preço da arroba de boi no Estado 
de Rondônia, pertinho do Estado do Acre.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – No Piauí, é 
de R$65,00.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – É uma dife-
rença muito grande.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Segundo o 
Ministério da Agricultura, trata-se de área de risco des-
conhecido para o controle da aftosa. Quer dizer, o Piauí 
é inexistente, dele não se toma conhecimento, ninguém 
sabe informar nada. Então, o risco é desconhecido: a 
gente não sabe nem quais são as calamidades.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – V. Exª tem 
absoluta razão de estar, neste momento, reclamando 
do descaso quanto à sanidade animal no seu Estado, 
porque o prejuízo para os criadores, para os pecua-
ristas, é muito grande. Olhe a diferença! É de R$12,00 
a diferença?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Um bezer-
ro com idade entre oito a doze meses, no Piauí, cus-
ta R$180,00; em Tocantins, Estado vizinho, custa 
R$450,00, assim como na Bahia e em Goiás. E eles 
não podem atravessar a fronteira, por essa irrespon-
sabilidade que está havendo no Piauí.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – É uma dife-
rença de R$13,00 na arroba do gado em relação ao 
Piauí e meu Estado, Rondônia. É, realmente, uma di-
ferença muito grande. Nosso Estado sempre se tem 
aproximado do Estado de São Paulo, que é o Estado 
que possui o maior valor da arroba de boi. Então, pa-
rabenizo V. Exª pela preocupação e pelo pronuncia-
mento que faz e me coloco à disposição para ajudar a 
marcar a audiência com o Ministro da Agricultura para 
V. Exª. Obrigado.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Eu queria 
que V. Exª, como Líder do PMDB, conseguisse essa 
audiência, e eu já daria os convidados, pessoas que 
têm cabeças iluminadas. Fui Governador do Estado, 
e essa não é minha praia, pois fui cirurgião. Mas há 
cabeças iluminadas, e uma dessas é a de Hélio Pa-
ranaguá, um pecuarista. Nessa região dele, criaram 
uma faculdade de agricultura, que especifiquei: de 
bovinocultura, pela expansão. E há também Lourival 
Parente, um engenheiro que foi premiado. Eu vi! Não 
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sei se V. Exª conhece, ali em Minas Gerais, a ABCZ, 
em Uberlândia. É uma sociedade. Como Governador, 
acompanhava-nos o Heráclito. Ele, naquela suntuo-
sidade, era criador reconhecido e, agora, cai de uma 
vez para essa aftosa.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Vou pedir 
ainda hoje uma audiência para V. Exª com o Ministro 
da Agricultura, Reinhold Stephanes. Se o Brasil está 
ajudando a Bolívia – tem ajudado, aprovamos aqui no 
Senado Federal creio que trezentas mil doses de va-
cina contra a febre aftosa para a Bolívia, nosso país 
vizinho, que tem dificuldades –, por que não ajudar um 
Estado brasileiro que está em dificuldades? O Ministério 
da Agricultura tem que ajudar. Se o Estado não está 
fazendo, o Ministério da Agricultura vai ter que tomar 
as providências necessárias. Obrigado.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Senador 
Raupp, agradecemos. V. Exª é Líder do nosso partido 
e o Ministro é este extraordinário homem competente, 
que todo o Brasil aplaude – não só o Brasil, o mundo 
–, Reinhold Stephanes. Tão logo V. Exª consiga, con-
vocarei os participantes.

Havia na minha região também, mas ele morreu, 
um médico dedicado a melhorar o plantel de guzerá, 
Dr. Odival Resende. Mas eu convocarei um familiar dele 
para essas cabeças iluminadas continuarem.

Paim, o nosso orgulho era dizer que o piauiense 
era o gaúcho do Nordeste. Mas, deste jeito, rodeado 
de aftosa por todos os lados, vamos perder esse tí-
tulo honroso que muito nos orgulha. A febre aftosa, 
uma enfermidade que já conhecemos, é uma doença 
causada por vírus; é complicada porque são seis ví-
rus: quando o animal é atacado por um vírus não dá 
imunidade contra os outros. De tal maneira que é uma 
doença extremamente infecciosa. Sem controle, o Esta-
do do Piauí sofre enorme prejuízo com a arrecadação 
de impostos sobre a comercialização e a exportação.

Lamentamos que o Estado não faça a sua parte. 
Os empresários estão fazendo a deles. O setor empre-
sarial, segundo o nosso Dr. Hélio Paranaguá, já está 
com outra campanha de vacinação. 

Aquisição e aplicação de vacina contra 
Febre Aftosa, de acordo com as diretrizes de-
finidas pelo serviço veterinário; 

Demonstração de informações cadas-
trais atualizadas;

Cumprimento dos regulamentos esta-
belecidos, com destaque para as normas de 
movimentação de animais;

Comunicação ao serviço veterinário de 
suspeitas de ocorrência de qualquer doença 
vesicular;

Mobilização e oferta de recursos finan-
ceiros e de influências políticas para a susten-
tação do Programa.

O setor privado, os empresários, esses são he-
róis que acreditam ainda na pecuária. O pavor é que 
não é apenas o gado que se contagia. Sabemos que o 
Piauí tem destaque na caprinocultura, na ovinocultura 
e também na suinocultura. Todos esse setores sofrem, 
portanto, as conseqüências dessa inibição. 

São essas as nossas palavras. Faço um apelo ao 
Presidente da República em nome do Piauí – que tanto 
aplaude e aplaudiu sua Excelência nas duas eleições 
recentemente disputadas – para que consigamos que 
o Estado volte a ser como no passado. No meu gover-
no, recebemos prêmios pela melhoria do nosso plantel 
na pecuária. Foi por essa razão que o criador Lourival 
Parente foi homenageado pelos criadores de Minas, 
particularmente de Uberlândia. Ele, como o Dr. Hélio 
Paranaguá, são pessoas que têm uma vida dedicada 
a isso. O Dr. Hélio Paranaguá é agrônomo com curso 
no exterior, e notado. 

Esses são dados reais. Agora, não adianta nada. 
Como diz a sabedoria popular, é mais fácil tapar o sol com 
a peneira do que esconder a verdade. Não adianta nada 
querer comprar a imprensa, os jornais, as televisões... A 
verdade jorra como jorrou no Jornal Nacional a vergonha 
dos poços. Vítimas de corrupção! Trinta mil piauienses 
não têm água para beber, vitimados pela corrupção im-
plantada naquele Estado, que é dirigido pelo PT.

A pecuária, a caprinocultura, a ovinocultura sem-
pre foram, em nossa história, fatores primordiais de 
riqueza. É sabido que a colonização do Piauí sofreu 
uma influência diferente dos outros Estados, do interior 
para o litoral, justamente porque os ricos baianos e os 
ricos pernambucanos, que se limitavam, compravam 
as fazendas dos piauienses. E o piauiense, humilde, 
se conformava em ser vaqueiro daqueles poderosos. 
Então, nasceu daí a grandeza do nosso Estado, o Piauí, 
que nunca dantes – como o Presidente diz: “nunca dan-
tes...” – esteve em situação tão difícil como hoje.

Este é o nosso pronunciamento ao Presidente da 
República e ao Ministro, a quem vamos buscar para 
que consiga afastar este grande mal que é a aftosa 
no Piauí, que está colocando em risco toda a nossa 
riqueza de bovinos, caprinos e suínos.

Essas eram as nossas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Sobre a mesa, mensagens do Senhor Presidente da 
República, que passo a ler.

São lidas as seguintes:
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MENSAGENS  
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 210, de 2008 (nº 833/2008, na origem), de 29 de 
outubro último, restituindo autógrafos do Projeto 
de Lei da Câmara nº 12, de 2007 (nº 1.791/99, 
na Casa de origem), que institui o Dia Nacional 
dos Surdos, sancionado e transformado na Lei 
nº 11.796, de 29 de outubro de 2008; 

– Nº 211, de 2008 (nº 834/2008, na origem), de 29 
de outubro último, restituindo autógrafos do 
Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2007 (nº 
3.986/2004, na Casa de origem), que institui o 
Dia Nacional do Vaqueiro, sancionado e trans-
formado na Lei nº 11.797, de 29 de outubro 
de 2008; e

– Nº 212, de 2008 (nº 835/2008, na origem), de 29 de 
outubro último, restituindo autógrafos do Projeto 
de Lei da Câmara nº 129, de 2008 (nº 284/2007, 
na Casa de origem), de iniciativa do Superior 
Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a compo-
sição e a competência do Conselho da Justiça 
Federal, revoga a Lei nº 8.472, de 14 de outubro 
de 1992, e dá outras providências, sancionado 
e transformado na Lei nº 11.798, de 29 de ou-
tubro de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Será encaminhado à Câmara dos Deputados 
um exemplar do autógrafo de cada um dos projetos 
sancionados.

Os processados vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comis-

são de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. Nº 355/08 - CDH

Brasília, 15 de outubro de 2008

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição 

combinado com o parágrafo 2º, do artigo 91 e art. 282, 
ambos, do Regimento Interno do Senado Federal, comu-
nico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou 
a Emenda nº 1 — CCJ/CDH (Substitutivo) ao Projeto 
de Lei do Senado nº 50, de 2005, que “Cria a Agência 
Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente” e 
deverá constar da Pauta da próxima reunião para dis-
cussão em turno suplementar.

Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com referência ao expediente que acaba de ser lido, 
a Presidência comunica ao plenário que, ao Substitu-
tivo ao Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2005, po-
derão ser oferecidas emendas até o encerramento da 
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, aviso da Ministra de Estado 
Chefe da Casa Civil da Presidência da República que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

Aviso nº 988 - C. Civil.

Em 30 de outubro de 2008

Assunto: Substituição de Anexo.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria, nos termos do 

Aviso nº 27, de 25 de setembro de 2008, do Ministério 
das Relações Exteriores, a Tabela de Equivalências, 
traduzida para a língua portuguesa, Anexo I do Pro-
tocolo de Integração Educativa e Reconhecimento de 
Certificados, Títulos e Estudos de Nível Fundamental 
e Médio Não-Técnico entre os Estados Partes do Mer-
cosul, a República da Bolívia e a República do Chile, 
assinado em Brasília, em 5 de dezembro de 2002.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica.

Aviso Nº 27/DAI/DCE/DMC  PAIN  MERCOSUL

Brasília, 25 de setembro  de 2008

A Sua Excelência a Senhora
Dilma Rousseff
Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên-
cia da República
Brasília - DF

Senhora Ministra,
Encaminho, para exame e oportuno envio à Se-

cretaria-Geral da Mesa do Senado, a anexa Tabela de 
Equivalências, referente ao Protocolo de Integração 
Educativa e Reconhecimento de Certificados, Títulos 
e Estudos de Nível Médio Não-Técnico entre os Es-
tados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e 
a República do Chile, assinado em Brasília, em 5 de 
dezembro de 2002, e aprovado pelo Congresso Na-
cional por meio do Decreto Legislativo nº 216, de 30 
de junho de 2004.

2. O texto do referido Protocolo foi publicado no 
Diário do Senado Federal de 10 de fevereiro de 2004. 
No entanto, o Anexo I, constituído pela Tabela de Equi-
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valências, continha erros de tradução, fato detectado 

durante exame prévio à promulgação.

3. Ante o exposto, sugiro o envio da tabela retifica-

da ao Congresso Nacional, para que seja considerada 

a possibilidade de republicação do Decreto Legislativo, 

o qual servirá de base para a promulgação.

Atenciosamente, – Samuel Pinheiro Guimarães, 

Ministro de Estado Interino das Relações Exteriores.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Expediente que acaba de ser lido será jun-
tado ao processado do Decreto-Legislativo nº 216, 
de 2004. 

A Presidência determina a publicação da matéria 
no Diário do Senado Federal.

Sobre a mesa, aviso do Vice-Presidente, no exer-
cício da Presidência, do Tribunal de Contas da União 
que passo a ler.

É lido o seguinte:

Aviso nº 1.595-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 29 de outubro de 2008

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, em atenção ao Ofício nº 1.386/SF, de 1-9-2008, 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº 

TC 23.988/2008-5, pelo Plenário desta Corte na Ses-
são Ordinária de 29-10-2008.

Respeitosamente, – Ubiratan Aguiar, Vice-Pre-
sidente, no exercício da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O aviso que acaba de ser lido vai à publicação 
e será juntado ao processado do Projeto de Resolu-
ção nº 48, de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Esgotou-se na última sexta-feira o prazo previsto 
no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo 
Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 491, de 2003, de au-
toria da Senadora Patrícia Saboya Gomes, que 
altera o §1º do art. 225 do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940, para estabelecer 
hipótese de ação pública;

– Projeto de Lei do Senado nº 207, de 2005, de au-
toria do Senador Geraldo Mesquita Júnior, que 
altera dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973 – Código de Processo Civil, relativos 
à citação por edital; 

–– Projeto de Lei do Senado nº 500, de 2007, de 
autoria do Senador Garibaldi Alves Filho, que 
institui o Cadastro Nacional de Fornecedores 
Suspensos de Participar de Licitações e Contratar 
com a Administração Pública Direta e Indireta da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios; e 

– Projeto de Lei do Senado nº 251, de 2008, de au-
toria do Senador Geovani Borges, que acrescen-
ta dispositivos ao art. 16 da Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, para permitir a formação 
de redes por emissoras de radiodifusão comu-

nitária localizadas na Amazônia Ocidental para 
a transmissão de programação exclusivamente 
jornalística ou educativa. 

Tendo sido apreciados terminativamente pelas 
comissões competentes, os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 491, de 2003, 207, de 2005 e 500, de 2007, 
aprovados, vão à Câmara dos Deputados, e o de nº 
251, de 2008, rejeitado, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência lembra ao Plenário que o tempo 
destinado aos oradores do Período do Expediente da 
sessão deliberativa ordinária de amanhã será dedica-
do a homenagear o quadringentésimo aniversário de 
nascimento do Padre Antonio Vieira, de acordo com 
os Requerimentos nºs 747 e 1.230, de 2008, do Se-
nador Marco Maciel e outros Srs. Senadores.

Esclarece, ainda, que continuam abertas as ins-
crições para a referida homenagem. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Antes de encerrar a presente sessão, quero agrade-
cer ao Ministro Hélio Costa por ter me convidado a ir 
com ele amanhã ao Rio Grande do Sul, capital Porto 
Alegre, onde será inaugurada a TV Digital. Agradeço 
ao Ministro das Comunicações. 

Não poderei acompanhá-lo, porque, amanhã, no 
mesmo horário, às 14 horas, teremos uma reunião na 
Presidência do Senado com o Presidente Garibaldi 
Alves, o Ministro da Previdência, Sr. José Pimentel, 
o Presidente da Comissão Mista de Orçamento, Sr. 
Deputado Mendes Ribeiro, e o Relator, Senador Del-
cídio Amaral.

Desde já, agradeço ao Ministro Hélio Costa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 435, DE 2008 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  

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

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 435, de 2008, que altera a Lei nº 
10.179, de 6 de fevereiro de 2001; revoga dis-
positivos da Medida Provisória nº 2.179-36, de 
24 de agosto de 2001; dispõe sobre a utilização 
do superávit financeiro em 31 de dezembro de 
2007, e dá outras providências.

Relator revisor: Senador Romero Jucá

    23ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2008 



45852 Terça-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2008

(Sobrestando a pauta a partir de: 
25.8.2008)

Prazo final prorrogado: 7.11.2008

2

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 25, DE 2008  

(Proveniente da Medida Provisória nº 436, de 2008) 
(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 25, de 2008, que al-
tera as Leis nºs 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, e 11.727, de 23 de junho de 2008, 
relativamente à incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI, da Contribui-
ção para o PIS/Pasep e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social – CO-
FINS, incidentes no mercado interno e na im-
portação, sobre Produtos dos Capítulos 21 e 
22 da Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados-TIPI, aprovada pelo 
Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006, 
a Lei nº 10.451, de 10 de maio de 2002, e a 
Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agos-
to de 2001 (proveniente da Medida Provisória 
nº 436, de 2008).

Relator revisor: Senador Marconi Pe-
rillo

(Sobrestando a pauta a partir de: 
25.8.2008)

Prazo final prorrogado: 7.11.2008

3

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 26, DE 2008  

(Proveniente da Medida Provisória nº 438, de 2008) 
(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 26, de 2008, que dispõe 
sobre medidas tributárias aplicáveis às doa-
ções em espécie recebidas por instituições 
financeiras públicas controladas pela União 
e destinadas a ações de prevenção, monito-
ramento e combate ao desmatamento e de 
promoção da conservação e do uso susten-
tável das florestas brasileiras (proveniente da 
Medida Provisória nº 438, de 2008).

Relator revisor: Senador João Pedro

(Sobrestando a pauta a partir de: 
18.9.2008)

Prazo final prorrogado: 1º.12.2008

4

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 439, DE 2008 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  

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

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 439, de 2008, que constitui fonte de recursos 
adicional para ampliação de limites operacionais do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES e revoga a Medida provisória nº 437, 
de 29 de julho de 2008.

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

13.10.2008)
Prazo final prorrogado: 5.2.2009

5

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 27, DE 2008 

 (Proveniente da Medida Provisória nº 440, de 2008) 
(Encontra-se sobrestando a pauta, os termos do  

§ 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 27, de 2008, que dis-
põe sobre a reestruturação da composição 
remuneratória das Carreiras de Auditoria da 
Receita Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do 
Trabalho, de que trata a Lei no 10.910, de 15 
de julho de 2004, das Carreiras da Área Ju-
rídica, de que trata a Lei no 11.358, de 19 de 
outubro de 2006, das Carreiras de Gestão Go-
vernamental, de que trata a Medida Provisória 
no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001; das 
Carreiras do Banco Central do Brasil – BACEN, 
de que trata a Lei no 9.650, de 27 de maio de 
1998; e da Carreira de Diplomata, de que trata 
a Lei no 11.440, de 29 de dezembro de 2006; 
cria o Plano de Carreiras e Cargos da Susep, 
o Plano de Carreiras e Cargos da CVM e o 
Plano de Carreiras e Cargos do IPEA; dispõe 
sobre a remuneração dos titulares dos cargos 
de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo 
P-1500, de que trata a Lei no 9.625, de 7 de 
abril de 1998, e dos integrantes da Carreira 
Policial Civil dos extintos Territórios Federais 
do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima de que 
trata a Lei no 11.358, de 19 de outubro de 2006, 
sobre a criação de cargos de Defensor Público 
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da União e a criação de cargos de Analista de 
Planejamento e Orçamento, e sobre o Sistema 
de Desenvolvimento na Carreira – SIDEC; alte-
ra as Leis nºs 10.910, de 15 de julho de 2004, 
11.358, de 19 de outubro de 2006, e 9.650, de 
27 de maio de 1998; revoga dispositivos da Me-
dida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro 
de 2001, das Leis nºs 9.650, de 27 de maio 
de 1998, 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 
10.910, de 15 de julho de 2004, 11.094, de 13 
de janeiro de 2005, 11.344, de 8 de setembro 
de 2006, e 11.356, de 19 de outubro de 2006; 
e dá outras providências (proveniente da Me-
dida Provisória nº 440, de 2008).

Relator revisor: Senador Valdir Raupp
(Sobrestando a pauta a partir de: 

13.10.2008)
Prazo final prorrogado: 5.2.2009

6

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 28, DE 2008 

 (Proveniente da Medida Provisória nº 441, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 28, de 2008, que 
dispõe sobre a reestruturação da composi-
ção remuneratória das Carreiras de Oficial 
de Chancelaria e de Assistente de Chance-
laria, de que trata o art. 2º da Lei no 11.440, 
de 29 de dezembro de 2006, da Carreira de 
Tecnologia Militar, de que trata a Lei nº 9.657, 
de 3 de junho de 1998, dos cargos do Grupo 
Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – 
Grupo DACTA, de que trata a Lei nº 10.551, 
de 13 de novembro de 2002, dos empregos 
públicos do Quadro de Pessoal do Hospital 
das Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei 
nº 10.225, de 15 de maio de 2001, da Carreira 
de Supervisor Médico-Pericial, de que trata 
a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das 
Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, 
de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho 
de 1993, do Plano de Carreiras e Cargos 
da Fundação Oswaldo Cruz ¿ FIOCRUZ, de 
que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro 
de 2006, das Carreiras e do Plano Especial 
de Cargos do Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, de 
que trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro 
de 2005, da Carreira da Seguridade Social 
e do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.483, 
de 3 de julho de 2002, da Carreira Previden-

ciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26 
de dezembro de 2001, dos Policiais e Bom-
beiros Militares dos Ex-Territórios Federais 
e do antigo Distrito Federal, de que trata a 
Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002, do Pla-
no Especial de Cargos da Superintendência 
da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, de 
que trata a Lei nº 11.356, de 19 de outubro 
de 2006, do Plano Especial de Cargos da 
Empresa Brasileira de Turismo – EMBRA-
TUR, de que trata a Lei nº 11.356, de 19 de 
outubro de 2006, do Plano de Classificação 
de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645, de 
10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de 
Cargos do Poder Executivo, de que trata a 
Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, do 
Quadro de Pessoal da Imprensa Nacional, 
de que trata a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro 
de 2005, da Gratificação de Incremento à 
Atividade de Administração do Patrimônio da 
União -GIAPU, de que trata a Lei nº 11.095, 
de 13 de janeiro de 2005, das Carreiras da 
área de Meio Ambiente, de que trata a Lei nº 
10.410, de 11 de janeiro de 2002, do Plano 
Especial de Cargos do Ministério do Meio 
Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renová-
veis – IBAMA, de que trata a Lei nº 11.357, 
de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e 
do Plano Especial de Cargos do FNDE, de 
que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro 
de 2006, das Carreiras e do Plano Espe-
cial de Cargos do INEP, de que trata a Lei 
nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, dos 
Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata 
a Lei nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do 
Quadro de Pessoal da Fundação Nacional 
do Índio – FUNAI, do Plano de Carreiras e 
Cargos do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – IN-
METRO, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 
de outubro de 2006, do Plano de Carreiras 
e Cargos do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE, de que trata a Lei nº 
11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano 
de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial – INPI, de que trata 
a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, 
da Carreira do Seguro Social, de que trata 
a Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004, das 
Carreiras e do Plano Especial de Cargos do 
Departamento Nacional de Produção Mineral 
– DNPM, de que trata a Lei nº 11.046, de 27 
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de dezembro de 2004, do Quadro de Pessoal 
da AGU, de que trata a Lei nº 10.480, de 2 
de julho de 2002, da Tabela de Vencimen-
tos e da Gratificação de Desempenho de 
Atividade dos Fiscais Federais Agropecuá-
rios, de que trata a Lei nº 10.883, de 16 de 
junho de 2004, da Gratificação de Desem-
penho de Atividade Técnica de Fiscalização 
Agropecuária -GDATFA, de que trata a Lei 
nº 10.484, de 3 julho de 2002, da Gratifica-
ção de Desempenho de Atividade de Perito 
Federal Agrário -GDAPA, de que trata a Lei 
nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, da 
Gratificação de Desempenho de Atividade 
de Reforma Agrária -GDARA, de que trata 
a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da 
Gratificação de Desempenho da Carreira 
da Previdência, da Saúde e do Trabalho – 
GDPST, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 
de outubro de 2006, das Carreiras e Planos 
Especiais de Cargos das Agências Regu-
ladoras, de que tratam as Leis nºs 10.768, 
de 19 de novembro de 2003, 10.871, de 20 
de maio de 2004, 10.882, de 9 de junho de 
2004, e 11.357, de 19 de outubro de 2006, 
da Gratificação Temporária das Unidades 
Gestoras dos Sistemas Estruturadores da 
Administração Pública Federal – GSISTE, 
de que trata a Lei nº 11.356, de 19 de ou-
tubro de 2006; dispõe sobre a instituição 
da Gratificação Específica de Produção de 
Radioisótopos e Radiofármacos – GEPR, da 
Gratificação Específica, da Gratificação do 
Sistema de Administração dos Recursos de 
Informação e Informática – GSISP, da Grati-
ficação Temporária de Atividade em Escola 
de Governo – GAEG e do Adicional por Plan-
tão Hospitalar; dispõe sobre a remuneração 
dos beneficiados pela Lei nº 8.878, de 11 de 
maio de 1994; dispõe sobre a estruturação 
da Carreira de Médico Perito Previdenciário, 
no âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, do Plano 
de Carreiras e Cargos do Instituto Evandro 
Chagas e do Centro Nacional de Primatas 
e do Plano Especial de Cargos do Ministé-
rio da Fazenda; reestrutura a Carreira de 
Agente Penitenciário Federal, de que trata 
a nº Lei nº 10.693, de 25 de junho de 2003; 
cria as Carreiras de Especialista em Assis-
tência Penitenciária e de Técnico de Apoio à 
Assistência Penitenciária; altera as Leis nºs 
9.657, de 3 de junho de l998, 11.355, de 19 

de outubro de 2006, 10.551, de 13 de no-
vembro de 2002, 10.225, de 15 de maio de 
2001, 11.344, de 8 de setembro de 2006, 
8.691, de 28 de julho de 1993, 11.171, de 2 
de setembro de 2005, 10.483, de 3 de julho 
de 2002, 10.355, de 26 de dezembro de 2001, 
11.356, de 19 de outubro de 2006, 11.357, 
de 19 de outubro de 2006, 11.090, de 7 de 
janeiro de 2005, 11.095, de 13 de janeiro 
de 2005, 10.410, de 11 de janeiro de 2002, 
11.156, de 29 de julho de 2005, 11.319, de 
6 de julho de 2006, 10.855, de 1º de abril de 
2004, 11.046, de 27 de dezembro de 2004, 
10.480, de 2 julho de 2002, 10.883, de 16 
de junho de 2004, 10.484, de 3 de julho de 
2002, 10.550, de 13 de novembro de 2002, 
10.871, de 20 de maio de 2004, 10.768, de 
19 de novembro de 2003, 10.882, de 9 de 
junho de 2004, 11.526, de 4 de outubro de 
2007; revoga dispositivos das Leis nºs 8.829, 
de 22 de dezembro de 1993, 9.028, de 12 de 
abril de 1995, 9.657, de 3 de junho de 1998, 
10.479, de 28 de junho de 2002, 10.484, de 
3 de julho de 2002, 10.551, de 13 de novem-
bro de 2002, 10.882, de 9 de junho de 2004, 
10.907, de 15 de julho de 2004, 10.046, de 
27 de dezembro de 2004, 11.156, de 29 de 
julho de 2005, 11.171, de 2 de setembro de 
2005, 11.319, de 6 de julho de 2006, 11.344, 
de 8 de setembro de 2006, 11.355, de 19 de 
outubro de 2006, 11.357, de 19 de outubro de 
2006; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 441, de 2008).

Relatora revisora: Senadora Rosalba 
Ciarlini

(Sobrestando a pauta a partir de: 
13.10.2008)

Prazo final prorrogado: 5.2.2009

7

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2008 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 64, § 1º, da Constituição) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

art. 375 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei da Câmara nº 130, de 2008 (nº 
3.452/2008, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que dispõe 
sobre a criação da Carreira de Desenvolvi-
mento de Políticas Sociais, sobre a criação 
de cargos de Analista Técnico e de Agente 
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Executivo da Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP, sobre a transformação 
de cargos na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA, altera o Anexo I da Lei 
nº 10.871, de 20 de maio de 2004, para adap-
tar os quantitativos de cargos da ANVISA, 
a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, 
que dispõe sobre a Carreira de Analista de 
Infra-Estrutura e sobre o cargo isolado de 
provimento efetivo de Especialista em Infra-
Estrutura Sênior, e altera a Lei nº 11.526, de 
4 de outubro de 2007, para prever a fórmula 
de pagamento de cargo em comissão ocu-
pado por militar, e a Lei nº 10.683, de 28 de 
maio de 2003.

Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

(Sobrestando a pauta a partir de 
17/10/2008)

8

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 29, DE 2008 

(Proveniente da Medida Provisória nº 442, de 2008)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 442, de 2008, de autoria do 
Presidente da República, que dispõe sobre 
operações de redesconto pelo Banco Cen-
tral do Brasil, autoriza a emissão da Letra de 
Arrendamento Mercantil – LAM, altera a Lei 
nº 6.099, de 12 de setembro de 1974, e dá 
outras (proveniente da Medida Provisória nº 
442, de 2008).

Relator revisor: Senador Francisco Dor-
nelles

(Sobrestando a pauta a partir de: 
20.11.2008)

9

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 48, DE 2003 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 48, de 
2003, tendo como primeiro signatário o Se-
nador Antonio Carlos Magalhães, que dis-
põe sobre aplicação de recursos destinados 
à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Justi-
ça 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.

10

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 5, DE 2005 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 5, de 2005, tendo 
como primeiro signatário o Senador Cristovam 
Buarque, que altera o art. 45 da Constituição 
para conceder ao brasileiro residente no exte-
rior o direito de votar nas eleições.

Parecer sob nº 1.037, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

11

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 38, DE 2004 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 38, de 
2004, tendo como primeiro signatário o Se-
nador Sérgio Cabral, que altera os arts. 52, 
55 e 66, da Constituição Federal, para es-
tabelecer o voto aberto nos casos em que 
menciona, terminando com o voto secreto 
do parlamentar.

Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e 
1.185, de 2007, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio 
Carlos Valadares, – 1º pronunciamento: (sobre 
a Proposta) favorável, nos termos da Emen-
da nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; – 2º 
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de 
Plenário), contrário.

12

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 50, DE 2006 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, 
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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.

Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Pro-
posta) Relator: Senador Tasso Jereissati, fa-
vorável; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda 
nº 1, de Plenário) Relator ad hoc: Senador 
Flexa Ribeiro, favorável, com Subemenda, 
que oferece.

13

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 86, DE 2007 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 86, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Alvaro Dias, que altera o § 2º do art. 55 da 
Constituição Federal (determina o voto aber-
to para a perda de mandato de Deputados e 
Senadores).

Pareceres sob nºs 817 e 1.187, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, – 1º pronunciamento: (sobre a Propos-
ta), Relator: Senador Tasso Jereissati, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, 
que apresenta; – 2º pronunciamento: (sobre a 
Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc: Senador 
Flexa Ribeiro, favorável parcialmente, com 
Subemenda, que apresenta.

14

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 7, DE 2008

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 7, de 2008, tendo como 
primeiro signatário o Senador Gim Argello, 
que altera os arts. 21, 22 e 48 da Constitui-
ção Federal, para transferir da União para o 
Distrito Federal as atribuições de organizar 
e manter a Defensoria Pública do Distrito 
Federal.

Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

15

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 20, DE 1999 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18, de 1999; 
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 20, de 1999, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Roberto Arruda, 
que altera o art. 228 da Constituição Federal, 
reduzindo para dezesseis anos a idade para 
imputabilidade penal. 

Parecer sob nº 478, de 2007, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes Torres, favorável à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 
1999, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 
e pela rejeição das demais matérias que tra-
mitam em conjunto, com votos contrários dos 
Senadores Sibá Machado, Eduardo Suplicy, 
Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares, 
Pedro Simon, Romero Jucá, e das Senado-
ras Serys Slhessarenko, Lúcia Vânia e, em 
separado, do Senador Aloizio Mercadante e 
da Senadora Patrícia Saboya.

16

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 18, DE 1999 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999; 
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 18, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Romero Jucá, que altera a redação 
do art. 228 da Constituição Federal. 

17

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 3, DE 2001 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 18 e  

20, de 1999; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 3, de 2001, tendo como primeiro signatário 
o Senador José Roberto Arruda, que altera o 
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artigo 228 da Constituição Federal, reduzindo 
para dezesseis anos a idade para imputabili-
dade penal.

18

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 26, DE 2002 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e  

20, de 1999; 3, de 2001;90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 26, de 2002, tendo como primeiro 
signatário o Senador Iris Rezende, que altera 
o artigo 228 da Constituição Federal, para re-
duzir a idade prevista para a imputabilidade 
penal, nas condições que estabelece.

19

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 90, DE 2003 

(Tramitando em conjunto com as  
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e  

20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 90, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Magno Malta, que inclui 
parágrafo único no artigo 228, da Constitui-
ção Federal, para considerar penalmente 
imputáveis os maiores de treze anos que 
tenham praticado crimes definidos como 
hediondos.

20

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 9, DE 2004 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e  

20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 9, de 2004, tendo como primeiro signatário 
o Senador Papaléo Paes, que acrescenta pa-
rágrafo ao artigo 228 da Constituição Federal, 
para determinar a imputabilidade penal quando 
o menor apresentar idade psicológica igual ou 
superior a dezoito anos.

21

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 208, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 208, de 2008 (nº 
518/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre a República 
Federativa do Brasil e o Reino da Espanha so-
bre Reconhecimento Recíproco de Carteiras 
de Habilitação, assinado em Madri, em 17 de 
setembro de 2007. 

Parecer favorável, sob nº 1.039, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador César Borges.

22

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, 
de 2003 (nº 2.820/2000, na Casa de origem), 
que altera os arts.47 e 56 da Lei nº 5.764, de 
16 de dezembro de 1971. (Dispõe sobre a ad-
ministração e o conselho fical das sociedades 
cooperativas).

Parecer sob nº 95, de 2008, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, 
oferecendo a redação do vencido.

23

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2003

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 28, de 2003 (nº 
5.657/2001, na Casa de origem), que acres-
centa dispositivo à Lei n.º 8.906, de 4 de 
julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto 
da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB (prescrição em cinco anos da 
ação de prestação de contas do advogado 
para o seu cliente, ou de terceiros por con-
ta dele).

Parecer favorável, sob nº 1.162, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Demóstenes Torres.

24

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 75, de 2004 (nº 1.071/2003, 
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na Casa de origem), que altera a Lei nº 10.334, 
de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de fabricação e comerciali-
zação de lâmpadas incandescentes para uso 
em tensões de valor igual ou superior ao da 
tensão nominal da rede de distribuição, e dá 
outras providências.

Parecer favorável sob nº 87, de 2007, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Delcídio Amaral.

25

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 103, de 2005 (nº 45/99, 
na Casa de origem), que veda a exigência de 
carta de fiança aos candidatos a empregos 
regidos pela Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT.

Parecer sob nº 198, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Se-
nador Paulo Paim, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que apre-
senta.

26

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2006 (nº 1.696/2003, 
na Casa de origem), que altera o § 2º do art. 
12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros pri-
vados de assistência à saúde (acrescenta o 
planejamento familiar nos casos de cobertura 
dos planos ou seguros privados de assistên-
cia à saúde). 

Parecer favorável, sob nº 145, de 2007, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko.

27

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003, 
na Casa de origem), que altera o inciso XIII 
do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998 (inclui as normas técnicas 
como obras protegidas pela legislação dos 
direitos autorais).

Parecer favorável, sob nº 376, de 2006, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Roberto Saturnino.

28

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 4, de 2006 (nº 4.730/2004, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi-
dente da República, que dá nova redação 
aos arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (dispõe 
sobre a autenticidade de peças oferecidas 
para prova no processo trabalhista e sobre o 
cabimento de recurso ordinário para instân-
cia superior).

Parecer favorável sob o nº 697, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator Senador Eduardo Suplicy .

29

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº 
2.822/2003, na Casa de origem), que acres-
centa parágrafo único ao art. 1º da Consoli-
dação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para dispor sobre a boa-fé nas rela-
ções de trabalho. 

Parecer sob nº 542, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.

30

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2006

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

Parecer sob o nº 1.175, de 2006, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator ad hoc: Senador Mão Santa, favorável, 
com a Emenda nº 1-CE, que oferece.
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31

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 2005 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum)

Discussão, em segundo turno, do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 142, de 2005, de 
iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito – Desmanche, que altera a redação 
do art. 126 da Lei nº 9.503, de 24 de setembro 
de 1997, renumera e altera o seu parágrafo 
único, passando-o para § 1º e acrescenta os 
§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, instituindo ainda, 
os arts. 126-A e 126-B. 

Parecer sob nº 1.045, de 2008, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Efraim Mo-
rais, oferecendo a redação do vencido, para o 
segundo turno regimental.

32

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 30, DE 2003 
(Tramitando em conjunto com o  

Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2003) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 6, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 30, de 2003, de autoria do 
Senador Sérgio Cabral, que acrescenta artigos 
à Lei nº 8.078/90 – Código do Consumidor, 
obrigando a comunicação prévia da inclusão 
do consumidor em cadastros, bancos de da-
dos, fichas ou registros de inadimplentes, e 
obrigando os fornecedores de bens e serviços 
a fixar data e turno para a entrega de bens e 
prestação de serviços.

Parecer sob nº 288, de 2007, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Gerson Camata, favorável ao Projeto com a 
Emenda nº 1-CMA, e subemenda que apre-
senta, e contrário ao Projeto de Lei do Senado 
nº 306, de 2003, que tramita em conjunto.

33

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 306, DE 2003 
(Tramitando em conjunto com o  

Projeto de Lei do Senado nº 30, de 2003) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 6, de 2007)

Projeto de Lei do Senado nº 306, de 
2003, de autoria do Senador Valmir Amaral, 

que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor), tipificando como crime a ma-
nutenção de informações negativas sobre 
consumidor em cadastros, banco de dados, 
fichas ou registros por período superior a 
cinco anos.

34

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2005 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 7, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 169, de 2005, de autoria do 
Senador Paulo Paim, que altera dispositivo da 
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que 
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências.

Parecer sob nº 459, de 2007, da Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CDH 
(Substitutivo), que oferece.

35

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresen-
ta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 
2-Plen): favorável, nos termos de Subemenda 
que oferece.

36

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 277, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 9, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 277, de 2007, de autoria 
do Senador Flávio Arns, que acrescenta pará-
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grafo 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. 

Parecer sob nº 874, de 2007, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Wilson Matos, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

37

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226, 
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta 
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe so-
bre as Comissões Parlamentares de Inquérito 
(tipifica as condutas de fazer afirmação falsa 
ou negar a verdade, na condição de indiciado 
ou acusado, em inquéritos, processos ou Co-
missões Parlamentares de Inquérito). 

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do Requerimento nº 
29, de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.

38

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
nº 32, de 2008, de iniciativa da Comissão 
Mista Especial sobre Mudanças Climáticas, 
que altera o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 
de agosto de 1981, que dispõe sobre a Po-
lítica Nacional do Meio Ambiente, seus fins 
e mecanismos de formulação e aplicação, 
para introduzir critérios relacionados com as 
mudanças climáticas globais no processo de 
licenciamento ambiental de empreendimentos 
com horizonte de operação superior a vinte 
e cinco anos.

39

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e  

143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
33, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dis-
põe sobre a Redução Certificada de Emissão 
(RCE) (unidade padrão de redução de emissão 
de gases de efeito estufa).

40

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e  

143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
34, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dis-
põe sobre a concessão de subvenção à imple-
mentação de Servidão Florestal, de Reserva 
Particular do Patrimônio Natural e de reserva 
legal, e sobre a possibilidade de recebimento 
da subvenção na forma de abatimento de dí-
vidas de crédito rural.

41

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
35, de 2008, de iniciativa da Comissão Mis-
ta Especial sobre Mudanças Climáticas, que 
altera dispositivo da Lei nº 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, para viabilizar o acesso, 
ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, dos 
autoprodutores de energia elétrica.

42

PARECER Nº 106, DE 2008

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 106, de 2008, da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, Relator 
ad hoc: Senador Flávio Arns, concluindo fa-
voravelmente à Indicação nº 2, de 2007, da 
Senadora Serys Slhessarenko, que sugere à 
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Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, por seu intermédio, à Subcomis-
são de Trabalho Escravo, para analisar todas 
as matérias que tratem do tema e que se en-
contram em tramitação na Casa.

43

REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 778, de 2007, de autoria da Senadora Kátia 
Abreu, solicitando a remessa do Projeto de Lei do 
Senado nº 202, de 2005, à Comissão de Agricul-
tura e Reforma Agrária, uma vez que o prazo na 
Comissão de Assuntos Econômicos já se encon-
tra esgotado. (Fixação e ajuste dos parâmetros, 
índices e indicadores de produtividade.)

44

REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Ca-
valcanti, solicitando a dispensa do parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos ao Projeto 
de Lei do Senado nº 312, de 2007, uma vez 
que o prazo naquela Comissão já se encontra 
esgotado. (Gestão de florestas públicas; institui 
o Serviço Florestal Brasileiro na estrutura do 
Ministério do Meio Ambiente)

45

REQUERIMENTO Nº 1.230, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.230, de 2007, da Senadora Serys 
Slhessarenko, solicitando voto de censura ao 
juiz Edilson Rumbelsperger Rodrigues, da 1ª 
Vara Criminal e de Menores de Sete Lagoas 
– MG, pela falta de ética e compromisso mo-
ral ao rejeitar pedidos de medidas cautelares 
contra homens que agrediram ou ameaçaram 
suas companheiras.

Parecer favorável, sob nº 618, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Pedro Simon.

46

REQUERIMENTO Nº 847, DE 2008 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 847, de 2008, de iniciativa da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, solicitando voto de solidariedade 
ao Senador Eduardo Azeredo, em razão de 
correspondência por ele recebida, subscrita 
pelo Sr. Marco Aurélio Garcia, Assessor Es-
pecial de Política Externa do Presidente da 
República, relativa ao pronunciamento do 
Senador na sessão do Senado no último dia 
11 de junho, sobre a mudança de opinião do 
Presidente da Venezuela, Hugo Chávez, em 
relação às Forças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia (FARC).

47

REQUERIMENTO Nº 877, DE 2008 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 877, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de congratulação ao governo 
colombiano, aos familiares e ao povo colom-
biano pela libertação da ex-senadora e ex-
candidata presidencial Ingrid Betancourt, de 
onze militares colombianos e três soldados 
americanos, que estavam em poder das Forças 
Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), 
e que este acontecimento seja utilizado como 
marco para o estabelecimento de um processo 
de paz e resolução pacífica do conflito armado 
vivenciado pelo país irmão. 

EXTRAPAUTA

1

PARECER Nº 912, DE 2008 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 912, de 2008, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, Relator: Senador Eduardo Aze-
redo, sobre a Mensagem nº 124, de 2008 (nº 
400/2008, na origem), pela qual o Presidente 
da República submete à deliberação do Se-

    33ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2008 



45862 Terça-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2008

nado Federal a indicação do Senhor Arthur 
Badin para exercer o cargo de Presidente do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca – CADE do Ministério da Justiça, na vaga 
decorrente do término do mandato de Eliza-
beth Maria Mecier Querido Farina.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 19 

minutos.)
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Ata da 205ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 4 de novembro de 2008

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Garibaldi Alves Filho, Alvaro Dias, Papaléo Paes, 
Marco Maciel, Mão Santa e Paulo Paim

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 7 minu-
tos e encerra-se às 21 horas e 4 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB 
– PR) – Há número regimental. Declaro aber-
ta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem. Peço a palavra para uma comu-
nicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Após a sessão de homenagem, V. Exª terá a palavra 
para uma comunicação inadiável.

O tempo destinado aos oradores do Período do 
Expediente da presente sessão será dedicado a assina-
lar a passagem do 400º aniversário de nascimento do 
Padre Antônio Vieira, nos termos dos Requerimentos 
nºs 747 e 1.230, de 2008, do Senador Marco Maciel 
e outros Senadores.

Convido para compor a Mesa o Exmº Sr. Embaixa-
dor de Portugal, Francisco Seixas da Costa. (Pausa.)

Convido também para compor a Mesa o Exmº 
Sr. Senador Marco Maciel, primeiro subscritor do re-
querimento. (Pausa.)

Convido ainda o Exmº Sr. Padre Aleixo para com-
por a Mesa. (Pausa.)

Nossa saudação aos ilustres visitantes e às au-
toridades já nominadas, especialmente o Sr. Embai-
xador de Portugal, Francisco Seixas da Costa, e o 
Padre Aleixo.

O ilustre Senador Marco Maciel, com o zelo e o 
descortino que lhe são peculiares, requereu se desti-
nasse o período do Expediente de uma sessão plenária 
para que esta Casa pudesse assinalar o quadringenté-
simo aniversário de nascimento do Padre Antônio Viei-
ra. A Presidência do Senado Federal, louvando a feliz 
iniciativa do insigne Senador, destaca a importância da 
homenagem devida a um pregador que, reconhecido 
como uma das maiores expressões do nosso verná-
culo, em todos os tempos, foi também um humanista 
que viveu à frente do seu tempo e que contribuiu enor-
memente para a formação do pensamento filosófico, 
jurídico e político brasileiro.

Dono de uma vastíssima cultura e autor de uma 
também vastíssima obra, Vieira tem despertado o in-
teresse de pesquisadores em várias partes do mundo. 
Nas últimas décadas, suas obras foram publicadas ou 
republicadas em países como França, Inglaterra, Es-
panha e Estados Unidos, além, obviamente, do Brasil 
e Portugal. Com toda justiça, sempre figurou entre os 
maiores nomes da literatura em língua portuguesa. 
Sua ação política e seus questionamentos filosóficos, 
nem por isso, são menos importantes. Embora tenha 
vindo para o Brasil com apenas seis anos de idade, 

em 1614, influenciou como poucos os destinos de 
Portugal. No Colégio dos Jesuítas, onde ingressou em 
1623, desenvolveria, além da vocação religiosa, uma 
consistente formação humanista, calcada em Santo 
Agostinho, São Tomás de Aquino, Francisco Suarez e 
outros pensadores católicos.

Sua obra revela, além da influência desses pen-
sadores, notável conhecimento dos clássicos da An-
tiguidade. Jusnaturalista convicto, defendeu os índios 
e os escravos, além de condenar veementemente a 
intolerância religiosa. Tendo regressado a Portugal, 
seus sermões provocaram enorme impacto na socie-
dade e na monarquia. Perseguido pela Inquisição, foi 
preso, depois mantido em custódia e afinal proibido 
de pregar. Em face de sua brilhante defesa peran-
te aquele Tribunal, foi anistiado, sofrendo limitações, 
entretanto, quanto aos temas de suas pregações. Na 
verdade, foi incompreendido, conquanto criticasse as 
instituições do Reino e da Igreja. Vieira enxergava nas 
suas propostas modernizantes uma forma de Portugal 
superar impasses sociais e econômicos e garantir sua 
hegemonia no cenário internacional.

O professor Everaldo Gonzalez, estudioso da 
obra de Vieira, acredita que a vivência do pregador no 
Brasil contribuiu de forma significativa para aprofundar 
sua formação humanista, fundada numa concepção 
filosófica e teológica avançadas para sua época.

Ao propor a presente homenagem pelos 400 anos 
de nascimento do Padre Antonio Vieira, o Senador 
Marco Maciel destacou o fato de o pregador jesuíta 
ser considerado um cidadão de dois mundos. De fato, 
Vieira influencia decisivamente a história de Portugal, 
tanto quanto a do Brasil, para onde retornaria, em 
1681, e daria continuidade ao seu intenso trabalho de 
evangelização.

O Brasil colonial, sob a influência sucessivamen-
te das Ordenações Afonsinas, Manoelinas e Filipinas, 
tinha um ordenamento jurídico de cunho escravista. 
Os jesuítas, entre eles Vieira, destacadamente, pug-
navam pelo estabelecimento de uma ordem menos 
excludente, que não sustentasse a riqueza e o bem-
estar de uns mediante a miséria e a escravização de 
outros. Em sua vasta obra, na qual faz uma detalhada 
radiografia da sociedade luso-brasileira de então, o 
Padre Vieira não hesita em afrontar a Coroa, a Igreja 
e até a Inquisição, para lançar as bases de um novo 
ordenamento jurídico e de uma nova concepção da 
organização social.

A Presidência do Senado Federal sente-se grati-
ficada por prestar esta singela homenagem ao Padre 
Vieira, o ilustre orador, missionário e homem público 
que, tendo se destacado como um dos grandes vultos 
da nossa história, continua iluminando, com sua per-
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cuciência e sabedoria, os ínvios caminhos que ainda 
precisaremos desbravar.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Como primeiro orador inscrito e subscritor do re-
querimento de convocação desta sessão especial de 
homenagem, concedo com satisfação a palavra ao 
Senador Marco Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Exmº 
Sr. Senador Alvaro Dias, integrante da Mesa, que pre-
side esta sessão; Exmº Sr. Embaixador de Portugal no 
Brasil, Francisco Seixas da Costa; Revmº Sr. Padre 
José Carlos Aleixo, que nesta cerimônia representa 
a comunidade jesuíta, com sede em Brasília – e, ao 
saudá-lo, quero saudar os sacerdotes jesuítas que 
integram a comitiva liderada por Sua Reverendíssima 
–; Exmº Sr. Ministro e Professor Henrique Brandão 
Cavalcanti; Exmº Sr. Adriano Jordão, Adido Cultural 
da Embaixada de Portugal no Brasil; Srªs e Srs. Se-
nadores, convidados, autoridades, minhas senhoras 
e meus senhores,

“... os erros dos homens não provêm 
apenas da ignorância, mas principalmente 
da paixão. A paixão é a que erra, a paixão a 
que os engana, a paixão a que lhes perturba 
e troca as espécies para que vejam umas coi-
sas por outras. Os olhos vêm pelo coração e 
assim como quem vê por vidros de diversas 
cores, todas as coisas lhe parecem daquela 
cor assim as vistas se tingem dos mesmos 
humores, de que estão bem ou mal, afetos 
os corações”.

São palavras do Padre Antônio Vieira no “Sermão 
da Quinta Quarta-Feira da Quaresma de 1669”.

Sr. Presidente, a filósofos e psicólogos se anteci-
pa Vieira. Pascal um século após repete o seu pensa-
mento com exemplar concisão: “O coração tem razões 
que a própria razão desconhece”.

Vieira conhecia profundamente o nosso idioma, 
observa a Professora Cleonice Berardinelli, “que no 
século XVII se afirma com toda a sua potencialidade. 
É autor de um período chamado barroco em que as 
potencialidades da língua são altamente exploradas. 
Há – acrescenta –, uma ligação profunda entre Fer-
nando Pessoa e Vieira. (...) São ambos autores cheios 
de imaginação. Tanto Vieira no século XVII, quanto 
Pessoa no século XX, sonham com a realização, no 
futuro, de um V Império no mundo”.

Sr. Presidente, tais comentários servem para as-
sinalar a exuberante contribuição que o Padre Antônio 
Vieira ofereceu ao mundo em diferentes campos da 
atividade humana, no instante em que se faz memória 

da passagem do quarto centenário de seu nascimen-
to. Dotado de personalidade riquíssima e de aspectos 
aparentemente contraditórios, Vieira, catequista de in-
dígenas, pregador jesuíta, orador em cortes européias, 
missionário, professor de humanidades e de filosofia, 
homem de estado, pensador de larga visão, de enorme 
atividade epistolar e arguto ator em política externa, 
diplomata síntese de sua época o foi, igualmente, “o 
mestre da prosa portuguesa clássica”, consoante a 
definição precisa do professor Rubem Queiroz Cobra. 
Estava, portanto, Padre Vieira fadado a exercer – mais 
do que qualquer outro – a primazia de uma dupla in-
fluência: na civilização e literatura luso-brasileira e, em 
decorrência, em nossa língua comum. Vieira enrique-
ceu nosso idioma em palavras e modismos e, segundo 
Carlos de Laet, foi ele quem “fixou a sintaxe vernácula, 
assim como fixara Camões o léxico português”. 

O crítico lusitano Mário Gonçalves Viana reco-
nhece que “foi incontestavelmente, no Brasil, que Vieira 
escreveu as páginas mais belas e mais importantes 
de toda a sua vida”. E o crítico argentino Eduardo Pe-
riê proclama que, “excluir o Padre Antônio Vieira, do 
catálogo dos escritores brasileiros, é roubar ao Brasil 
uma de suas mais esplendentes glórias do século XVII” 
(apud Afrânio Coutinho, em A Literatura no Brasil).

Sr. Presidente, o Padre Antônio Vieira foi o pri-
mogênito de quatro filhos de Cristóvão Vieira Ravasco 
(escrivão alentejano) e Maria de Azevedo (lisboeta). Sua 
avó materna era negra. Em 1615 mudam-se Antonio 
Vieira e sua mãe para a Bahia, onde o pai estava desde 
1609. Quinze anos após, entra Vieira para o Colégio 
dos Jesuítas em Salvador da Bahia e, em 1626, é en-
viado para o Colégio de Olinda, onde ensina retórica. 
Seus primeiros sermões são proferidos, em Salvador, 
dois anos antes mesmo de ser ordenado Padre.

Sua identificação com a civilização brasileira 
deu-se anteriormente à da civilização portuguesa, de-
vido ao fato de haver chegado ao Brasil ainda criança 
e haver deixado o lar paterno aos quinze anos para 
ingressar como noviço na Companhia de Jesus em 
1623, na província da Bahia. Foi levado para a aldeia 
do Espírito Santo, onde passou a ter contacto com os 
indígenas que os padres doutrinavam a poucas léguas 
da cidade, assim distanciando-o também do inconfor-
mismo da família ao que parecera uma peraltice de 
garoto, quando fora, na realidade, uma chama da Fé. 
Não era de admirar, por isso, haver sido sua vocação 
catequética endereçada acima de tudo aos índios – de 
quem aprendeu sete línguas, para nelas pregar-lhes o 
Evangelho, sendo por isso chamado pelos silvícolas 
de Paiaçu (o grande Pai), os quais, por sua vez, foram 
elogiados por Vieira como “a principal parte do exército 
português, e a única que, diferentemente dos brancos 
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e negros, de nenhum modo quis entrar em negocia-
ções com o invasor” – no dizer do crítico literário Alcir 
Pécora (em seu Prefácio à coletânea Escritos Históri-
cos e Políticos – Pe. Antônio Vieira).

Essa identificação, Sr. Presidente, deveu-se tam-
bém à sua condição de sacerdote na mesma Ordem 
jesuíta aos vinte e sete anos (em 1635), iniciando em 
nosso país sua extraordinária carreira como prega-
dor, onde proferiu a maior parte e os mais célebres 
de seus sermões, além dos mais contundentes con-
tra a invasão holandesa. No insuperável e dentre as 
mais belas de suas prédicas, considerado mesmo 
uma obra-prima por conceituados críticos, o Sermão 
contra as Armas de Holanda, pronunciado em 1640, 
ao haver sido sitiada a cidade de Salvador pelos ho-
landeses, a dialética de Vieira atingiu o paroxismo, 
quando, abusando das repetições enfáticas, apos-
trofou o próprio Deus:

“Finjamos, pois, o que até fingido e imagi-
nado faz horror; finjamos que vem a Bahia e o 
resto do Brasil à mão dos holandeses. Que é o 
que há de suceder em tal caso? Entrarão nesta 
cidade com fúria de vencedores e de hereges; 
não perdoarão a estado, a sexo nem a idade; 
com os fios dos mesmos alfanjes medirão a 
todos. Chorarão as mulheres, vendo que não 
se guarda decoro à sua modéstia; chorarão os 
velhos, vendo que não se guarda respeito às 
suas cãs; chorarão os nobres, vendo que não 
se guarda cortesia à sua qualidade; chorarão 
os religiosos e veneráveis sacerdotes, vendo 
que até as coroas sagradas os não defendem; 
chorarão, finalmente, todos, e entre todos mais 
lastimosamente os inocentes, porque nem a 
estes perdoará – como em outras ocasiões não 
perdoou – a desumanidade herética. (...)

Pois também a Vós, Senhor, vos há de 
alcançar parte do castigo – que é o que mais 
sente a piedade cristã – também a Vós há de 
chegar.

Entrarão os hereges nesta igreja e nas 
outras; arrebatarão esta custódia em que agora 
estais adorado dos anjos; tomarão os cálices e 
vasos sagrados e aplicá-los-ão a suas nefan-
das embriaguezes; derrubarão dos altares os 
vultos e estátuas dos santos, deformá-las-ão 
a cutiladas e metê-las-ão no fogo; e não per-
doarão as mãos furiosas e sacrílegas nem as 
imagens tremendas de Cristo crucificado nem 
as da Virgem Maria. Não me admiro tanto, Se-
nhor, de que hajais de consentir semelhantes 
agravos e afrontas em Vossas imagens, pois 
as já permitistes em teu Sacratíssimo corpo; 

mas na da Virgem Maria, nas de Vossa Santís-
sima Mãe, não sei como isto pode estar com 
a piedade e amor de filho. No Monte Calvário 
esteve esta Senhora sempre ao pé da Cruz, e 
com serem aqueles algozes tão descorteses e 
cruéis, nenhum se atreveu a Lhe tocar nem a 
Lhe perder o respeito. Assim foi e assim havia 
de ser, porque assim o tínheis Vós prometido 
pelo profeta: praga nenhuma chegará a tua 
tenda [SI XC, 10]. Pois, Filho da Virgem Maria, 
se tanto cuidado tivestes então do respeito e 
decoro de Vossa Mãe, como consentis agora 
que se Lhe façam tantos desacatos? Nem me 
digais, Senhor, que lá era a pessoa, cá a ima-
gem. Imagem somente da mesma Virgem era 
a Arca do Testamento, e só porque Oza a quis 
tocar lhe tirastes a vida [2 Samuel, VI, 6-8].

Enfim, Senhor, despojados assim os tem-
plos e derrubados os altares, acabar-se-á no 
Brasil a cristandade católica; acabar-se-á o 
culto divino, nascerão ervas nas Igrejas como 
nos campos; não haverá quem entre nelas. 
Passará um dia de Natal e não haverá memória 
de Vosso Nascimento; passará a Quaresma, a 
Semana Santa e não se celebrarão os misté-
rios de Vossa Paixão. Chorarão as pedras das 
ruas, como diz Jeremias que choravam as de 
Jerusalém destruída. (...)”.

Sr. Presidente, providencial, mais adiante, foi a 
integração de Vieira à comitiva em homenagem a D. 
João IV, o novo monarca, de quem obteve de imedia-
to as boas graças, prolongadas durante os dez anos 
seguintes. O êxito e merecida fama de sua oratória ar-
rebataram a admiração do soberano, que o apelidou 
de “o maior homem do mundo”, em 1644 nomeando-o 
Pregador Régio, não muito após seu sermão pela pri-
meira vez, na Capela Real, no Ano Novo de 1642. Na 
verdade, veio-se destacando progressivamente Viei-
ra como orador sacro, a cujos sermões o povo acu-
dia em massa, para se deliciar com suas metáforas e 
alegorias inesperadas, ou para sentir-se vingado dos 
vícios políticos cometidos pelas autoridades, severa-
mente castigados pela sua argumentação e dialética 
arrebatadoras.

Sr. Presidente, o século XVII é coetâneo do Pa-
dre Vieira. Nascido em Lisboa no início de 1608, sua 
atividade pervadiu toda a centúria, eis que só faleceu 
em 1697. 

 A propósito de seu tempo, observa o escritor 
Moacyr Scliar, membro da Academia Brasileira de 
Letras, que foi o “século dezessete, o período em que 
se consolidaram e se ampliaram os valores de moder-
nidade, um processo iniciado nos séculos anteriores 
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e desencadeado pelo aumento do comércio mundial, 
pelas viagens marítimas, pelo progresso científico, 
pelo Renascimento, pela descoberta da imprensa e 
da pólvora” ...; [época em que surgiram] “os instru-
mentos científicos como o barômetro, o termômetro 
e o microscópio, ...”. A época em que “William Harvey 
descreveu a circulação do sempre lento novo impulso 
à medicina. O século de Newton, Descartes, Galileu, 
Pascal, o século do barroco, ... e, na pintura de realis-
tas sombrios como Rembrandt”; enfim “a história da 
humanidade se transforma numa jornada de progres-
so contínuo”.

Esses acontecimentos ensejaram, como conse-
qüência, que se denominasse o século XVIII o Século 
das Luzes. 

Sr. Presidente, não se pode deixar de ressaltar 
como característica primordial do Padre Vieira a sim-
biose aparentemente contraditória do orador sacro com 
o político, aliás, para Aristóteles sinônimo de cidadão, 
pois seus sermões, sobremodo, foram utilizados como 
veículo de propagação sacerdotal missionária dos 
preceitos evangélicos, e coincidiam com a patriótica 
solução dos problemas múltiplos, sócio-econômicos 
em especial, em favor de sua pátria-mãe e de suas 
colônias. 

Seu natural talento fê-lo um acendrado defensor 
de Portugal, na época sob o domínio da Espanha – 
sendo investido pelo rei de missões diplomáticas jun-
to às cortes de Espanha, Holanda e França – aonde 
comparecia com a engalanada vestimenta profana 
e, por vezes, mesmo no âmbito conventual –, quase 
lhe custando a expulsão da Ordem Religiosa. Em sua 
visão e desempenho políticos, tão inesperados quão 
audaciosos para um sacerdote, deu acolhimento à 
burguesia mercantil, apoiada no poder econômico 
dos judeus, incluindo os convertidos – denomina-
dos “cristãos novos” –, através do afluxo de seus 
imensos capitais, pretendeu persuadir o rei a obter 
o financiamento para a guerra da Independência e 
o armamento para a guerra da Restauração, afora 
outros projetos arriscados. Conseguiu de D. João IV 
a fundação, em 1649, da Companhia do Comércio do 
Brasil, a fim de se poder contrapor à criação, pelos 
abastados comerciantes holandeses, da Companhia 
das Índias Ocidentais. Vieira não poupou os nobres e 
o próprio clero a que pertencia, que gozavam, entre 
outros privilégios, da isenção de impostos, estes a 
cargo apenas dos comerciantes e do povo restante 
– afora a injustiça social e a corrupção de colonos e 
administradores do Brasil –, sobretudo o miserável 
estado do Reino na ocasião. E o fez incisivamente, 
perante as Cortes reunidas em Lisboa, no famoso 
Sermão de Santo Antônio (1642), quando ainda mis-

ter se fazia a congregação de todos para enfrentar 
a inconformada e ameaçadora Castela, bem como 
a poderosa pirataria marítima dos holandeses. Viei-
ra diverte-nos então com o seu costumeiro “jeu de 
mots”:

“Os intentos de Castela são recuperar o 
perdido; os intentos de Portugal são conservar 
o recuperado. E como deparar coisas perdidas 
é o gênio e a graça particular de Santo Antônio, 
a Castela parece que convinha a assistência 
de seu patrocínio, que a nós por agora não. 
Quem nos ajude a conservar o ganhado é o 
que havemos mister. Ora, Senhores, ainda 
não conhecemos bem a Santo Antônio? Santo 
Antônio, para os estranhos, é recuperador do 
perdido; para com os seus é conservador do 
que se pode perder.”

É certo, Sr. Presidente, anota o mestre Alcir Péco-
ra, no seu já citado “Escritos Históricos e Políticos”: “No 
que toca à guerra nas colônias, a principal questão te-
matizada por Vieira nesse período é relativa à situação 
de Pernambuco no conjunto das questões a serem 
negociadas, em Haia, para o estabelecimento da paz 
com os holandeses. No que fez a favor da entrega de 
Pernambuco, redigindo em 1648 o ‘Papel Forte’, ele 
defende a posição que, divulgado por seus inimigos da 
corte, valeu-lhe o eloqüente epíteto de ‘judas do Brasil’ 
– de que a Capitania fosse entregue à Holanda a fim 
de que cessassem imediatamente as hostilidades com 
esta nação, e, com isto, Portugal não dividisse as suas 
parcas forças necessárias para garantir a restauração 
em face da Espanha”.

Mas, como se sabe, o realismo verossímil dos 
argumentos de Vieira foi desmontado pelo fantásti-
co dos acontecimentos: sem cuidar da análise das 
forças desiguais que sustentavam um e outro lado 
da guerra, a próprias expensas e fraquezas, os re-
voltosos de Pernambuco brancos, negros e indíge-
nas acabaram expulsando de lá os holandeses, e 
anularam o acordo de paz tão esforçadamente pre-
tendido por Vieira em sua missão diplomática a Haia 
e a Armsterdã. 

Sr. Presidente, mais tarde, em 1655, em outra 
prédica – o Sermão do Bom Ladrão, demonstra as de-
sonestidades do governo das colônias com a compla-
cência da Corte, evidenciando as conseqüências bem 
diferentes dos furtos do cidadão comum comparados 
aos dos dirigentes do povo: “... em vez de levarem os 
ladrões ao Paraíso, os ladrões são os que levam os 
reis ao inferno”.

Novamente, Vieira se vale do jogo de palavras: 
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“Que remédio teremos nós para remediar 
os remédios?

Muito fácil, diz Santo Antônio. 

Da boca do peixe se tirou o dinheiro do 
tributo, porque ébem que para o tributo se 
tire da boca. Mas esta diferença há entre os 
tributos suaves e os violentos: que os suaves 
tiram-se da boca do peixe, os violentos da boca 
do pescador. Hão-se de tirar os tributos com 
tal traça, com tal indústria, com tal invenção 
– que pareça o dinheiro achado e não perdi-
do, dado por mercê da ventura e não tirado à 
força da violência”.

Esses posicionamentos, Sr. Presidente, se por 
um lado lhe granjearam grande simpatia do Rei em 
vida, em virtude de sua visão dos negócios do Estado, 
tomando-o como Conselheiro Real, exacerbaram por 
outro lado o ódio a Vieira por parte dos que viviam de 
sinecuras e confiscos, como se já não tivessem bas-
tado, contra o precário estado do Reino, as persegui-
ções implacáveis da pirataria holandesa invasora e do 
jugo espanhol. Vieira veio a sofrer, ainda, por parte de 
instituições religiosas, como o Santo Ofício inclusive, 
perante o qual foi processado (1665-1667), havendo 
sido preso duas vezes, no Porto e em Coimbra, defini-
das que foram suas posições como heréticas 

Sr. Presidente, a propósito, este ano ao celebrar-
mos a passagem, em 10 de dezembro, dos sessenta 
anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
impõe-se dar ênfase ao obstinado papel que exerceu 
o Padre Vieira na defesa dos índios, negros, escravos, 
cristãos novos e judeus, enfim, dos excluídos em geral, 
tema que desenvolve o padre e professor da UnB José 
Carlos Aleixo (da Companhia de Jesus) no livro “Traços 
marcantes da vida e obra do Pe. Antônio Vieira”.

Clóvis Bulcão, historiador e escritor de romances 
históricos, ao se reportar à presença da comunidade 
judaica do Recife no período da ocupação holande-
sa (1624-1654), registra a atuação de Vieira entre os 
cristãos novos, então muito discriminados, e o inclui 
como o primeiro, à época, a falar da convivência dos 
cristãos e judeus. 

O historiador diz Vieira considerar que a “única 
forma de conquistar a região amazônica seria por in-
termédio da catequese dos índios” 

 Em 1652, retorna Vieira ao Brasil como missio-
nário no Maranhão, empunhando a defesa dos índios, 
tendo sido de lá expulso, em setembro de 1661, jun-
tamente com os demais jesuítas, pelos moradores, 
que se sentiram prejudicados pela alforria dos indí-
genas daquele regime escravocrata que lhes vinham 
impondo.

E o fazia Vieira através do “púlpito”, segundo o 
Padre Aleixo, “considerado a única tribuna independen-
te, perante a autoridade civil, para expressar agravos 
populares”.

 A momentosa questão dos direitos humanos já 
estava, pois, precursoramente empalmada pelo Pa-
dre Vieira. Vale salientar duas lúcidas constatações 
do Embaixador de Portugal no Brasil, Francisco Sei-
xas da Costa, nas “Palavras liminares” à citada obra 
do Padre José Carlos Aleixo: “quando também agora 
se assinalam os 200 anos da presença da corte por-
tuguesa, cabe lembrar que a idéia de deslocação da 
capital do Império para o Brasil havia sido aventada 
por Vieira bem antes de 1808, pelo que talvez também 
lhe deva caber parte do mérito de empreendimento 
fundacional da modernidade brasileira”. A outra ex-
plicitação do Embaixador Seixas da Costa é de que 
“Num tempo em que a ética pública atenta cada vez 
mais para as questões dos Direitos Humanos, mais 
notável se torna a presciência de Antonio Vieira ao 
adiantar, na humanidade de seu verbo, muitas das 
preocupações que agora nos são comuns mas que, à 
época, representavam uma nem sempre confortável 
visão antes do tempo”. 

Sr. Presidente, no período de 1669 a 1675 Viei-
ra praticamente homiziou-se em Roma, pregando em 
italiano e sendo escolhido pela Rainha Cristina da 
Suécia para seu confessor. Em 1674 obtém um Breve 
Pontifício, absolvendo-o das penas e isentando-o da 
jurisdição da Inquisição portuguesa. Volta enfim a Lis-
boa por ordem do Príncipe Regente D. Pedro, que o 
recebeu friamente, apartando-se, por isso, dos negó-
cios públicos. Retorna por último ao Brasil, definitiva-
mente, em 1681, alquebrado, entregue tão somente a 
coligir e repassar seus escritos na cidade de Salvador, 
na Bahia, onde afinal veio a falecer em 18 de julho de 
1697, beirando os noventa anos.

Entretanto, o que mais causa admiração, senão 
estarrecimento, por esses procedimentos aparente-
mente contraditórios, é o zelo religioso de seu talento 
como orador sacro, vazado num estilo tão contundente, 
que a mera leitura de seus textos nos faz revisualizar, 
ainda hoje, a imagem dinâmica de seus gestos no 
púlpito e ouvir-lhe a voz tonitruante. Foram por volta 
de duzentos sermões eminentemente originais, tendo 
pregado “seis vezes sobre o Santíssimo Sacramento, 
nove sobre Santo Antônio, quatorze sobre a Eucaris-
tia, dezoito sobre S. Francisco Xavier e trinta sobre o 
Rosário” – na sinopse de Afrânio Coutinho, Eugênio 
Gomes e Barreto Filho (op. cit., vol. I, t. I, p. 358), sem 
contar mais de setecentas cartas, muitas das quais 
o historiador Lúcio de Azevedo foi buscar não só em 
edições anteriores, mas também em códices das bi-
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bliotecas nacionais em Évora e na Academia de Ciên-
cias de Lisboa (apud Adma Muhana, Prosa e Verso, O 
Globo, p. 4, edição de 16.08.2008).

Essa exuberante demonstração de criatividade foi 
naturalmente haurida na Ratio Studiorum dos Jesuítas, 
toda calcada na Filosofia de Aristóteles, na Teologia 
de S. Tomás de Aquino e nas Humanidades Clássicas 
das maiores sumidades greco-romanas. Não são de 
admirar, assim, suas metáforas, alegorias e inespera-
das comparações, que não dispensavam o paradoxo 
– como no Sermão do SS. Sacramento (1645):

“Milagres feitos devagar são obras da 
natureza:

obras da natureza feitas depressa são 
milagres.” 

Nem é de estranhar mais esta outra, extraída do 
Sermão da Epifania (1662):

“O estilo era que o pregador explicasse 
o Evangelho: hoje o Evangelho há de ser a 
explicação do pregador. Não sou eu o que hei 
de comentar o Evangelho: o texto é o que me 
há de comentar a mim. Nenhuma palavra direi 
que não seja sua, porque nenhuma cláusula 
tem que não seja minha. Eu repetirei as suas 
vozes, ele bradará os meus silêncios”. 

Ressalte-se que, como assinalado acima, o Padre 
Vieira pregou sobre Santo Antônio, nada menos que 
nove vezes, cabendo agora rememorar o quarto deles 
– o mais célebre, denominado Sermão aos Peixes -, 
proferido na Capital do Maranhão em 13 de junho de 
1654, ante a rejeição dos brancos em acolher os ape-
los dos jesuítas em prol dos índios, à semelhança do 
que ocorrera com o próprio Santo Antônio, desiludido 
de pregar aos hereges de Arrímino. Vieira inicia com a 
comparação de Cristo que, aludindo aos pregadores, 
define-os como o sal da Terra [MT. 5, 13]:

Vós sois o sal da Terra Vós, diz Cristo 
Senhor nosso, falando com os pregadores, 
sois o sal da Terra; e chama-lhes sal da Terra, 
porque quer que façam na Terra o que faz o 
sal. O efeito do sal é impedir a corrupção; mas 
quando a Terra se vê tão corrupta como está a 
nossa, havendo tantos nela que têm ofício de 
sal, qual será ou qual pode ser a causa des-
ta corrupção? Ou é porque o sal não salga, 
ou porque a Terra se não deixa salgar. Ou é 
porque o sal não salga, e os pregadores não 
pregam a verdadeira doutrina; ou porque a 
Terra se não deixa salgar, e os ouvintes, sen-
do verdadeira a doutrina que lhes dão, a não 
querem receber. (...) 

Pregava Santo Antônio na Itália, na ci-
dade de Arímino, contra os hereges, que nela 
eram muitos. E como erros de entendimento 
são dificultosos de arrancar, não só não fazia 
fruto o Santo, mas chegou o povo a se levan-
tar contra ele, e faltou pouco para que lhe não 
tirassem a vida. Que faria neste caso o ânimo 
generoso do grande Antônio?(...) Mudou so-
mente o púlpito e o auditório, mas não desistiu 
da doutrina.

Deixa as praças, vai-se às praias; deixa a terra, 
vão-se ao mar e começa a dizer a altas vozes: ‘Já que 
me não querem ouvir os homens, ouçam-se os peixes.’ 
Oh maravilhas do Altíssimo! Oh poderes do que criou o 
mar e a Terra! Começam a ferver as ondas, começam 
a concorrer os peixes, os grandes, os maiores, os pe-
quenos e postos todos por sua ordem com as cabeças 
de fora da água, Antônio pregava, e eles ouviam!”

Por esse estilo sui generis, Vieira é acusado do 
próprio Barroquismo cultista que ele tanto criticava nos 
pregadores da época Nomeadamente no Sermão da 
Sexagésima (1655) – onde ensina a arte de pregar –, e 
declara-se conceptista, muito embora as duas escolas 
se emaranhem em suas comuns extravagâncias: 

“Eis aqui como hão de ser os sermões; 
eis aqui como não são. E assim não é muito 
que se não faça fruto com eles. Ter nome de 
pregador, ou ser pregador de nome não im-
porta nada; as ações, a vida, o exemplo, as 
obras são as que convertem o mundo. O me-
lhor conceito que o pregador leva ao púlpito, 
qual cuidais que é? É o conceito que de sua 
vida têm os ouvintes. Antigamente convertia-
se o mundo, hoje por que não se converte 
ninguém? Porque hoje pregam-se palavras e 
pensamentos, antigamente pregavam-se pa-
lavras e obras. Palavras sem obra são tiro sem 
bala; atroam, mas não ferem. (...) 

E acrescenta:

O pregar, que é falar, faz-se com a boca; 
no pregar que é semear, faz-se com a mão. 
Para falar ao vento, bastam palavras; para falar 
ao coração, são necessárias obras.” 

 Ensina como se devem lavrar os sermões: 

“Há de tomar o pregador uma só matéria; 
há de defini-la, para que se conheça; há de 
dividi-la para que se distinga; há de prová-la 
com a Escritura; há de declará-la com a razão; 
há de confirmá-la com o exemplo; há de am-
plificá-la com as causas, com os efeitos, com 
as circunstâncias, com as conveniências, que 
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se hão de seguir; com os inconvenientes, que 
se devem evitar; há de responder às dúvidas, 
há de satisfazer às dificuldades; há de impug-
nar e refutar com toda a força da eloqüência 
os argumentos contrários; e depois disso há 
de colher, há de apertar, há de concluir, há de 
persuadir, há de acabar.” 

De qualquer sorte, enquanto os sermões de Viei-
ra se dirigem para “os ouvintes de entendimento agu-
do”, onde tudo no texto haja de “cair com queda, caso 
e cadência” – no fluxo de suas cartas e peças outras 
das mais variadas espécies, quais inúmeros relatórios, 
pareceres e documentos de natureza política ou diplo-
mática, predominam a clareza e a naturalidade.

Sirva de exemplo a Carta Ânua endereçada ao 
Padre-Geral da Companhia de Jesus, originariamente 
escrita em latim (conforme consta, segundo os hábitos 
jesuíticos) pelo ainda escolástico Vieira, que nos amer-
ceia com estas pitorescas e graciosas situações: 

“... faltando-lhes as mãos para resisti-
rem, só nos pés lhes sobejou para fugir. (...) 
Saíram-lhe os nossos logo intrepidamente e, 
na verdade, vendo-se tão pouco em número e 
tão inferiores nas armas, se resolveram a que 
estavam em um de dois extremos mui perigo-
sos, ou de largar a vida pelejando, ou depor 
a honra fugindo.” 

Sirva de exemplo, ainda, a Proposta a el-Rei D. 
João IV, que representava o miserável estado do Reino 
e demonstrava a necessidade de se atraírem os judeus 
mercadores, esparsos pelas mais diversas partes das 
Europa, em que pese a intransigência da Inquisição: 

“... nenhum segue mais leis, que as da 
conveniência própria. Imaginar o contrário é 
querer emendar o mundo, negar a experiência 
e esperar impossíveis. (...) Se o dinheiro dos 
homens de nação está sustentando as armas 
dos hereges, para que semeiem e estendam 
as seitas de Lutero e Calvino pelo mundo, não 
é maior serviço de Deus e da Igreja que sir-
va este mesmo dinheiro às armas de rei mais 
católico, para propagar e dilatar pelo mundo 
a lei e a fé de Cristo?” 

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, perdoem-
me o longo texto por ser difícil fazer uma dissertação 
completa de personalidade tão opulenta como a de 
Vieira. Socorro-me das palavras-síntese de Afrânio 
Coutinho a seu respeito: 

“O Padre Antônio Vieira adquiriu tais pro-
porções como homem de pensamento e de 
ação, no panorama religioso, político e social 

do século XVII, que seria impossível conside-
rá-lo por um só aspecto, separadamente de 
qualquer outro.” 

Afinal – para não sermos omissos, quanto aos 
méritos sacramentais do inenarrável zelo missionário 
do Jesuíta –, cabe-nos ainda exaltá-lo pelo acolhi-
mento esplendoroso que lhe deve ter dado o próprio 
Altíssimo quando o transferiu para os Seus braços, 
glorificando-o com as palavras eternas do versículo 
13 do Salmo 17:

“Do esplendor de sua presença suas nu-
vens avançaram:

saraiva e centelhas de fogo!”

As palavras de Vieira, mais de trezentos anos 
após a sua morte, continuam vivas. Soube Vieira as-
sociar pensamento à ação e lutar, apaixonadamente, 
para converter suas idéias em realidade. 

Concluo, Sr. Presidente, com o poeta Fernando 
Pessoa: 

 “O céu estrela o azul e tem grandeza
 Este, que teve a fama e a glória tem,
 Imperador da língua portuguesa, 
Foi-nos um céu também”.

Essas palavras inseridas na “Obra Poética” do 
maior vate de Portugal, no século passado, expressam 
o reconhecimento ao Padre Antônio Vieira, cidadão de 
dois mundos – autêntico luso-brasileiro – pois, nele se 
associam utopia e ação, e, em plena harmonia, fé e 
atividade missionária.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Obrigado, Senador Marco Maciel, autor do requeri-
mento que convocou esta sessão.

Peço a V. Exª que assuma a Presidência enquanto 
anuncio para fazer uso da palavra o Líder do PSDB, 
Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srs. 
Presidentes, Senador Alvaro Dias, que conduzia a 
sessão até este momento, e, daqui para frente, Sena-
dor Marco Maciel, a quem rendo minhas homenagens 
por ser o primeiro subscritor desta bela iniciativa de 
homenagem ao Padre Antonio Vieira pelo seu quarto 
centenário de nascimento; Exmº Sr. Embaixador de 
Portugal, Francisco Seixas da Costa; Reverendíssimo 
Sr. Padre Aleixo; Sr. Adriano Jordão, Adido Cultural da 
Embaixada de Portugal em Brasília; Sr. Professor Hen-
rique Brandão Cavalcanti; Srªs e Srs. Parlamentares; 
senhoras e senhores presentes a esta sessão solene 
e muito importante para as reflexões dos brasileiros, 
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registro a presença ilustre de alguém que se interes-
sou pelo tema, Prefeito eleito de Boa Vista do Ramos, 
pequeno Município do meu Estado, Elmir Lima Mota, 
Freedom. Ele entendeu que não deveria perder uma 
sessão de tamanha relevância para que pudéssemos 
mergulhar nas nossas raízes e delas emergirmos com 
mais força, para uma atuação feliz em favor do Brasil 
e dos interesses legítimos do povo brasileiro.

Foi o Padre Antonio Vieira, cujo quarto centenário 
de nascimento estamos a comemorar, uma das figuras 
mais notáveis do mundo português e brasileiro, tendo 
tido, ao seu tempo, projeção muito além dessas fron-
teiras, pois atuou em Roma, foi pregador do Papa e 
também da Rainha Cristina, da Suécia.

Ressalto de sua vasta obra os extraordinários Ser-
mões, que, no entanto, para alguns densos estudiosos, 
são até a faceta menor desse homem de ação, que foi 
missionário, pregador, político e diplomata.

Nascido em Vieira de Lisboa, em 6 de fevereiro de 
1608, Antonio veio para a Bahia com os pais quando 
tinha apenas 6 anos. Sua formação se deu no Brasil, 
no Colégio dos Jesuítas. Com 15 anos de idade, ini-
ciou o noviciado na Companhia de Jesus, pretendendo 
dedicar-se à doutrinação de um povoado indígena nas 
proximidades de Salvador. Seus superiores, porém, à 
vista de sua singular inteligência, orientaram-no para 
o prosseguimento dos estudos. Estavam certos. Com 
apenas 18 anos de idade, foi encarregado de redigir, 
em latim, a Carta Anua da Província do Brasil ao Geral 
da Companhia de Jesus, em Roma. Um ano depois, 
regeria a Cátedra de Retórica no Colégio de Olinda.

Em 1640, ainda na Bahia, proferiu o primeiro dos 
seus famosos Sermões, Pelo bom sucesso das armas 
de Portugal contra as de Holanda. Falava aos céus, 
mas já fazia sua incursão pelo mundo da política e 
da diplomacia. Foi “o mais veemente e extraordinário 
sermão jamais ouvido num púlpito cristão” comentou, 
à época, um sacerdote. Tal foi a admiração por ele 
causada que, no ano seguinte, indo para Portugal, foi 
recebido pelo Rei D. João IV, que se quedou impres-
sionado com tanta inteligência e tão notáveis conhe-
cimentos. Toma-o para seu conselheiro, passando a 
ouvi-lo sobre, praticamente, todas as questões. Vieira 
passa a ter encontros diários com o Monarca e a as-
sistir a reuniões secretas para tratar dos mais graves 
assuntos de Estado. Torna-se, em suma, um dos ho-
mens mais influentes de Lisboa.

Mal chegado à capital portuguesa, Vieira empres-
tou conselhos ousados ao Rei, demonstrando não se 
intimidar com o Poder nem com assuntos espinhosos. 
Vendo que a perseguição movido aos judeus empo-
brecia Portugal, propôs não somente a abolição do 
confisco de bens, quando fossem eles denunciados à 

Inquisição, como igualmente advogou a favor da liber-
dade de consciência para os judeus e da admissão de 
sinagogas públicas. Sugeriu também a criação, prin-
cipalmente com investimentos dos chamados “cristão 
novos”, de duas companhias de comércio, uma para o 
Oriente, outra para o Ocidente, com o objetivo de for-
talecer as colônias portuguesas. E engendrou, ainda, 
uma proposta avançada para o seu tempo: a extinção 
da diferenciação entre cristãos e cristãos novos. 

Avançou, por igual, no temerário terreno da críti-
ca ao próprio Tribunal do Santo Ofício. Apontou diver-
sos inconvenientes da perseguição aos judeus, como 
a diminuição da população, a pobreza da família dos 
réus, a pauperização crescente do Reino, esta decor-
rente da fuga das famílias mais ricas e mais afeitas 
ao comércio. Atribuiu à Inquisição a causa principal 
da perda sofrida pela Igreja das almas dos filhos de 
judeus, que deixavam de ser batizados, e mesmo 
daquelas de adultos conversos, que, diante do pro-
cedimento violento e injusto do Tribunal, voltavam de 
vez à crença antiga. Lamentou o castigo de réus ino-
centes, acusados e condenados com base em falsos 
testemunhos e propósitos mesquinhos. Eis aí atitude 
corajosa, bem ao seu feitio, mas que lhe custou, mais 
tarde, como seria de se esperar, um ajuste de contas 
com a Inquisição. 

Menos de um ano depois de sua chegada, Vieira 
pregou pela primeira vez em Lisboa, impressionan-
do a todos, seja pelo ineditismo dos temas, seja pela 
clareza e exposição das idéias, seja ainda pelo bri-
lhantismo de sua linguagem. Não fugia das decisões 
e dos temas controversos. Não era, de jeito algum, 
um omisso. Declarou ele ser – para o gênio de Viei-
ra – “a omissão um pecado que se faz não fazendo”, 
ou seja, a omissão seria um pecado que se faz não o 
praticando. Qualificava os beatos e as beatas de “peste 
da salvação e das consciências”. Considerava “maior 
bem e maior serviço de Deus, e maior glória sua, estar 
ensinando um negrinho da terra, que estar arrebata-
do no céu”. Para escândalo dos contemporâneos, em 
certa ocasião, proclamou: “Melhor fora não haver na 
Igreja Misericórdia, que não haver hospital, porque a 
imagem de Cristo que está na igreja é imagem mor-
ta, que não padece; as imagens de Cristo, que são 
os pobres, são imagens vivas, que padecem. Se não 
houver outro modo, converta-se a Igreja em hospital 
que Cristo será muito contente.”

Teve papel ativo, na época não bem compreendi-
do, por ocasião da ocupação holandesa em Pernam-
buco. Preocupou-se em salvar a cabeça da monarquia 
portuguesa, reconhecendo que Portugal não teria como, 
enfrentando Castela e Holanda, ajudar os brasileiros a 
expulsar os holandeses, que detinham, então, a maior 

    71ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2008 



45912 Quarta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2008

potência marítima. Achava ele que melhor seria “re-
servar o que agora queríamos fazer aos holandeses, 
para tempo mais oportuno, em que não só lhes torna-
remos a tomar o que agora lhes restituímos, mas tudo 
o que injustamente possuem nas nossas conquistas”. E 
acrescentou: “Desta maneira damos Pernambuco aos 
holandeses, e não dado, senão vendido pelas conve-
niências da paz, e não vendido para sempre, senão a 
retroaberto, para o tornarmos a tomar

com a mesma facilidade, quando nos virmos 
em melhor fortuna, que agora é querer perder isto e 
o demais”.

Era o político falando, com capacidade de atuar 
racionalmente, com realismo, sabendo o momento de 
ceder e o momento de avançar. Bela lição política! O 
tempo a demonstrou correta. O que foi tomado de Por-
tugal, no Brasil, foi depois retomado quando os próprios 
brasileiros, sentindo-se fortes o suficiente, expulsaram 
os holandeses do solo pátrio.

Há outro fato que merece ser destacado na vida 
de Padre Antônio Vieira, por revelar a acuidade de 
sua visão política e administrativa. Enxergou na de-
senfreada busca do ouro, no Brasil, uma desgraça 
cristã e econômica. Era, para ele, o ouro agindo sobre 
a economia no sentido contrário ao de fortalecer as 
suas bases agrárias e duradouras, construídas sobre 
a regularidade do trabalho. Essa corrida em busca da 
fortuna rápida tendia, a seu ver, a privilegiar o negócio 
fortuito, a ambição desmedida e a exploração brutal 
do escravo, levado à morte pela exaustão.

Depois de haver desempenhado importantes 
missões diplomáticas na França, Sr. Presidente, em 
Roma e na Holanda, Vieira foi, em 1653, enviado como 
missionário ao Maranhão, ao Pará, ao Amazonas e ao 
Ceará. Voltou a dedicar-se, então, à sua antiga causa: 
a defesa dos índios. Não obstante ter pacificado tribos 
indígenas na Ilha de Marajó e ter assegurado aos por-
tugueses a posse do Norte do Brasil, Vieira, em 1661, 
acabou expulso pelos colonos, que não aceitavam a 
resistência por ele oposta à escravização e ao exter-
mínio de índios.

De volta a Portugal, dois anos depois, em 1663, e 
morto o Rei, seu protetor, teve de responder a processo, 
que durou quatro anos, instaurado pelo Santo Ofício. 
Foi preso e passou dois anos e três meses confinado, 
incomunicável, num pequeno cubículo.

Seus ousados e por vezes atrevidos sermões 
foram meticulosamente esmiuçados, mas não conse-
guiram apanhá-lo por aí. Afinal, como ninguém, sabia 
ele usar o texto bíblico com perfeição em suas pará-
bolas. No primeiro de seus sermões, aquele proferido 
na Bahia, apesar do ímpeto das suas apóstrofes a 
Deus, severamente advertido do mal que ameaçava a 

cidade que tem seu nome, tudo estava rigorosamente 
de acordo com a Bíblia. Os inquisidores não tinham 
como censurá-lo. Condenado pela defesa que fazia 
dos judeus, tiraram-lhe o direito de pregar, sentença 
depois comutada graças à influência da Corte e final-
mente anulada, oito anos depois, pelo Papa Clemente 
X, que retirou Vieira, de vez, da jurisdição dos inquisi-
dores portugueses. Antes, o formidável orador, que se 
encontrava em Roma desde 1669, já havia assumido 
o cargo de pregador do Papa e da Rainha Cristina, da 
Suécia. Ali, também exerceu sua influência em favor 
dos judeus e da liberdade religiosa, levando o Papa a 
expedir Breves favoráveis aos judeus de Portugal, os 
quais, no entanto, deixaram de ser cumpridos. 

Revelava forte preocupação com a moralidade 
na administração pública. Imortal e atual o gênio de 
Vieira! Quatrocentos anos são passados, contudo, in-
felizmente continuamos vendo, principalmente e muito 
tristemente, no Brasil, a rapinagem do dinheiro público, 
a confusão entre o público e o privado.

Nos conselhos ao rei e em vários de seus ser-
mões, profligou a corrupção com sua habitual ener-
gia, como no “Sermão do Bom Ladrão”, proferido em 
Lisboa.

Na falta de Parlamento e de imprensa, o púlpito 
sagrado – como nota Eugênio Gomes na apresentação 
dos Sermões de Vieira, na coleção Nossos Clássicos 
– “era o único órgão de grande ressonância por onde 
fazer vibrar ou intimidar as multidões”. E acrescenta: 
“A verdade é que os melhores sermões de Vieira são 
justamente aqueles em que o pregador se colocava em 
posição de combate ou ataque, sobretudo em defesa 
da liberdade do homem, no infatigável desempenho de 
uma legítima e abnegada missão cristã. Assim procedeu 
ao tratar do problema social do negro, desde o começo 
de suas pregações em público. Embora viesse a tran-
sigir com a instituição do trabalho escravo, até porque 
prevaleceu, na época, o princípio universalmente es-
tabelecido do cativeiro justo, foi seguramente a primei-
ra grande voz a erguer-se, no Brasil, condenando de 
maneira inapelável, através de memoráveis sermões, 
o aviltamento da condição humana.” 

Ivan Lins, no livro da Coleção Para Conhecer 
Melhor, assim conclui o prefácio: “Ninguém mais clara 
e devotadamente do que ele defendeu, em seu século, 
a dignidade da pessoa humana e se ergueu contra a 
perseguição religiosa, contra o anti-semitismo, contra 
a Inquisição, contra os abusos da fidalguia e contra a 
escravização de africanos e ameríndios. E fê-lo não 
somente no domínio do pensamento, através da pena 
e da palavra, mas ainda no da ação, rivalizando, pela 
dedicação e pelo destemor, com as veneráveis figuras 
de São Francisco Xavier, Nóbrega e Anchieta.“
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Depois de 40 anos de ausência, Vieira tornou à 
Bahia, em 1681, dedicando-se a preparar a impres-
são dos doze tomos dos seus Sermões, que se tor-
nariam clássicos do idioma, tendo seu autor merecido 
de Fernando Pessoa a qualificação de Imperador da 
Língua Portuguesa. Faleceu, na Bahia, em 1697, aos 
89 anos, deixando para sempre, na História do Brasil 
e de Portugal, um exemplo de dedicação às pessoas, 
de amor à Justiça, de luta contra as iniqüidades e de 
defesa da liberdade e da dignidade humana.

Parabenizo, Sr. Presidente, senhoras e senhores 
presentes, com ênfase, o ilustre e querido Senador e 
Presidente Marco Maciel. Sua sensibilidade homena-
geia Vieira. Sua competência política eleva o debate 
desta Casa. Sua cultura sólida não nos deixa esquecer 
o grande homem do passado que, de tão atual, deveria 
estar vivo, pregando entre nós.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Marco Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 
– Antes de conceder a palavra ao próximo orador, o 
nobre Senador Mão Santa, eu gostaria de comunicar 
que, no próximo domingo, dia 9, às 15 horas, a TV Se-
nado exibirá um texto sobre o Padre Vieira, contendo 
falas e depoimentos sobre a vida do sacerdote.

Desejo também, antes de conceder a palavra ao 
nobre Senador Mão Santa, registrar a presença do 
Padre Ernani Pinheiro, que representa a CNBB e é o 
Secretário para Assuntos Políticos da instituição. 

Concedo agora a palavra ao nobre Senador Mão 
Santa e, a seguir, vamos ouvir a Senadora Marina Sil-
va, que também está inscrita para falar sobre a efe-
méride. 

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 
– Pois não, Senador.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedi a 
palavra pela ordem, enquanto o Senador Mão Santa 
chega à tribuna, se V. Exª me permite, apenas para 
destacar a presença em nosso plenário do Dr. Forrest 
Novy e de Michael Churgin, que são da Universida-
de do Texas, em Austin. Estão visitando o Brasil e o 
Congresso, em função do trabalho que desenvolvem 
a favor da criança e do adolescente em conflito com a 
lei e que, ao mesmo tempo, apresenta algum distúrbio 
de comportamento associado.

Então, nesse sentido, Sr. Presidente, eu gosta-
ria, com a devida desculpa, de destacar a presença 
dessas pessoas nessa caminhada que o Brasil faz, 
sempre a favor da construção da justiça, da cidadania, 
da dignidade. E nada mais próprio do que reafirmar 
esse compromisso nesta sessão solene, onde esses 
ideais são buscados, que homenageia a história dos 
quatrocentos anos do Padre Vieira.

Quero enaltecer a presença dos doutores, que 
se associam a essas homenagens e a esse relacio-
namento com o Brasil.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 

– Agradeço ao nobre Senador Flávio Arns a manifes-
tação feita e quero saudar os ilustres visitantes.

Concedo, a seguir, a palavra ao nobre Senador 
Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Marco Maciel, que preside esta sessão do Senado da 
República, dedicada a assinalar a passagem dos 400 
anos de aniversário de nascimento de Padre Antônio 
Vieira; Excelentíssimo Sr. Embaixador de Portugal, 
Francisco Seixas da Costa; Reverendíssimo Padre 
Aleixo; Parlamentares presentes; brasileiras e brasi-
leiros que nos assistem aqui pelo fabuloso sistema de 
comunicação do Senado da República, quis Deus que 
presidisse esta sessão o Senador Marco Maciel.

Brasil e Portugal.
Portugal, mãe e pai de muitas pátrias. Entendo 

que somos o filho maior e melhor de Portugal. Mas, se 
revivermos a história, temos que ter gratidão ao nosso 
Portugal. E eu queria dizer que, sem dúvida nenhuma, 
começa com Pedro Álvares Cabral.

É lógico que, antes de agigantar-se, Portugal, na 
conquista dos mares, na globalização mesmo, tinha 
seus reis, a Escola de Sagres e tudo. Mas foi Pedro 
Álvares Cabral, em 1500.

E, lá para 1614, adentra aqui Padre Antônio Viei-
ra – vamos em uma ordem, assim, minha, de impor-
tância.

Depois, saltamos para ter uma vida mesmo de 
grandeza e começar esta Pátria em 1808, quando 
adentrou aqui o D. João VI, continuador daquele D. 
João IV, que foi o amigo, o rei, de quem o Padre Viei-
ra gozou da intimidade. Como isso era muito comum 
na nossa civilização. Na nossa França, onde nasceu a 
democracia, foi a intimidade de Richelieu e Mazzarino 
com Luiz XIII, que deu isso.

Então, o Padre Antônio Vieira foi para D. João IV 
o que foi Richelieu e Mazzarino para o Rei Luiz XIII da 
França e, com a bênção de Deus, adentrou aqui.
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Então, ninguém, ninguém, ninguém melhor escre-
veu, Marco Maciel – só se o Marco Maciel for escrever 
um livro ainda –, sobre a verdadeira formação do povo 
brasileiro do que o Senador Darcy Ribeiro, que foi aque-
le intelectual brilhante, mundo afora, que, moribundo 
de câncer, fugiu de um hospital, mas Deus ainda lhe 
deu dois anos, e ele teve vários livros, e o mais im-
portante, o filho melhor, essa verdadeira formação do 
Brasil, do povo. E diz o Senador Darcy Ribeiro, nesse 
seu livro, que é essa grandeza, que ele fracassara, 
porque ele sonhava um país sem analfabeto, mas não 
conseguiu; sonhava uma universidade que formasse a 
pesquisa, mas não conseguiu; sonhava uma igualdade 
social que não conseguiu. Mas a gente via a grande-
za pelo nascer, pela alegria que trazemos da nossa 
raça negra. Para os que são como São Tomé, está aí 
a alegria negra do Obama irradiando. Então, Darcy 
Ribeiro já disse que somos grandes. E não precisava 
ir lá. Ninguém melhor do que o Senador Paulo Paim 
para interpretar a raça negra.

O amor à natureza dos índios, dos bravos, e a 
coragem dos índios. E a intelectualidade, a civilização, 
a estrutura política, que nos foi trazida de verdade, em 
1808, por D. João VI. Por motivos alheios à vontade 
dele, fugindo de Napoleão Bonaparte, mas, aqui, com 
a benção de Deus e esse era um país de 200 anos. 
Foi aí então que tivemos um grande choque de civili-
zação. Já tinha passado, mas, historicamente, o Padre 
Antônio Vieira e outros, nas capitanias hereditárias, 
degradaram os governadores gerais. Mas o grande 
choque já tinha aguado essa civilização... os jesuítas, 
símbolo maior no Padre Antônio Vieira, José Anchieta, 
e o Padre Manuel da Nóbrega.

De tal maneira que a minha geração toda foi edu-
cada, e bem educada, porque tinham essas ordens 
religiosas que nos preparavam muito bem, embora 
entendamos que era uma elite privilegiada. Ou es-
tudamos todos nos colégios jesuítas, nos salesianos 
ou nos maristas. Quer dizer, trouxeram também esse 
espírito cristão para o Brasil e a grandeza deles nin-
guém pode subestimar.

Olhai o mapa das nossas Américas, todas divi-
didas. Aqui eles plantaram. D. João VI deixou seu filho 
português, herói, bravo, que V. Exª, de Portugal, tem 
que enaltecer, porque foi o único homem que foi rei nas 
Américas e rei na Europa. Ele é o Pedro IV de vocês, 
como decantam Napoleão e Simón Bolívar. Vamos 
estudar melhor e valorizar o português que foi o único 
rei nas Américas e rei em Portugal. Foi o D. Pedro IV, 
lá na Praça do Rossio de vocês.

Embaixador, é boa a civilização portuguesa e 
melhor ainda naquela praça tomar uma ginja. O se-

nhor já tomou? É bom. É um licorzinho deles, de ce-
reja nativa.

Aí D. João VI e seu filho foram dos quatro gran-
des portugueses que fizeram isso aqui.

E o brasileiro lá, Marco? Nós devemos muitos. 
Todos os nossos universitários se formaram lá, prin-
cipalmente em Coimbra. Lá na minha cidade de Par-
naíba, na Universidade de Porto, estudou um dos 
maiores brasileiros, Simplício Dias da Silva, filho de 
português. Foi ele que financiou a batalha do Jenipa-
po para não ter aquela divisão, porque é notório que 
o Sul ficaria com o Brasil. E Portugal era justo, queria 
o Norte. Isso foi lá, mas, quer dizer, foi esse que estu-
dou em Porto, Simplício Dias da Silva, que conhecia, 
mas o fato é que estamos orgulhosos aqui ao prestar 
esta homenagem.

Todos nós, todos os brasileiros, e esta Casa, te-
mos o respeito ao Padre Antonio Vieira, que é o símbo-
lo maior do cristianismo puro e da oratória. E o nosso 
ex-Presidente da República, que presidiu esta Casa, o 
nosso José Sarney... Há um museu no Maranhão – e 
eu o conheço pessoalmente -, para eternizar aquele 
a quem, sem dúvida nenhuma, nós devemos tanto. E 
eu queria dizer algo, e não iria dizer nada, porque já foi 
dito tudo por Marco Maciel, Arthur Virgílio, simbolizan-
do toda a vida e obra de Vieira. E ninguém melhor do 
que ele, do que Marco Maciel, que é pernambucano, 
além de ser o grande político do Nordeste, onde viveu 
o Padre Antônio Vieira, que viveu na Bahia, sufocado 
pelos holandeses. Mas ele gostava tanto que chegou a 
pedir ao Governo português, Dom João IV, para com-
prar logo o Pernambuco dos holandeses, e depois ele 
foi para o Maranhão. Mas eu sou do Piauí.

Acontece que esse Padre Antonio Vieira andava, 
Marco Maciel, a pé, de São Luís a Fortaleza, naqueles 
rios secos do Ceará. E, entre o Ceará e o Maranhão, 
como está na Bíblia, está a virtude, o nosso Piauí. En-
tão, para ele ir de Fortaleza a São Luís, ele passava 
pelo Piauí, e ele passou, Marco Maciel. É preciso que 
saibam até, a estrada dos rios secos do Ceará passava 
pelo Piauí. Ele passou, Marco Maciel, e é preciso que 
saibam que a estrada eram os rios secos do Ceará; 
naquele tempo, era Parnaíba, era Cocal, Frecheira. Tem 
uma igreja lá construída por Padre Antônio Vieira. É ig-
norância dizer que o Piauí se colonizou do interior para 
a capital. Houve essa colonização, houve, e ninguém 
vai negar que os ricos baianos, pernambucanos com-
pravam terras e tinham fazendas no Piauí. Mas houve 
colonização simultânea, quer dizer, não tinham um sinal 
de trânsito impedindo de aportar no Piauí; se chegava 
um navio em Fortaleza ou em São Luís, tinham que 
chegar no litoral do Piauí. Ele andou a pé, construiu 
uma igreja pouco depois de 1600, de tanto que ele an-
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dava. Hoje Cocal é Frecheira, onde eles paravam para 
descansar. O trajeto era feito a pé de Fortaleza. E ele 
o fez, e tem uma igreja lá indo por terra. O Piauí teve 
a colonização no interior e teve a do litoral, inclusive 
da cabeça iluminada, santa do nosso Padre Antônio 
Vieira, abençoando essa igreja em Frecheira.

O que queríamos dizer é o seguinte: no Brasil, 
quem mais dignificou e engrandeceu Portugal? Olha, eu 
ousaria dizer que foi um Senador da República, Jusce-
lino Kubitschek, mostrando o tormento da vida política 
que ele próprio sofre – ele é preso. Por conseqüências 
políticas, ele foi arrancado, humilhado e exilado destas 
cadeiras. Ele representava Goiás.

Quis Deus, há poucos dias – eu sou médico, ci-
rurgião, como Juscelino foi da Santa Casa, Prefeito, 
Governador –, eu comprara um livro de Juscelino, a 
última viagem a Portugal. E presenteei. Primeiro, co-
mentei com Marco Maciel. E presenteei, porque Jar-
bas Vasconcelos, um Senador querido do meu Parti-
do, outro dia, eu, conversando com ele, lhe perguntei: 
“Qual é o país que você mais gosta de viajar?” Aí, o 
Jarbas, com aquele jeitão dele, disse “Portugal”. Aí eu 
presenteei o livro a ele, mas mostrei para, depois, ele 
dar ao Marco Maciel.

Por que Juscelino Kubitschek ainda Senador, ain-
da Senador, ainda Senador? Todos nós estamos orgu-
lhosos da perfomance do nosso Presidente Luiz Inácio 
no mundo; mas nunca dantes, Luiz Inácio, um homem 
foi tão homenageado, tão prestigiado, tão respeitado, 
tão adorado como Juscelino como Senador. Antes de 
ser cassado – ele foi cassado mais ou menos em junho 
de 1964, e o Marco Maciel falou sobre 1964 -, quando 
entrou a ditadura militar, em janeiro, ele foi homena-
geado. Que coisa bela. Ele, na avenida da liberdade, 
flores, papéis picados. Homem nenhum... Então, ele 
restituiu esse amor paternal e maternal que nós temos 
e devemos ter. Sei que ele é homenageado em todas 
aquelas cidades, Porto... Em Coimbra, onde passaram 
enormes, enormes, enormes vultos brasileiros que lá 
se formaram... E Juscelino, antes de ser cassado como 
Senador da República deste Senado. 

Então, eu lembrava ao Marco Maciel, que fica 
tão bem na Presidência... E esta Casa tem uma tra-
dição, e temos que ter tradição como Portugal tem: o 
Presidente é da maior bancada, mas, se meu partido 
recusar, a segunda bancada é do partido de V. Exª, e 
meu candidato é Marco Maciel, que fica tão bem aí na 
Presidência. Que possamos, Senadora Marina... Feche 
esse livro. E eu queria uma comissão para sair toman-
do ginja por aí – ginja é o licor deles. Marina, aquele 
trajeto que Juscelino fez, ninguém, ninguém... Agora, 
Juscelino, saibam vocês, se Padre Antonio Vieira nos 
cativou – “És eternamente responsável pelo que cati-

vas”, está em O Pequeno Príncipe –, Juscelino tam-
bém cativou. Fez renascer o amor e o respeito entre 
pai, mãe e filhos, que somos nós. Foi Juscelino. E eu 
li o livro. Eu nunca vi. 

Pouco tempo depois, ele sofre o golpe da ditadura 
e vai para Portugal. Ele vai também para Paris, onde 
ele estudara. Ele vai para os Estados Unidos, onde 
ganhara a vida dando palestras sobre a democracia, 
sempre falando bem do Brasil. Mas passou os dias em 
Portugal. Escolheu Portugal para casar sua filha. E o 
povo português a rezar.

Mas, no livro, final, mostra que a gratidão que nós 
temos é ao Padre Antonio Vieira, porque aqui ele veio. 
Aqui ele não deixou entrar a inquisição. Aqui ele veio, o 
Padre Antonio Vieira, e mandou que se respeitassem 
os judeus. Então, nós temos essa formação. Daí não 
sermos muito pombalinos como vocês são, porque 
atiraram em Jesus. Então, está aqui. Eles foram bem. 
Mas isso faz parte da história.

Então, Juscelino não era uma espécie normal, 
não, ô Marco Maciel. Eu tenho uma admiração por V. 
Exª. Mas todos nós... Ô Luiz Inácio, és muito feliz. Não 
precisas buscar exemplo em outros países, em outra 
história. O exemplo está aqui: Juscelino Kubitschek. 

Olha, quando governei o Piauí, Marina Silva, mi-
nha maior obra foi a expansão do ensino universitário. 
Eu realizei a maior expansão do ensino universitário 
no Brasil, com o advento da Uespi, com 400 faculda-
des e 36 campi.

Marco Maciel, em uma das últimas idas, fui fazer 
um intercâmbio com Coimbra e vi lá as homenagens que 
receberam os brasileiros: o próprio Juscelino, Sarney, 
V. Exª, Fernando Henrique Cardoso, o nosso Itamar.

Fui até Óbidos. Minha mulher, Adalgisa, foi fazer 
compras de artesanato. Eu disse: “Não vou, não. Vou 
tomar é uma ginja ali”. Óbidos é uma cidade a uns 60 
quilômetros, antiga, murada ainda. Fui tomar minha 
ginja, ia tomar a ginja. Mas, Marco Maciel, quando ia 
pedir minha ginja, vi dois quadros de Juscelino Kubits-
chek. Eram duas cartinhas. Fiquei lendo, nem tomei a 
ginja. Ele agradecia... Imaginemos nós aquele que é 
o maior dos brasileiros, no exílio, o que deve ser ruim, 
impedido de voltar à Pátria, mandando uma carta 
para o dono do barzinho, que tinha um sobradinho em 
cima, agradecendo pelos momentos felizes que tinha 
passado lá, tomando um scotch. Está escrito na letra 
dele: “scotch”. Aí eu mudei e pedi um scotch para vi-
ver Juscelino.

Em outra carta, Marina, olha... O Marco Maciel 
eu não sei, mas eu sou assim como o Luiz Inácio: a 
gente sai tomando umas aí, ele toma, eu tomo. Eu en-
tro muito em bar e nunca agradeci a ninguém. A gente 
entra, é bem tratado, de forma cortês e amigável, não 
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é verdade? E havia outra carta de Juscelino, cumpri-
mentando pelo Natal e pelo Ano Novo, desejando boas 
festas e bom ano ao dono do bar e a sua família. Aí eu 
disse: “Olha, moço, esse é o maior homem do Brasil, 
homenageado por Portugal”. Eu disse: “Coloque o re-
trato dele, que todo brasileiro vai querer vir ler essas 
cartas”. Ainda quero voltar lá, Embaixador. Convide-
me! Estou um garoto aqui.

Terminando o livro de Juscelino... Acho que Jus-
celino foi, sem dúvida alguma... Citei quatro grandes 
portugueses. Sei que há muitos na história, assim como 
há muitos brasileiros também, mas o maior, Jusceli-
no, que nos fez respeitar, amar e conhecer Portugal, 
termina o livro, dizendo assim: “É o último bom povo 
do mundo”. 

Então, quero crer que isso é da cultura dele, 
essa impressão dele é toda nossa, porque ninguém 
pode falar mais por essa Pátria do que Juscelino Ku-
bitschek.

Faço das palavras de Juscelino minhas palavras, 
em nome do povo do Brasil, que represento. Esse é 
o último bom povo do mundo, e Padre Antônio Vieira 
era um ícone dos portugueses no Brasil.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 

– Concedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva, 
ex-Ministra do Meio Ambiente.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Exmo Sr. Presidente, Senador Marco Maciel, primeiro 
subscritor do requerimento que deu base a esta ses-
são solene, quero cumprimentar o Exmo Sr. Embaixa-
dor de Portugal, Francisco Seixas da Costa; o Revmo 
Sr. Padre Aleixo; o Adido Cultural Adriano Jordão; o 
Padre Ernane, que nos honra com a sua presença; o 
Sr. Professor Henrique Brandão Cavalcanti, com quem 
estive nesta semana.

Quero também dizer, Senador Marco Maciel, que 
a iniciativa de V. Exª foi muito bem acolhida por esta 
Casa pela memória, que nos faz aqui celebrar, do Pa-
dre Antônio Vieira. Além de ser considerado o maior 
orador da língua portuguesa, ele fincou no Brasil as 
sólidas raízes do Humanismo.

E, quando se combina a palavra com a ação ou 
quando somos capazes de fazer com que o verbo seja 
sempre aquele que antecede a ação, que põe a ação 
em movimento, mais do que textos bonitos e bem-estru-
turados, temos exemplos bem-vividos e que, portanto, 
devem ser, mais do que lembrados, seguidos.

É isto que estamos fazendo aqui: pegando a his-
tória de um grande homem e transformando num mo-
mento de celebração, para que possamos rememorar 

o que ele fez por este País, por Portugal e pelo que 
continua fazendo.

Um dia desses, eu ouvia alguns sermões do Pa-
dre Antônio Vieira, incluídos em um CD num trabalho 
feito creio que pela rádio do Senado. Já ouvi pelo me-
nos três vezes essa seleção de sermões.

V. Exª mencionou o Sermão aos Peixes, que é, 
talvez, o mais atual de todos. Não tenho dúvidas de 
que, se colocássemos o Sermão aos Peixes para ser 
ouvido nesta sessão, todos baixaríamos a cabeça 
e faríamos uma grande reflexão, porque a metáfora 
que ele fez com o Sermão de Santo Antônio para os 
fazendeiros do Maranhão continua sendo válida para 
os Senadores, os Deputados, os governantes, os fa-
zendeiros, os empresários, os jovens, os homens e as 
mulheres de hoje. 

É incrível como ele sofreu as pressões do seu 
tempo. E as pressões do seu tempo continuam hoje, 
só que o sermão do Padre Antônio Vieira continua 
ecoando de uma outra forma, e espero que continue 
nos nossos corações.

Fiquei muito tocada ao ler este livro História 
do Futuro, do Padre Antonio Vieira, organizado pelo 
Professor José Carlos Brandi, publicado pela Editora 
da UnB, que é uma peça que devemos ter em casa 
também, para ler, para consultar, para nosso deleite, 
porque, além de ser muito bonito, o que ele escreve é 
muito edificante.

Lembro-me de que, no Sermão aos Peixes, ele 
dizia que o erro daquelas pessoas, que ele chamava 
de peixes, era muito grande, porque se tratava de gran-
des engolindo os pequenos. Ele dizia que, se fosse 
pelo menos os pequenos comendo os grandes, vá lá, 
porque seria um grande para milhares de pequenos; 
mas os grandes alimentarem-se dos pequenos, haja 
pequenos para encher a barriga dos grandes!

E eu fico imaginando, naquela igreja, aqueles fa-
zendeiros ouvindo aqueles sermões e pensando nas 
pessoas a quem talvez eles não dessem a justa paga, 
pensando nos índios que, com certeza, eram avilta-
dos e diminuídos. Devem ter se encolhido na cadeira 
e pensado que o Padre Vieira não estava falando do 
sermão de Santo Antônio aos peixes, que, cansado de 
pregar aos homens, Santo Antônio foi pregar à beira 
do mar. Dizem que os peixes levantaram meio corpo 
para ouvir o sermão. Pensaram: ele está pregando 
para cada um de nós de corpo inteiro e dizendo quais 
as nossas falhas.

E o importante é que o mesmo sermão que ele 
fazia na igreja da fazenda, ele o fazia com mais elo-
qüência e talvez até com mais veemência na corte, 
porque assim fazem os profetas. Os profetas podem 
ficar na periferia das cidades, podem ser mandados 
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para os calabouços e podem ficar dentro dos palácios. 
Ele viveu as três coisas: foi para o calabouço, quando 
foi exilado, silenciado, pregou dentro dos palácios e 
pregou no entorno, sobretudo a mensagem de que os 
nossos índios deveriam ser respeitados, deveriam ser 
tratados. Eram cinco milhões, quando nós chegamos 
aqui; hoje, são apenas quinhentos mil. Foi eliminado 
um milhão a cada século. E, com certeza, a voz, a mar-
ca, a inscrição na carne, no corpo e na alma de Padre 
Antônio Vieira estão presentes nesses quinhentos mil 
que ainda restam, porque ele foi um homem que colo-
cou o seu conhecimento e a sua sabedoria a serviço 
das causas da justiça. 

Aí, às vezes, a gente lê um texto. Mais do que 
um religioso, um padre, ele foi também um político, foi 
um atuante das causas da justiça. Ele não foi mais do 
que um padre e outras coisas; ele era um padre polí-
tico, era um padre que lutava pela justiça; um homem 
que ousou fazer do Evangelho não apenas um espaço 
de discussão, de oratória, mas de vivência, e colocou 
essa vivência a serviço das causas daqueles que eram 
os menos favorecidos.

Mais uma vez, repito, sinto-me muito edificada. Eu 
tenho uma raiz na igreja católica, vim das comunidades 
de base; tenho um grande amigo, o Bispo D. Moacir 
Grechi, e vários amigos padres, da CNBB inclusive; e 
hoje sou cristã evangélica, mas tenho muito amor e 
respeito pelos meus irmãos católicos. E nós, os cristãos 
brasileiros, temos uma grande dívida com os homens 
que trouxeram essa fé, esses valores até aqui.

No Brasil e em Portugal, podemos citar Vieira; 
para o mundo inteiro podemos citar Santo Agostinho, 
podemos citar Duns Scotus, podemos citar vários te-
ólogos e pensadores, homens que deram fundamento 
à palavra de Deus, atualizando-a, resignificando-a de 
acordo com o nosso tempo, sem estabelecer nenhum 
acréscimo, como está dito na própria Palavra: “Ai da-
quele que estabelecer qualquer acréscimo à palavra 
de Deus”.

Para nós, os políticos, que muitas vezes tomamos 
emprestado as palavras dos outros para adaptá-las às 
circunstâncias, Padre Antonio Vieira certa vez fez um 
sermão maravilhoso, dizendo que não se deveria pre-
gar usando o alheio, que se deveria pregar usando os 
conhecimentos, o entendimento da sua própria aljava. 
Ele fala que Davi não aceitou a armadura de Saul por-
que não lhe ficaria bem aquela roupa enorme, aquela 
espada desajeitada. Ele preferiu ir com a sua própria 
ferramenta, e foi com uma pedra e com uma funda. E 
foi assim que ele matou o gigante Golias.

Talvez isso nos diga alguma coisa. Muitas vezes 
queremos imitar a cultura, muitas vezes queremos imi-
tar os modismos de outros povos, de outras nações. 

Sem nenhum preconceito contra a legítima interação 
cultural e a possibilidade da troca, mas o que Vieira 
nos diz é que temos as nossas ferramentas, a nossa 
linguagem própria, falamos de um lugar específico. E 
é em nome desse lugar específico que não devemos 
lançar mão do alheio. Devemos ir para o embate usan-
do as nossas próprias ferramentas.

E ainda nos ensinando até hoje, ele fala, no Ser-
mão, na figura do semeador, dizendo que a semente é 
jogada em todos os lugares, de todas as formas, e que 
deve ser jogada assim mesmo a boa palavra e que a 
boa palavra sempre vai germinar. O problema é que 
muitas vezes a terra é seca, é pedregosa, está entre 
espinhos e, em poucos momentos, a semente cai na 
terra fértil. Mas não é isso que deve nos desestimu-
lar a semear. Ele diz que temos que semear em todo 
tempo e lugar. Não importa, mesmo que a semente 
depois seja sufocada pelos espinhos, mesmo que não 
encontre a terra necessária para fincar a raiz, temos 
que semear.

Talvez aqui seja um lugar para a boa semeadura. 
Existem bons projetos que são lançados no chão des-
ta Casa e que não conseguem meio centímetro para 
crescer em cima de suas raízes. Existem projetos que 
são lançados e que levam 15 anos tentando fundar as 
raízes, como é o caso da Lei da Mata Atlântica, que 
levou 15 anos. Se o Padre Antônio Vieira estivesse 
aqui, ele faria um Sermão aos Peixes, dizendo que, 
talvez, tenhamos que ter um pouco mais de sentido 
de urgência em relação a algumas coisas. 

A Lei de Resíduos Sólidos está há 24 anos, Se-
nador, tramitando entre estas duas Casas. No entanto, 
mais de 700 mil pessoas são afetadas só com o mos-
quito da dengue. E qual é o maior vetor? O maior vetor 
são os pneus, que não têm uma destinação correta, 
sem falar em outros mecanismos. E a Lei está há 24 
anos tramitando. O que Padre Antônio Vieira diria aqui, 
no seu Sermão aos Peixes?

Então, coloco-me aqui não no lugar de peixe, 
porque, às vezes, os peixes são muito grandes, mas 
coloco-me aqui no lugar de uma pequena piaba, mas 
que pegou muito bem o Sermão. Acho que nenhum de 
nós ficaria de cabeça erguida. Nós nos encolheríamos 
devagarinho, igual àqueles fazendeiros, igualmente a 
eles. Mas eu esperaria que fizéssemos diferente do 
que fizeram eles, que, com certeza, foram fuxicar, criar 
confusão para expulsar o Padre; que o Sermão ser-
visse para que fizéssemos uma confusão interna em 
nós mesmos, para expulsar de dentro de nós aquilo 
que o Padre Antônio Vieira mais combatia: a injustiça, 
a omissão, o descaso com as coisas que são verda-
deiramente válidas.
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É muito bom, e agradeço a Deus pela escrita, 
pelas partituras e pela arqueologia, porque é por meio 
delas que podemos ter no presente o que foi produzi-
do no passado e que podemos lançar para o futuro as 
sementes que, muitas vezes, são perdidas numa terra 
árida, pedregosa, cheia de espinho, mas que podem 
ficar adormecendo e germinar no futuro. 

Tenho certeza de que a temática ambiental mui-
tas vezes não encontra o solo fértil para germinar 
as suas sementes e lançar as suas raízes, mas não 
tenho dúvidas de que o Padre Antônio Vieira estaria 
hoje alinhado com essa causa, porque não é verda-
de dizer que amamos o Criador sem respeitar a sua 
criação. 

Que o Sermão aos Peixes continue nos falando 
para usar as nossas próprias armas para ir ao emba-
te, como fez Davi com o gigante Golias, não tomando 
emprestado a armadura de Saul; continue nos ensi-
nando a jogar a semente em todo tempo e lugar; conti-
nue nos ensinando, porque esse homem, mais do que 
falar bonito, fazia bonito as coisas que dizia. Ele vivia 
aquilo que pregava.

Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 

– Após a palavra da Senadora Marina Silva, tenho a 
honra de conceder a palavra a S. Exª o Sr. Embaixador 
de Portugal no Brasil, Dr. Francisco Seixas da Costa, 
para proferir suas palavras alusivas ao transcurso de 
tão significativa efeméride, que une e aproxima, em 
mais um plano, Brasil e Portugal.

Com a palavra, portanto, S. Exª o Sr. Embaixador 
Francisco Seixas da Costa.

O SR. FRANCISCO SEIXAS DA COSTA – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, minhas 
senhoras e meus senhores, distintas personalidades 
religiosas que estão presentes a esta sessão, gostava 
de começar por manifestar a minha grande satisfação 
e honra por ter sido convidado a estar presente nesta 
cerimônia e a tomar da palavra no Senado Federal, no 
momento em que esta instituição do Estado brasileiro 
presta homenagem a uma das figuras que talvez me-
lhor represente, no seu todo, a ligação íntima e per-
manente entre Portugal e Brasil.

E quero, desde já, destacar o empenhamento 
do meu grande amigo Senador Marco Maciel, figura 
maior da vida política brasileira e intelectual de eleva-
do mérito, que houve por bem suscitar este momento 
celebratório sobre Antônio Vieira, de quem há pouco 
nos fez uma soberba análise.

Este ano de 2008 tem sido fértil em eventos so-
bre Antônio Vieira, sobre a sua vida, sobre a sua obra, 
quer no Brasil, quer em Portugal. Logo no início deste 

ano, por sugestão desse grande cultor de Vieira que 
é o Padre José Carlos Brandi Aleixo, aqui presente, 
tive o prazer de reunir, na Embaixada de Portugal no 
Brasil, com vista a avaliar aquilo que é possível fazer 
em termos de colaboração da Embaixada precisa-
mente com as colaborações do Brasil, um conjunto 
de personalidades de diversas instituições às quais 
estiveram presentes o Senador Marco Maciel e o Pa-
dre Aleixo. A idéia era tomarmos um pouco o pulso 
daquilo que poderiam ser as comemorações do Ano 
Vieirino no Brasil e o modo como poderíamos implicar 
a Embaixada de Portugal nesses mesmos trabalhos 
e coisas já foram feitas nessa mesma linha.

O Senador Marco Maciel, com esta sua iniciati-
va, dá excelente seguimento à disposição que então 
manifestou e manifesta uma disposição no sentido de 
envolver o Senado Federal de forma muito forte nes-
sas manifestações. E eu pergunto: que melhor lugar 
poderia haver para uma celebração de Antônio Vieira 
do que esta Casa da palavra que é o Senado Federal 
brasileiro?

A palavra foi a arma de Vieira, uma arma, aliás, 
que se revelou tão perigosa que, em certos momen-
tos, ele acabou por pagar caro o fato de a saber usar 
tão bem. 

Recentemente, tal como a Senadora Marina Sil-
va, eu também atentei para alguns extratos de ser-
mões de Antônio Vieira, em especial aqueles em que 
a moralidade das figuras públicas é dissecada com 
um bisturi de ironia e até de sarcasmo, denunciando 
contradições e quase colocando certos poderes ou 
titulares políticos no pelourinho.

Ao relembrar esses sermões, dei-me conta de 
que o ensino, na minha adolescência em Portugal, um 
Portugal que vivia ainda num tempo de sombras, esse 
ensino escamoteava algumas das mais ferozes partes 
das obras de Vieira, selecionando com muito cuidado 
aquilo que nos era dado ler, talvez porque evitassem 
incluir frases ou conceitos com um sentido temporal-
mente ambíguo.

É que Vieira, lido à luz dos dias de hoje e também 
à luz dos tempos passados, como ele próprio pagou 
na sua carne, continua a ser uma voz subversiva, uma 
voz muito incômoda.

Contrariamente a muitos outros clássicos cuja 
obra toca a esfera pública, há na palavra de Vieira uma 
imperatividade, uma frontalidade e até uma violência 
em alguns textos que deve ter afrontado muita gente, 
muito boa gente – ou muito má gente – que o ouvia 
ou que ia sabendo o que ele dizia.

Essa violência derivava, naturalmente, não ape-
nas do seu olhar crítico sobre o mundo, mas funda-
mentalmente da perspectiva moral em que se situava, 
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numa afirmação doutrinária que tinha uma grande ri-
gidez de princípios – eu ia dizer mesmo alguma arro-
gância doutrinária – e que lhe advinha das convicções 
profundas de origem religiosa, da sua certeza de que 
estava do lado certo das coisas.

Vieira não era naturalmente um político, na acep-
ção de alguém que quer titular um cargo público, mas 
Vieira terá percebido, pela eficácia do seu verbo, que a 
força do que dizia valia por muitos poderes do mundo 
e que as suas denúncias tinham um caráter tão radi-
cal e cáustico que dificilmente deixariam de contrariar 
muitos desses mesmos poderes, o que aliás viria a 
acontecer no futuro.

Antes, porém, alguns dizem que Vieira se dei-
xou cair numa tentação política quase óbvia, e a 
constatação que a Senadora Marina Silva faz vai 
nesse sentido.

Não sei se estarei a ser ousado demais ao afir-
mar isso, mas tenho a sensação de que a disponibili-
zação de Vieira para se envolver em alguns negócios 
do Estado, para representar o Estado no plano externo, 
em especial em áreas de natureza diplomática mui-
to delicada, pode configurar em si mesma uma certa 
atração para intervir num domínio público que o se-
duzia. Essa atração tinha naturalmente como fonte de 
motivação o já referido corpus doutrinário que Vieira 
queria levar à prática.

É interessante observar o lado de Vieira naquilo 
que hoje se poderia chamar uma espécie de assessor 
estratégico de uma monarquia portuguesa que esta-
va em busca de legitimação em nível mundial. Nesse 
lugar, ele procurou não se limitar a uma gestão, mais 
ou menos burocrática, da função diplomática, mas de 
onde decorreu sempre uma leitura muito própria do 
que ele entendia ser e dever ser o papel de Portugal 
no mundo – idéias que, aliás, marcariam toda a sua 
vida e obra.

Vieira sofre um pouco a sina de alguns diploma-
tas que pensam e que entendem ter soluções para as 
causas em que se envolvem, soluções que vão muito 
para além da própria função diplomática, o que acaba 
por os situar quase sempre fora dela, também quase 
sempre com as naturais conseqüências para eles.

Na perspectiva de alguns especialistas, a vida 
diplomática de Vieira está longe de ter sido um su-
cesso total, mas muito provavelmente isso se deveu a 
razões que o ultrapassavam, que tinham muito menos 
a ver com ele e tinham mais a ver com a fragilidade 
intrínseca das causas que ele representava e da sua 
impraticabilidade na conjuntura mundial que se vivia 
naquele momento.

Mas essa experiência, esse contato com um mun-
do novo e mais cosmopolita deve ter sido fundamental 

para Vieira se aperceber de aspectos das novas formas 
e das novas esferas de cultura que se lhe ofereciam 
nas grandes capitais européias que freqüentou.

Curiosa, aliás, e mesmo à luz da atualidade, é a 
sua leitura crítica da própria Europa, do próprio con-
ceito de Europa, um certo olhar severo sobre a Europa 
herética que se contrapõe a uma Europa tida como de 
princípios que devem prevalecer na sua hierarquia de 
bondade das idéias.

Ao olhar a Europa nessa perspectiva, Vieira es-
tava a prenunciar muito daquela que passou a ser, 
basicamente, a filosofia de abordagem que Portugal 
acabou por adotar nos séculos que se seguiram, em 
face do próprio continente europeu.

Tratava-se de uma atitude basicamente defensiva, 
olhando alguns fatores propulsantes do progresso ma-
terial dessa mesma Europa como um risco, em especial 
em face da idéia da identidade portuguesa, tida como 
necessitando de preservação e mesmo de proteção, 
como ele próprio chegou a sugerir, sob o ponto de vista 
político. Mas, ao mesmo tempo, Vieira colocava-se num 
dilema – um dilema exatamente igual ao que Portugal 
teve sempre na sua história: trazer da modernidade da 
Europa tudo o que ela nos pudesse dar de útil para o 
nosso próprio progresso como sociedade e em termos 
da própria modernização das mentalidades, mas fazê-lo 
de certa forma que a nossa identidade se mantivesse 
incólume àquilo que era visto como uma desregração 
que certas idéias européias ameaçavam introduzir no 
nosso método interno de funcionar.

É nesse contexto que Vieira pode ter percebido 
que, para aperfeiçoar esse modelo, condição para 
sua sobrevivência num tempo acelerado, de grande 
mudança, a sociedade portuguesa do Antigo Regi-
me, que aliás vai acabar aqui no Brasil com a vinda 
de Dom João VI, tinha de saber evoluir e tinha de sa-
ber libertar-se de certos preconceitos e até de certas 
superstições obscurantistas.

Não deixa de ser interessante especular que pode 
ter sido nesta observação do desenvolvimento de uma 
certa Europa que Vieira terá criado a sua leitura de que 
a expulsão dos judeus de Portugal – aliás, quero frisar 
aqui para o Senador Arthur Virgílio – foi, provavelmen-
te, uma oportunidade perdida para o progresso das 
gentes do seu próprio país europeu. Esta é uma idéia 
que, certa ou errada, continua hoje a marcar muito do 
imaginário político português.

Mas é essa mesma evolução de mentalidades 
que Vieira não vai conseguir impor ou influenciar de 
forma duradoura em Portugal. Antes, pelo contrário, 
vai encontrar pela frente uma parede de imobilismo 
que o desiludirá e que, por essa via, o tornará ainda 
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mais crítico em face dos poderes que o haviam de-
cepcionado.

É nisto que se pode fundar uma visão de alguns 
de que a história de Vieira é uma história trágica. É que 
Vieira é um personagem-charneira, uma figura de tem-
pos de mudança, que procurou reconciliar o essencial 
do antigo com uma abertura que o não descaracteri-
zasse por completo.

Vieira atravessou, muito simplesmente, o próprio 
dilema de Portugal, porque Portugal foi isso mesmo um 
pouco ao longo da sua história. Foi essa perspectiva 
européia sobre a vida de Antônio Vieira que eu quis 
trazer aqui, mas não queria terminar sem deixar uma 
palavra de grande gratidão às palavras do Senador 
Mão Santa pela generosidade que teve relativamente 
ao meu país.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, minhas 
senhoras e meus senhores, quando se homenageia 
alguém no aniversário de sua morte, temos sempre 
a contenção de o fazer em reverência da pessoa. 
Mas, quando, como é o caso de Antonio Vieira, te-
mos perante nós uma data que significa o início de 
uma vida, podemos dar-nos à alegria de dizer que 
estamos a comemorar e que estamos a celebrar o 
início de uma existência, neste caso de alguém que 
muito enriqueceu a cultura luso-brasileira e que hoje 
constitui uma riqueza eterna que é partilhada por 
ambos os países. 

Mais uma vez, desejo felicitar o Senado Federal 
e o Senador Marco Maciel por esta iniciativa, agra-
decendo o honroso convite para estar aqui presente 
e a todos manifestar a gratidão pela atenção que me 
dispensaram. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 

– Antes de suspender a presente sessão para os cum-
primentos, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer 
a presença do Sr. Embaixador de Portugal em nosso 
País, Dr. Francisco Seixas da Costa, e cumprimentá-lo 
pelo excelente discurso que acaba de proferir sobre o 
Padre Vieira e, de modo mais geral, sobre as relações 
Brasil-Portugal.

Ao agradecer a presença de S. Exª, quero prolon-
gar meus cumprimentos também à presença do Padre 
José Carlos Brandi Aleixo, um vieirólogo com livros 
publicados sobre o assunto, inclusive História do Fu-
turo, e também o livro no qual exalta a personalidade 
de Vieira, sobretudo no que diz respeito à defesa dos 
direitos humanos. 

Quero também mencionar a presença do Adido 
Cultural Dr. Adriano Jordão, que aqui se encontra pre-
sente; agradecer também a presença do Padre Ernane 
Pinheiro, que representou aqui a CNBB e é Secretá-

rio de Assuntos Políticos da CNBB – por isso mesmo, 
interage muito com o Congresso Nacional; também 
quero agradecer a presença do ex-Ministro Henrique 
Brandão Cavalcanti e dos padres da comunidade je-
suítica de Brasília.

Antes de suspender a presente sessão, quero 
dizer que a TV Senado exibirá, no próximo dia 9, às 15 
horas, um filme sobre a vida e obra do Padre Antonio 
Vieira. É uma oportunidade, portanto, de aprofundar-
mos nossas reflexões sobre a efeméride que estamos 
celebrando e também uma ocasião para refletirmos 
sobre a obra que ele nos deixou e os exemplos que 
ele nos legou.

Vou suspender a sessão por cinco minutos para 
que possamos receber os cumprimentos e para que 
possamos, a seguir, iniciar a sessão ordinária desta 
tarde.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 
– O Sr. Senador Flexa Ribeiro enviou discurso à Mesa, 
para ser publicado na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, um homem é ele mesmo e sua circunstân-
cia, disse um filósofo. A grandeza de um homem pode, 
segundo essa acepção, ser medida pelos desafios que 
enfrentou, em seu tempo de vida, e pelas repostas que 
lhes deu. O padre Antônio Vieira, cujo quarto centenário 
de nascimento estamos a celebrar, nasceu em 1608 e 
faleceu em 1697, tendo vivido, portanto, praticamente 
toda a extensão do século XVII. As perguntas que po-
demos fazer – e tentar responder sucintamente nesta 
homenagem – são: “que tempo foi esse?” e “que fez o 
Padre Antônio Vieira, que o tornou personagem imortal 
de nossa História?”.

Trata-se, o século XVII, de um tempo turbulento 
na História do Ocidente. Era o tempo do metalismo-
mercantilismo, quando a empresa colonial fornecia as 
bases para o enriquecimento das burras das monar-
quias européias. Estas competiam pelo controle das 
terras descobertas nos séculos precedentes e pelo 
saque de seus produtos. A escravização das popula-
ções indígenas era tida como necessária e até como 
missão civilizatória; a dos negros também começava 
sua expansão, e o seu comércio e transporte viria a 
se tornar negócio muito rentável.

Portugal, após a crise dinástica do final dos 1500, 
havia sido incorporado à Coroa espanhola, fato que 
tinha repercussão também aqui na colônia brasileira. 
Foi o momento em que os holandeses vislumbraram a 
oportunidade de tomar para si parte dos domínios lusos, 
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e ocuparam, sucessivamente, a Bahia e Pernambuco, 
permanecendo neste último por 24 anos.

As descobertas de terras, o encontro de comu-
nidades humanas vivendo de formas completamente 
diversas e as novas relações comerciais foram per-
cebidos, pela Igreja Católica, simultaneamente como 
ocasião de incremento do ecúmeno dos crentes e 
como ameaça a seu poder sobre as consciências. Sua 
reação foi criar um tribunal feroz – a Inquisição – para 
preservar sua autoridade espiritual e temporal sobre 
as coroas e os povos.

É nesse contexto histórico e político que Vieira 
vem, menino ainda, residir na Bahia acompanhando 
seu pai, que recebera um cargo público na adminis-
tração colonial. Cresceu observando os costumes da 
terra, principalmente os vícios de uma gente voltada 
para o enriquecimento rápido pela exploração preda-
tória dos recursos naturais e do trabalho escravo de 
índios e negros.

Educado pelos jesuítas, logo revelou talento no 
domínio do latim e da retórica, além do conhecimento 
das Escrituras. Essas foram as bases para sua crítica 
da escravidão e sua defesa do conceito da humanida-
de dos índios e dos negros, pontos que o levariam a 
entrar em conflito com os interesses dos colonizado-
res e da Igreja. Também viria a defender a igualdade 
entre cristãos velhos e novos, bem como o retorno a 
Portugal dos judeus anteriormente expulsos.

Vieira havia entendido que o caráter de iniciati-
va e a capacidade econômica do povo hebreu fariam 
diferença no ambiente comercial competitivo que se 
formava no mundo. A tomada dessas posições custaria 
ao padre o seu indiciamento em processo no Santo 
Ofício. Obrigado, em 1653, a retornar ao Brasil, fixou-se 
no Maranhão, como superior dos missionários jesuítas. 
Nesse tempo, seu zelo missionário o levou até o Pará, 
para avaliar a potencialidade de nossa Província para 
o seu ministério jesuítico. Para tanto, precisou navegar 
nas canoas precárias da região, demonstrando a mes-
ma coragem com que havia afrontado os interesses 
dos poderosos e da Inquisição.

Estava ele em Belém, em 1661, impossibilitado 
de regressar a São Luís por conta de uma revolta dos 
colonos contra os jesuítas pela questão da escravidão 
dos índios, quando uma sedição semelhante eclode na 
capital paraense. Vieira foi confinado e precisou escapar 
clandestino em caravela com destino a Lisboa, onde 
a Inquisição o aprisionou. Libertado por influência do 
provincial jesuíta, foi enviado a Roma, onde aprendeu 
italiano e causou forte impressão por suas pregações 
feitas na língua local. 

Mais tarde, já idoso e de volta à Bahia, começou 
a trabalhar na revisão de seus sermões e de outros es-
critos para entregá-los à publicação. Buscava também 
concluir o que seria sua obra magistral, o De regno 
Christi in terris consummato, ou Clavis prophetarum, 
de reflexões proféticas, à qual já se dedicava havia 
décadas. Esses manuscritos, porém, desapareceram 
após sua morte. Ficaram-nos os Sermões, textos que 
ainda hoje podemos ler com prazer estético e proveito 
filosófico e moral. 

Os estudiosos que se debruçam sobre o trabalho 
de Vieira apontam a modernidade de suas idéias. No 
seu Primeiro Sermão da Terceira Dominga do Adven-
to, por exemplo, demonstra claramente essa postura 
filosófica, realçando o valor da experiência contra o 
vazio da especulação filosófica aristotélica dedutiva. E 
a acusação assentada contra Vieira pelo Santo Ofício 
não poderia ser mais claro indicativo da modernidade 
de seu pensamento e atitude arejada contra o obscu-
rantismo: acusavam-no, vejam bem, de “fazer uso de 
livros proibidos trazidos do estrangeiro”.

O padre Serafim Leite, após estudar, no início do 
século passado, a obra de Antônio Vieira e sua atua-
ção na política de Portugal e do Brasil, concluiu que 
Vieira exercera, no Norte do Brasil, no século XVII, um 
papel semelhante àquele dos primeiros jesuítas – An-
chieta e Nóbrega, principalmente – no Centro-Sul, no 
início da colonização, quanto à defesa dos índios e à 
crítica de costumes.

A vida atribulada de Vieira é a trajetória de um 
homem ativo e participante do tempo de transforma-
ções em que viveu. Tendo, dentro de suas limitações, 
combatido o bom combate, seu pensamento e seu 
exemplo estão vivos, 400 anos após seu nascimento. 
É das figuras de nossa História que mereceriam ser 
melhor conhecidas das gerações atuais, sobretudo 
neste momento em que se encontram em debate po-
líticas em prol dos direitos de minorias e camadas da 
população excluídas dos direitos da cidadania. 

Vieira ainda tem muito a nos ensinar!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 

– Está suspensa a sessão por cinco minutos.

(Suspensa a sessão às 16h3min, é rea-
berta às 16h8min.)

O Sr. Marco Maciel, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Papaléo 
Paes, Suplente de Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Está reaberta a sessão.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Antonio Carlos.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de me 
inscrever para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – V. Exª é o segundo inscrito para uma comuni-
cação inadiável.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, 
como orador inscrito. Em seguida, fará uso da pa-
lavra o Senador Eliseu Resende, pela Liderança do 
Democratas.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Papaléo Paes, vim à tribuna preocu-
pado com a situação dos trabalhadores que exercem 
função em áreas consideradas insalubres. 

Sr. Presidente, mais uma vez, os trabalhadores 
estão com o que chamo de “corda no pescoço”. A 
preocupação, neste momento, não é somente com a 
questão do emprego, com o reajuste salarial ou mes-
mo com a crise financeira que abala o mundo. A pre-
ocupação é, simplesmente, garantir o cumprimento de 
um princípio da nossa Constituição, que está escrito 
no art. 7º, XXIII,

A preocupação é simplesmente a de garantir o 
cumprimento de um preceito da nossa Constituição 
que está inscrito no art. 7º, inciso XXIII, que fala sobre 
o adicional de insalubridade.

Ao festejarmos os 20 anos da Constituição Cida-
dã, momento em que nós, Constituintes – eu estava lá, 
fui Constituinte –, recebemos medalhas e fomos ho-
menageados eu diria que em quase todos os Estados, 
é lamentável ver que esse direito dos trabalhadores 
está despencando ladeira abaixo em decorrência da 
morosidade da regulamentação de cerca de um terço 
da nossa Carta Magna.

Com isso, mais uma vez, quem “paga o pato”, 
como se diz, é a sociedade, são os trabalhadores. Hoje 
o mundo do trabalho vive um verdadeiro momento de 
insegurança jurídica em relação aos processos da in-
salubridade. O direito do trabalhador pode virar letra 
morta da Constituição.

Isso ocorre, Sr. Presidente, desde o dia 30 de abril 
de 2008, quando o Supremo Tribunal Federal editou a 
Súmula Vinculante nº 4, vedando a utilização do salário 

mínimo como indexador de base de cálculo de vanta-
gem do empregado, nos seguintes termos:

“Súmula Vinculante nº 4, STF
Salvo nos casos previstos na Constitui-

ção, o salário mínimo não pode ser usado como 
indexador de base de cálculo de vantagem de 
servidor público ou de empregado, nem ser 
substituído por decisão judicial.

Com base nessa decisão, o Tribunal Superior do 
Trabalho, o TST, alterou a Súmula nº 228, estabelecen-
do que, a partir de 9 de maio de 2008, o adicional de 
insalubridade não seria mais calculado sobre o salário 
mínimo, mas sim sobre o piso básico da categoria. 

O que diz a Súmula nº 228 do TST? 
Adicional de Insalubridade, base de cálculo. A 

partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da 
Súmula Vinculante nº4 do Supremo Tribunal Federal, 
o Adicional de Insalubridade será calculado sobre o 
salário básico, salvo critério mais vantajoso fixado em 
instrumento coletivo.

Com a nova redação, a Súmula do TST passou a 
determinar a substituição do salário mínimo pelo salário 
base no cálculo do adicional de insalubridade, salvo, 
como disse aqui, se houver algo mais vantajoso.

Numa primeira leitura, com certeza, a euforia dos 
assalariados foi geral. Eu mesmo vim a plenário para 
aplaudir a decisão. Abandonávamos então o percen-
tual da insalubridade, 10, 20 ou 40 sobre o mínimo e 
passaria sobre o salário base da categoria. 

Sr. Presidente, mas aquele discurso foi em vão. 
O desdobramento trouxe um prejuízo enorme para os 
trabalhadores. Em 11 de julho de 2008, a Confederação 
Nacional da Indústria, a CNI, interpôs ação de reclama-
ção com pedido de liminar junto ao Supremo Tribunal 
Federal, objetivando a suspensão, liminarmente, da 
eficácia da Súmula nº228 do TST, sob o argumento 
de que o referido precedente afrontava a Súmula nº4 
do Supremo Tribunal Federal. 

Em 15 de julho de 2008, o Supremo Tribunal Fe-
deral deferiu a liminar, suspendendo a aplicação da 
Súmula 228 na parte em que permitia a utilização do 
salário básico como base de cálculo do adicional de 
insalubridade. 

Na decisão em liminar, o Ministro Gilmar Men-
des afirma:

“...com base no que ficou decidido e fi-
xado na Súmula Vinculante nº 4, este tribunal 
entende que não é possível a substituição do 
salário mínimo, seja como base de cálculo, 

NOVEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL82     



Novembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 5 45923 

seja como indexador antes da edição de lei ou 
celebração de convenção coletiva que regule 
o adicional de insalubridade... 

Logo, à primeira vista, a nova redação es-
tabelecida pela Súmula nº228, do TST, revela a 
aplicação indevida da Súmula nº4, porquanto 
permite a substituição do salário mínimo pelo 
salário básico no cálculo do adicional da insa-
lubridade sem base normativa”.

A decisão do Supremo Tribunal Federal deixa cla-
ro, Sr. Presidente, que o adicional de insalubridade não 
pode ser [calculado] sobre o salário mínimo nem sobre 
o salário básico. Vai ser sobre o quê, então? Essa é a 
pergunta que todos os trabalhadores estão fazendo. 
Eu era metalúrgico, o Presidente Lula era metalúrgico 
e nós ganhávamos em adicional de insalubridade; ou, 
conforme o acordo da categoria, era sobre o piso da 
categoria, sobre o salário básico ou sobre o salário 
mínimo. Mediante a decisão do Supremo não pode 
ser nem sobre um, nem sobre outro.

A pergunta que fica: os trabalhadores submetidos 
a áreas insalubres, periculosas e penosas, no caso 
aqui insalubre, não terão mais o adicional? Essa, Sr. 
Presidente, é a minha indignação.

Surpreende-me a decisão do Supremo Tribunal 
Federal, quando diz que quem tem que regulamentar 
esta questão é o Congresso Nacional. Mas o mesmo 
Supremo Tribunal Federal, quando interessa principal-
mente ao poder econômico, diz: ah, o Congresso não 
legislou, então vou legislar. E aí acaba decidindo.

Podíamos lembrar aqui, vamos pegar o caráter 
político, a fidelidade partidária: foi o Supremo que le-
gislou. Direito de greve não regulamentado: o que diz 
o Supremo? Ah, vou aplicar a norma da área privada, 
porque o Congresso não regulamentou. O nepotismo: 
o que diz o Supremo? O Congresso não regulamentou, 
eu estou regulamentando.

Não tenho nada contra. Se o Supremo entender 
que o Congresso falhou e quiser regulamentar, regula-
mente. Mas use pesos e medidas iguais para todos. O 
que não pode é criar um vácuo no campo jurídico que 
traz prejuízo principalmente para o trabalhador mais 
pobre, aquele que depende da sua atividade. E posso 
dar aqui um exemplo: boca de forno de uma fundição, 
onde eu trabalhava. Eu sei o que é trabalhar em uma 
boca de forno de uma fundição e não ter mais direito 
ao adicional de insalubridade nem sobre o salário mí-
nimo. Vejam a que ponto chegamos!

Por isso, Sr. Presidente, eu que sou contra me-
dida provisória, quero fazer um apelo aqui e vou man-

dar meu pronunciamento tanto ao Ministro do Trabalho 
quanto ao Supremo Tribunal Federal e vou encaminhá-
lo também ao Presidente Lula: que se baixe então uma 
medida provisória, respondendo a esse questionamen-
to. Se não é sobre o mínimo, se não é sobre o piso 
da categoria, se não é sobre o salário básico, sobre o 
que é? Porque tem que ter o percentual do adicional 
de insalubridade. Tem que ter.

Para não dizerem que só falamos e nos omiti-
mos, lembro que sou autor do PLS nº 294, de 2008, 
que regulamenta o adicional de insalubridade de uma 
vez por todas. 

Mas, assim mesmo, Sr. Presidente, quero dizer 
que a Anamatra, Associação Nacional dos Magistra-
dos, defende que o adicional de insalubridade deve ser 
sobre o salário básico. A Anamatra mandou uma pro-
posta que acolho, encaminhou também ao Ministério 
do Trabalho, em que o adicional seria, então, de 10, 20 
e 40% sobre o salário básico de cada trabalhador.

Sr. Presidente, por fim, eu queria ainda destacar 
que é fundamental que uma medida provisória seja, 
então, editada para resolver essa questão. Nós, que 
estamos celebrando os 20 anos da Constituição Ci-
dadão, não podemos permitir que um direito básico 
do trabalhador desapareça por falta de vontade políti-
ca, quer seja do Supremo Tribunal Federal, quer seja 
do Executivo, quer seja desta Casa. Um dos três vai 
ter que resolver a questão, nem que seja por medida 
provisória.

Sr. Presidente, quero dizer ainda que considero 
um atentado contra a Pátria, contra o cidadão, deixar 
o adicional de insalubridade jogado ao vento, por não 
ter parâmetro. O Governo brasileiro está à mercê de 
decisões do Supremo Tribunal Federal, que dita, que 
regula, que fiscaliza, que faz controle, que entende qual 
é o momento de legislar ou não em matérias como o 
direito de greve, a regulamentação dos Municípios, dizia 
aqui eu, o uso de algemas, a fidelidade partidária, entre 
outras, o Supremo legislou, e por que, nessa questão, 
simplesmente diz: o Congresso que se vire.

Não entendo por que agora em relação a esse 
tema, que diz respeito diretamente ao direito do tra-
balhador, o Supremo afirma que é o Congresso que 
deve resolver. 

Como vemos, conforme diz o ditado popular: são 
pesos e medidas diferentes. Como metalúrgico, dizia 
e repito, sempre recebi o adicional de insalubridade. 
Claro com categoria forte, eu recebia sobre o piso, ou 
senão sobre a remuneração. 

Poderia avançar, Sr. Presidente. Os dirigentes 
sindicais hoje no Brasil estão sendo demitidos, não 
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respeitando sequer a estabilidade. Decisão de quem? 
Do Supremo Tribunal Federal. 

Lembro também que até a contribuição do acordo 
coletivo para as entidades sindicais estão sendo ques-
tionadas pelo Supremo Tribunal Federal. Infelizmente 
recordo esses fatos, que considero lamentáveis.

Por fim, deixo essa reflexão ao Ministério do Tra-
balho e Emprego, à Casa Civil e à própria Presidência 
da República, para que, diante da urgência e relevância 
do tema, ela seja resolvida imediatamente em favor do 
sagrado direito do trabalhador de receber, pelo menos, 
o adicional de insalubridade. 

Nesse caso, eu que sou contra a medida provisó-
ria, farei um pedido para que seja editada uma medida 
provisória já, nos moldes que propõe a Anamatra, para 
que o adicional de insalubridade seja sobre o salário 
básico da categoria.

Termino, Sr. Presidente, nesses dois minutos, 
só me congratulando com o jornal Pioneiro, de Ca-
xias do Sul, minha cidade natal, que completa hoje 60 
anos de fundação. Estou encaminhando um voto de 
aplauso a V. Exª, Presidente Papaléo Paes, que vou 
remeter depois ao Grupo RBS, que é proprietário do 
Jornal desde 1993.

O jornal atinge hoje 64 Municípios da região ser-
rana do Estado do Rio Grande do Sul e, com certeza 
absoluta, Sr. Presidente, é um veículo que respeita 
democraticamente a opinião de todos; lá todos têm 
espaço para colocar seu ponto de vista. 

Enfim, meus cumprimentos ao Grupo RBS, aos 
jornalistas, a todos os profissionais e leitores do jornal 
Pioneiro da minha cidade natal Caxias do Sul.

Era isso, Sr. Presidente.
Quero dizer que encaminharei o meu pronun-

ciamento às autoridades cujo nome aqui citei, porque 
considero lamentável que quando a parte mais fraca 
é colocada na mesa de discussão e de julgamento as 
partes acabem se omitindo e o trabalhador, mais uma 
vez, acaba sendo chamado a pagar a conta.

Muito obrigado.
Sr. Presidente, peço que meu discurso seja pu-

blicado na íntegra.

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

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, mais uma vez os trabalhadores estão com a corda 
no pescoço. A preocupação neste momento não é com 
o desemprego, nem com o reajuste salarial, ou mesmo 
com a crise financeira e mobiliária que abala o mundo. 

A preocupação é simplesmente a de garantir o 
cumprimento de um preceito constitucional, descrito 
no artigo 7º inciso XXIII (vinte e três) da Constituição 
Federal: o adicional de insalubridade.

Ora, ao festejarmos 20 anos da Constituição 
Cidadã, momento em que nós, constituintes, recebe-
mos medalhas e fomos homenageados em todo país, 
é lamentável ver que esse direito dos trabalhadores 
despencam ladeira abaixo em decorrência da moro-
sidade da regulamentação de cerca de um terço de 
nossa Carta Magna.

Com isso, quem “paga o pato”, como se diz no 
popular, é a sociedade. Hoje o mundo do trabalho vive 
uma verdadeira insegurança jurídica em relação aos 
processos de insalubridade. 

O direito do trabalhador virou uma verdadeira 
letra morta.

Isso ocorre desde o dia 30 de abril de 2008, quan-
do o Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula 
Vinculante nº 4, vedando a utilização do salário mínimo 
como indexador de base de cálculo de vantagem do 
empregado, nos seguintes termos:

SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF: 
Salvo nos casos previstos na Constituição, o 
salário mínimo não pode ser usado como in-
dexador de base de cálculo de vantagem de 
servidor público ou de empregado, nem ser 
substituído por decisão judicial.

Com base nessa decisão, o Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) alterou a Súmula 228 estabelecendo 
que, a partir de 9 de maio de 2008, o adicional de in-
salubridade não pode mais ser calculado sobre o sa-
lário mínimo, diz ela:

SÚMULA Nº 228 TST – ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO: A par-
tir de 9 de maio de 2008, data da publicação 
da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal 
Federal, o adicional de insalubridade será calcu-
lado sobre o salário básico, salvo critério mais 
vantajoso fixado em instrumento coletivo.

Com a nova redação, a Súmula do TST passou 
a determinar a substituição do salário mínimo pelo sa-
lário básico no cálculo do adicional de insalubridade, 
salvo se houver critério mais vantajoso fixado por meio 
de convenção coletiva. 

Numa primeira leitura a euforia dos assalaria-
dos foi geral. Eu mesmo vim a plenário para aplaudir 
a conquista, tendo em vista que abandonando o sa-
lário mínimo como indexador de base de cálculo para 
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o adicional de insalubridade, é óbvio que a vantagem 
deveria ser aplicada sobre o salário base ou remune-
ração do trabalhador.

Mas, naquele discurso disse que a matéria teria 
desdobramentos. Foi o que aconteceu. 

Em 11 de julho de 2008, a Confederação Na-
cional das Indústrias (CNI), interpôs ação de recla-
mação (RCL 6266), com pedido de liminar junto ao 
Supremo Tribunal Federal, objetivando a suspensão, 
liminarmente, da eficácia da Súmula 228 do TST, sob 
o argumento de que o referido precedente afronta a 
Súmula Vinculante nº 4 do STF.

Em 15 de julho de 2008, o Supremo Tribunal 
Federal deferiu a liminar, suspendendo a aplicação 
da Súmula 228 do TST na parte em que permite a 
utilização do salário básico como base de cálculo do 
adicional de insalubridade.

Na decisão, em liminar, o ministro Gilmar Men-
des afirma:

“..... com base no que ficou decidido no 
RE 565.714/SP e fixado na Súmula Vincu-
lante nº 4, este Tribunal entendeu que não 
é possível a substituição do salário mínimo, 
seja como base de cálculo, seja como indexa-
dor, antes da edição de lei ou celebração de 
convenção coletiva que regule o adicional de 
insalubridade...

Logo, à primeira vista, a nova redação 
estabelecida para Súmula nº 228/TST revela 
aplicação indevida da Súmula Vinculante nº 
4, porquanto permite a substituição do salário 
mínimo pelo salário básico no cálculo adicional 
de insalubridade sem base normativa”

A decisão do STF deixa claro que não só é proi-
bida a indexação ao salário mínimo, como também, 
não pode qualquer instância judicial determinar a sua 
substituição por critério distinto, como pretendia o Tri-
bunal Superior do Trabalho.

Isso tendo em vista que uma nova normatização 
da base de incidência para fins de cálculo de adicional 
de insalubridade é competência exclusiva do Poder 
Legislativo.

Em conseqüência, se, de um lado, o adicional de 
insalubridade não pode mais ter seu valor indexado ao 
salário mínimo, de outro, não temos mais, em nosso 
ordenamento jurídico, regra que estabeleça a base de 
cálculo para viabilizar o seu pagamento.

Diante dessa realidade, apresentei o PLS 
294/2008 para que a base de cálculo do adicional de 
insalubridade seja o salário base do trabalhador. 

Ao elevar o valor da base de cálculo desse adi-
cional, oneramos e estimulamos, assim, o empregador, 
para que esse promova ações que visem à eliminação 
ou neutralização de fatores físicos ou químicos que 
causam insalubridade em seu estabelecimento.

O ideal é aprovarmos o PLS 294/2008 imedia-
tamente para acabar com a angústia de todos que de 
alguma maneira são atingidos pela ausência de legis-
lação que trate do tema.

Dentre os diversos apoios que recebi, quero des-
tacar a proposta da Associação Nacional dos Magis-
trados (ANAMATRA) que defende uma proposta inter-
mediária em relação ao tema, sendo:

Uma medida provisória para alterar o artigo 192 
da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) passando 
a vigorar com a seguinte redação;

“Art. 192. O trabalho em condições insa-
lubres assegura ao trabalhador a percepção 
do adicional de insalubridade corresponden-
te a 40% (quarenta por cento), 20% (vinte 
por cento) ou 10% (dez por cento) incidentes 
sobre o seu salário básico, segundo a insalu-
bridade se classifique, respectivamente, nos 
graus máximo, médio ou mínimo, sem acrés-
cimos resultantes de gratificação, prêmios ou 
participações nos lucros da empresa”.

Ao longo dos anos sempre me posicionei com 
cautela em relação às reiteradas edições de medidas 
provisórias, só nesta semana temos seis na pauta do 
plenário.

Em relação à edição de uma medida provisória, 
proposta pela Anamatra ao ministro do trabalho, rela-
tiva ao adicional de insalubridade, vejo que esta é uma 
situação especial que clama por medidas urgentes.

A ausência da norma está causando um grande 
desconforto e instabilidade social, sob pena de vermos 
uma conquista constitucional dos trabalhadores morta 
neste abismo legal e jurídico. 

Assim, vejo presentes os motivos de relevância 
e urgência constitucional.

Sr. Presidente, quero dizer que irei encaminhar 
este pronunciamento para o ministro do Trabalho, Car-
los Luppi, e que falarei pessoalmente com ele para que 
possamos gestionar junto à Casa Civil a aprovação do 
PLS 294/2008 ou a edição da medida provisória pro-
posta pela Anamatra, com a qual somos solidários e 
apoiamos integralmente.

Tenho certeza que nestes 20 anos da Constituição 
Cidadã, de cuja construção participei ativamente, espe-
cialmente do capítulo da Ordem Social, o espírito de for-
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talecimento da democracia não deixará ruir a conquista 
do adicional de insalubridade, resolvendo o mais rápido 
possível a ausência de norma jurídica sobre o tema. 

Vamos arregaçar as mangas e agir! 
Considero um atentado contra a Pátria deixar o 

adicional de insalubridade jogado ao vento.
O governo brasileiro está à mercê das decisões 

do STF, que edita, regula, fiscaliza e faz o controle da 
constitucionalidade, quando entende que o momento 
é adequado.

Em matérias como o direito de greve, a regu-
lamentação dos municípios, o nepotismo, o uso de 
algemas, a fidelidade partidária, dentre outras, o Su-
premo legislou.

Não entendo porque agora, em relação a este 
tema, que diz respeito diretamente a um direito do tra-
balhador, o Supremo afirma que é o Congresso que 
deve resolver a situação.

Como vemos, conforme diz o dito popular: São 
dois pesos e duas medidas.

Enquanto metalúrgico eu e o presidente Lula 
sempre recebemos o adicional de insalubridade. Ele 
nunca foi questionado. Agora os tempos mudaram 
para pior.

Os dirigentes sindicais são questionados na sua 
estabilidade e até a contribuição do acordo coletivo 
enfrenta obstáculos por parte dos empregadores e 
da Justiça.

Isso sem falar que até para entrar com o pedido 
de um dissídio coletivo nós dependemos da boa von-
tade do empregador. 

Infelizmente recordo fatos como esses, os quais 
são lamentáveis.

Por fim, deixo esta reflexão ao ministério do Tra-
balho e Emprego, à Casa Civil e à própria Presidência 
da República para que, diante da urgência e relevância 
do tema, ele seja resolvido imediatamente em favor do 
sagrado direito do trabalhador de receber a insalubri-
dade. Neste caso a saída é Medida Provisória já!

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, pronunciamento sobre os 60 anos do Jor-
nal Pioneiro de Caxias do Sul.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria 
de deixar registrado que apresentei voto de aplauso ao 
Jornal Pioneiro da cidade de Caxias do Sul que no dia 
de hoje está completando 60 anos de fundação.

O Pioneiro foi fundado em Caxias do Sul em 4 
de novembro de 1948, como um jornal semanal, tor-
nando-se diário em 1981. 

Em 1993, o jornal foi adquirido pela Rede Bra-
sil Sul de Comunicação (RBS). Desde então, a sua 
circulação foi ampliada, atingindo atualmente 64 mu-
nicípios da região serrana do estado do Rio Grande 
do Sul.

Conforme o Instituto Verificador de Circulação 
(IVC), em setembro de 2008, a circulação paga do 
jornal foi de 25 mil exemplares, de segunda a sexta-
feira, e de 33 mil aos finais de semana.

Sr. Presidente, parabenizo desta forma a direção 
do Grupo RBS, os jornalistas e todos os profissionais 
e leitores do jornal Pioneiro pela passagem de tão 
importante data. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
As solicitações feitas por V. Exª serão atendidas 

regimentalmente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no 
tempo em que peço inscrição como Líder do PSDB 
após a fala do Ministro Eliseu Resende, registro a 
presença, nesta Casa, do Prefeito do Município do 
Careiro Castanho no Amazonas, ex-Prefeito e Prefei-
to eleito Joel Lobo, e dos Vereadores pelo Município 
de Parintins José Walmir e Walter Lobato, do meu 
Partido, o PSDB.

Também encaminho à Mesa, Sr. Presidente, um 
voto de aplauso à Senadora Kátia Abreu por ter sido 
eleita Presidenta da Confederação Nacional de Agri-
cultura e Pecuária do Brasil, a CNA, a primeira mulher 
a exercer esse cargo. 

Peço a transcrição nos Anais da Casa do belís-
simo artigo sobre Kátia Abreu publicado no Jornal O 
Estado de S.Paulo, assinado pelo Deputado Chico 
Graziano, do PSDB.

Encaminho também requerimento de voto de 
aplauso ao jornalista e acadêmico mineiro Pedro Ro-
gério Moreira pelo recente lançamento de seu livro 
Jornal Amoroso.

Sr. Presidente, muito obrigado.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º do Regimento Interno)
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REQUERIMENTO Nº , 2008

Requer Voto de Aplauso ao jornalista e 
acadêmico mineiro Pedro Rogério Moreira, 
pelo recente lançamento de mais um livro, 
“Jornal Amoroso“.

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, 
escritor e acadêmico de Minas Gerais Pedro Rogério 
Moreira, pelo lançamento de mais um livro, Jornal 
Amoroso.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do homenageado.

Justificação

O jornalista, escritor e membro da Academia Mi-
neira de Letras Pedro Rogério Moreira acaba de lançar 
mais um livro, Jornal Amoroso, o sexto de sua carreira 
de escritor. Mais uma vez, uma excursão pelo mundo da 
memória. Reúne relatos de encontros com personagens 
importantes ou alguma coisa sobre eles. Lembranças 
do que foi recolhendo ao longo da carreira. Nascido 
em Belo Horizonte, atuou profissionalmente no Rio e 
em Brasília. Trabalhou nas Organizações Globo – no 
jornal, na TV Globo e no Sistema Globo de Rádio. Foi 
também diretor de jornalismo da Radiobrás. E deu con-
tribuição igualmente ao Senado, durante quatro anos, 
como diretor da área de artes visuais da Secretaria 
de Comunicação. Um de seus livros, de ficção, Bela 
Noite para Voar, tem como protagonista o presidente 
Juscelino Kubitschek e como cenário as sublevações 
de Aragarças e Jacareacanga. Deve virar filme, sob a 
direção de Zelito Viana. Por mais essa contribuição à 
literatura e à memória do País, Pedro Rogério faz jus 
ao Voto de Aplauso que ora proponho.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 
Senador Arthur Virgilio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº , 2008

Requer Voto de Aplauso à Senadora 
Kátia Abreu por ter sido eleita Pesidenta da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil – CNA.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos Anais do Senado, Voto de Aplauso a nossa cole-
ga Senadora Kátia Abreu, por sido eleita Presidenta 
da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
– CNA, tornando-se a primeira mulher a dirigir a mais 
importante entidade ruralista do País.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado também ao conhecimento da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil.

Justificação
Nossa colega Senadora Kátia Abreu acaba de 

ser eleita Presidenta da Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil, tornando-se a primeira mulher a 
assumir o comando da mais importante entidade ru-
ralista do País. Feito extraordinário! Não, porém, para 
quem conhece a sua trajetória administrativa e política. 
Diria mais: trajetória de vida. Formada em psicologia, 
mãe de três filhos, ficou viúva com apenas 25 anos de 
idade. E foi à luta. Tomou conta dos negócios agropecu-
ários do marido com tal energia e capacidade que logo 
se tomou líder ruralista. Assumiu o Sindicato Rural de 
Gurupi-TO e, em seguida, o comando da Federação 
da Agricultura do Estado do Tocantins. Ficou famosa 
num rincão tradicionalmente machista., como nota o 
Secretário do Meio Ambiente do Estado de São Pau-
lo, Xico Graziano, em elogioso artigo a ela dedicado 
na edição de hoje do jornal O Estado de S.Paulo. 
Da liderança sindical, Kátia pulou para a da política, 
elegendo-se Deputada Federal, pelo então PFL, com 
a maior votação do Estado. Na Câmara comandou 
com brilhantismo a bancada ruralista. Eleita Senadora, 
transferiu para cá seu palco de luta. E testemunhamos, 
como no caso da CPMF, como ela é competente e boa 
de briga. Relatora da matéria, enfrentou a Liderança 
governista e Ministros e foi peça-chave na derrubada 
daquele malfadado imposto. E uma vencedora! Uma 
nova estrela que desponta no mundo político e rura-
lista. Merece o respeito de toda a Casa e sobretudo a 
homenagem que ora. proponho.

Sala das Sessôes, 4 de novembro de 2008. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. Papaléo Paes, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente, peço a minha inscrição como 
Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Eliseu Resen-
de, pela Liderança dos Democratas.

O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG. Pela Li-
derança do DEM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Garibaldi Alves Filho, Srªs e Srs. Se-
nadores, o ano de 2008 marcou alguns aniversários 
importantes, alguns deles celebrados com sessões 
especiais neste Parlamento, no Senado da Repúbli-
ca. Tivemos, por exemplo, o bicentenário da chegada 
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da Família Real portuguesa ao Brasil; o centenário da 
morte de Machado de Assis; e, não menos importan-
te e marcante, o centenário de nascimento do imortal 
escritor mineiro João Guimarães Rosa.

Em meu pronunciamento de hoje, eu gostaria de 
lembrar outro aniversário de grande relevância para o 
meu Estado, Minas Gerais e para o Brasil: o centenário 
de criação da Universidade Federal de Lavras (UFLA), 
uma das mais tradicionais instituições de ensino su-
perior do País.

De seu início modesto como Escola Agrícola de 
Lavras, em 1908, a UFLA cresceu e se consolidou 
como um destacado centro de ensino e de pesquisa, 
sobretudo no campo das ciências agrárias.

Hoje, a Universidade de Lavras conta com 15 
cursos de graduação, com 19 cursos de mestrado e 
17 cursos de doutorado, que, juntos, reúnem mais de 
5.200 alunos, aos quais se somam ainda os seis mil 
estudantes que cursam especialização a distância, a 
partir de todos os Estados brasileiros e do exterior.

O corpo docente não é menos impressionante. 
São 360 professores altamente capacitados, 96% dos 
quais possuem títulos de mestre ou doutor. É uma equi-
pe que se ombreia com as das principais universidades 
do mundo no terreno das ciências agrárias.

A UFLA já formou mais de 30 mil profissionais 
graduados, além de outros milhares de profissionais do 
agronegócio, que procuram anualmente a universidade 
em busca de especialização. Esses números prome-
tem sofrer um crescimento exponencial, uma vez que 
a UFLA atravessa um momento de franca expansão.

Até 2010, está prevista a implantação de mais 
cinco cursos de graduação, sete de mestrado e quatro 
de doutorado. Até 2012, a universidade tem planos de 
formar cerca de 15 mil estudantes, entre alunos dos 
cursos presenciais e dos cursos de especialização a 
distância.

A Universidade Federal de Lavras, portanto, é 
uma daquelas instituições que engrandecem Minas 
Gerais e o Brasil. O povo mineiro tem todos os motivos 
para se orgulhar da qualidade do ensino superior que 
suas universidades oferecem a todos os brasileiros, 
nas mais diversas áreas.

Não por acaso, Minas Gerais aparece com desta-
que no mais recente ranking das universidades brasilei-
ras. No Índice Geral de Cursos (IGC), indicador criado 
pelo MEC para avaliar a qualidade das instituições de 
ensino superior no Brasil, nada menos do que cinco 
universidades mineiras aparecem entre as 15 mais bem 
colocadas. A Universidade Federal de Lavras aparece 
exatamente na 15ª posição, uma colocação excelente 
entre 176 universidades avaliadas pelo MEC.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – V. 
Exª me permite aparte, Senador Eliseu?

O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG) – Um 
aparte a V. Exª, Senador Renato Casagrande.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Agradeço a V. Exª. Não interromperei por muito tempo 
o discurso de V. Exª; quero apenas reforçar o que V. 
Exª está dizendo. O pronunciamento de V. Exª encon-
tra eco naquilo que eu penso. Sou capixaba; não sou 
mineiro. Sou do Espírito Santo e tive a oportunidade 
de me formar em engenharia florestal na Universidade 
Federal de Viçosa. Eu sei da qualidade, por exemplo, 
dessa universidade; universidade importante. Agora, 
vamos comemorar 25 anos de formados no mês de 
dezembro. V. Exª fala da Universidade Federal de La-
vras, que é outra universidade que eu conheço. Te-
nho lá muitos colegas, amigos, conterrâneos não só 
do meu Estado mas da minha cidade, que dão aula, 
que se formaram lá. Conheço a universidade há muito 
tempo até por laços familiares. Então, quero também 
ressaltar meu orgulho, mesmo não sendo mineiro – 
mas dizem que todo capixaba é mineiro e todo mineiro 
é capixaba –, pelo fato de a Universidade de Lavras 
ser referência para nós, do Espírito Santo, para minha 
formação profissional e por conhecer o trabalho que lá 
é feito. Muito obrigado pelo aparte. Parabenizo-o pelo 
pronunciamento.

O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG) – Quero 
parafrasear a frase de V. Exª, Senador Renato Casa-
grande: todo capixaba é mineiro e todo mineiro é ca-
pixaba. São povos confluentes nos seus anseios, na 
sua vontade de contribuir para o desenvolvimento do 
País e, particularmente, para o desenvolvimento dos 
nossos dois Estados vizinhos.

No campo da educação, como V. Exª disse, a 
Universidade de Lavras e a Universidade de Viçosa 
se despontam ao lado das universidades capixabas 
também, que evoluem para o progresso e desenvolvi-
mento do Estado do Espírito Santo.

A ótima avaliação no Índice Geral de Cursos da 
instituição, IGC, é o reconhecimento de um trabalho 
literalmente centenário que a Universidade Federal de 
Lavras vem realizando ao longo de sua história. Mais 
do que merecidas, portanto, são as comemorações 
desse primeiro centenário, iniciadas em agosto e que 
se prolongam até o presente.

Igualmente merecidos são os parabéns que envia-
mos a toda a comunidade da Universidade Federal de 
Lavras – seus alunos, seus professores, seus funcio-
nários, enfim, todos que contribuíram e que contribuem 
para o permanente engrandecimento da instituição.
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Cumprimento todos na pessoa do Magnífico Rei-
tor da UFLA, Antônio Nazareno Guimarães Mendes, e 
na pessoa do Vice-Reitor, Elias Tadeu Fialho.

Que os próximos 100 anos da Universidade Fe-
deral de Lavras tragam tantas conquistas quanto as 
que foram acumuladas desde 1908!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Concedo a palavra à Senadora Kátia Abreu, 
por cessão do Senador João Durval.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, protocolei, hoje, 
na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e na 
de Serviços de Infra-Estrutura, pedido de audiência 
pública conjunta, para que possamos, inicialmente, 
convidar – mas estamos dispostos também a convo-
car – o Ministro Pedro Brito do Nascimento, Secretá-
rio Especial de Portos da Presidência da República; 
Fernando Antonio Brito Fialho, Presidente da Antaq, 
e convidar demais autoridades para discutirmos a res-
peito do decreto sobre portos, que foi objeto de acordo 
nesta Casa.

Eu gostaria muito de pedir a atenção do nosso 
Líder, se fosse possível, Romero Jucá, o Líder do Go-
verno, porque foi por intermédio de S. Exª que foi feito 
um acordo desta tribuna, em junho deste ano, com 
relação à resolução que trata da questão dos portos, 
principalmente dos portos privados mistos.

Sr. Presidente, naquela ocasião, houve muito ba-
rulho e muita discussão a respeito desse tema. Agora, 
enfim, o Ministro diz cumprir o acordo com a publica-
ção, no dia 28, do Decreto nº 6.620. O Ministro foi à 
imprensa e esclareceu que o Governo fará licitações 
públicas, para definir quais serão as empresas privadas 
que ganharão o direito de construir e explorar os por-
tos. Segundo ele, o decreto elimina a exigência de que 
esses investidores possuam carga própria – o Ministro 
disse isso no dia da publicação do decreto –, que não 
mais era preciso proporcionalidade de cargas. E ainda 
brincou com os presentes: “Se um banco quiser entrar 
no ramo, poderá fazê-lo, até um jornalista poderá ganhar 
a concessão de um porto”, brincou o Ministro.

Sr. Presidente, quem dera isso fosse verdade! 
Naquela ocasião, nosso problema era que a Reso-
lução da Antaq contrariava a Lei dos Portos, a Lei nº 
8.630; aliás, uma lei votada nesta Casa que moderni-
zou e efetivou a grande possibilidade de o empresa-
riado brasileiro construir portos no Brasil. Então, essa 
Lei nº 8.630 tratou dos terminais de uso público e dos 
terminais de uso privativo. E essa Resolução da An-
taq, produzida em 2005, restringiu a iniciativa privada 
a construir portos, exigindo que esse proprietário do 

terminal tivesse carga própria suficiente que pudesse 
justificar a construção e o trabalho com os portos.

Sr. Presidente, todos sabemos, especialmente o 
Senador e Ministro Eliseu Resende, que, talvez, não 
haja no Brasil cinco empresários que tenham carga 
própria que justifique a implantação de um porto.

Portanto, Sr. Presidente, a lei é muito clara quando 
permite o modelo de autorização para que os portos 
marítimos sejam efetivados no Brasil.

Mas, coisa curiosa, Sr. Presidente, é que, depois 
que essa lei foi promulgada, o PSB, partido desta Casa, 
entrou com uma ação de inconstitucionalidade contra 
essa lei. O Partido do Ministro dos Portos, que é o PSB, 
entrou com uma Adin no Supremo Tribunal Federal, e 
ela foi julgada improcedente pelo Geraldo Brindeiro, 
Procurador-Geral da República. Mesmo assim, insistin-
do com a não-inconstitucionalidade dessa lei, foi publi-
cada essa resolução, que vinha contrariando de morte 
essa legislação, estabelecendo que a carga própria 
pudesse ter proporcionalidade, porque existem alguns 
tipos de portos no Brasil, como o porto organizado, o 
porto público, que são aqueles que foram licitados há 
alguns anos, na época das privatizações, como o Por-
to de Santos, o Porto de Paranaguá, o Porto de Itaqui. 
Enfim, vários portos do Brasil eram públicos, e seus 
terminais foram privatizados. Esses terminais podem 
exportar e importar cargas de qualquer natureza.

O porto privado tem duas modalidades: o porto 
privado, por meio do qual exporto apenas carga pró-
pria, como é o caso da Vale do Rio Doce, como é o 
caso da Petrobras, e vamos parando por aí. A segunda 
modalidade é o uso privativo misto. A lei é claríssima 
ao estabelecer que, se o cidadão quiser fazer um por-
to, ele pode exportar carga própria, produzida por ele 
mesmo, mas pode exportar cargas de terceiros, para 
viabilizar o porto. E essa resolução estabelece que a 
proporcionalidade tem que ser mínima de carga de 
terceiros, protegendo, descaradamente, o cartel que 
existe no Brasil.

Mas, ainda assim, com a insistência dessa Reso-
lução da Antaq, inconstitucional – que dá marcha a ré 
no País, que atrapalha o Brasil a crescer –, o Dr. Aristar-
te Gonçalves Leite Júnior, Procurador-Geral da Antaq, 
criticou a resolução, dizendo que ela não procede, que 
ela é inconstitucional e que ela é inadequada.

Sr. Presidente, está aqui o acordo lido pelo Se-
nador Romero Jucá, naquela data, em 26 de maio de 
2008 – não foi em junho, equivoquei-me. Em maio ain-
da, vários Senadores colaboraram nesse trabalho, para 
que esse acordo pudesse ser feito, inclusive o Senador 
Renato Casagrande, que está em um Estado onde há 
porto, o Espírito Santo. Romero Jucá, então, subiu à 
tribuna – e como ele é um Líder confiável, todos nes-
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ta Casa concordam que ele é um Líder que cumpre a 
palavra. E, por isso, eu venho aqui denunciar, Sena-
dor Romero Jucá, que estão tentando manchar a sua 
honra e o seu nome. Estão falhando, descumprindo o 
acordo do passado.

Então, eu apenas quero, aqui, mencionar duas 
partes do decreto que contrariam, fortemente, o que 
foi aqui acordado. O Senador Romero Jucá leu quatro 
pontos e eu vou apenas ler um deles, que é o mais 
importante para nós:

Com essa orientação, a revisão em análi-
se contempla, por exemplo, a adoção do Con-
trato de Adesão como ato de outorga e a modi-
ficação da exigência de que as cargas próprias 
por si só justifiquem a implantação do terminal, 
porém mantendo a exigência prevista na Lei 
nº 8.630, (...).

Então, nesse trecho, o Senador, em nome do 
Governo, coloca que a lei será cumprida e que o de-
creto, então, que deveria ser publicado e que é este 
aqui, não mais contemplaria a inconstitucionalidade da 
resolução, e que seria livre, como a lei determina, que 
portos privados mistos independem de carga própria 
ou de terceiros.

Eu tenho certeza de que os colegas têm boa 
memória. 

Senador Renato Casagrande, Senador Camata, 
que não está aqui neste momento, mas que participou, 
fortemente, desse acordo, olhem o que veio no art. 2º, 
inciso X, do Decreto nº 6.620:

Carga de terceiros, o que significa? Aque-
la compatível com as características técnicas 
da infra-estrutura e da superestrutura do ter-
minal autorizado, tendo as mesmas caracterís-
ticas de armazenamento e movimentação, e a 
mesma natureza da carga própria (...). 

O que vem a ser a mesma natureza de 
carga? Será que uma camisa e a produção 
de uma calça têm a mesma natureza? Ou ele 
está falando de natureza sólida ou líquida, 
ou a granel? (...)e a mesma natureza da car-
ga própria autorizada que justificou técnica e 
economicamente o pedido de instalação do 
terminal privativo, e cuja operação seja even-
tual e subsidiária. 

Está dizendo, aqui, que a carga de terceiros, Se-
nador Casagrande, tem de ser eventual e subsidiária, 
e da mesma natureza da carga própria. 

O Sr. Ministro Pedro Brito não teve o trabalho 
nem de modificar as palavras, que foram praticamen-
te copiadas da Resolução, de uma maneira acintosa 
para com esta Casa. 

Ainda no art. 35, inciso II, depois de ter ido à 
imprensa cantar em verso e prosa que esse decreto 
seria a solução para os portos do Brasil: 

As instalações portuárias de uso pri-
vativo destinam-se à realização das se-
guintes atividades portuárias [faz parte do 
decreto]:movimentação preponderante de car-
ga própria (...). 

Em nenhum momento, isso está escrito na lei. Isso 
é proporcionalidade de cargas. (...)preponderante de 
carga própria e, em caráter subsidiário e eventual, de 
terceiros, em terminal portuário de uso misto. 

Sr. Presidente, eu poderia parar por aqui, nesses 
dois artigos do decreto, mas por isso estamos, aqui, 
convocando essa audiência pública, porque quere-
mos debater. 

O Ministro Pedro Brito já deu entrada em uma 
Adin contra essa lei, já fez uma resolução inconstitu-
cional, não atendeu ao parecer do Procurador-Geral 
da Antaq e insiste nesse decreto para privilegiar o 
cartel neste País. 

Aqueles que imaginaram que – depois de, lá em 
maio e junho, eu ser atacada frontalmente, difamada 
e caluniada na imprensa deste País pela conversa de 
dois comparsas que fazem parte desse cartel – eu ia 
refluir com relação a essa matéria, estão enganados. 

Enquanto não se fizer cumprir esse acordo, en-
quanto o País não puder ter portos, enquanto nós não 
pararmos de pagar US$150 milhões em demurge, em 
multa de hora parada de navio, apenas de fertilizantes, 
neste País, onerando a produção no campo, no meu 
Estado de Tocantins, no Mato Grosso, no Mato Grosso 
do Sul, em Goiás e pelo interior afora – e os Estados 
que estão longe do mar, os Estados que estão longe 
dos portos são muito mais prejudicados –, enquanto 
não se fizer justiça, enquanto nós não abrirmos, para 
a iniciativa privada, a possibilidade que a lei indica de 
construção desses portos, eu quero avisar a esses 
comparsas desse grupo, desse cartel, que eu vou 
continuar, nesta tribuna e em qualquer lugar que for 
preciso, defendendo o meu País, defendendo o agro-
negócio e a produção.

Colegas Senadores, não só houve um descum-
primento de acordo nesta Casa. O Ministro Pedro 
Brito provocou e fez com que o Presidente da Re-
pública – que eu sei que tem inúmeras ocupações, 
especialmente com essa crise, neste momento –, a 
Ministra Dilma Rousseff, o Ministro do Planejamento 
e o Ministro da Fazenda, os quatro, assinassem um 
decreto inconstitucional e que descumpre um acordo 
feito nesta Casa. 

    91ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2008 



45932 Quarta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2008

Eu espero que o Ministro Pedro Brito possa ar-
car com essa responsabilidade, pois o Governo, tenho 
certeza absoluta, irá refluir com relação a essa deci-
são e republicar esse decreto. E ainda criou dificulda-
des. Não só conseguiu, nesse decreto, descumprir um 
acordo feito, mas retornou, Senador Eliseu Resende, 
à época da informática, quando o Senador Collor era 
Presidente da República e liberou a questão da infor-
mática, da importação e produção no Brasil. Essa re-
serva de mercado da informática, à época, trouxe um 
grande prejuízo ao Brasil e esse decreto do Ministro 
Pedro Brito, dos portos, nos leva à época em que nós 
tínhamos essa reserva com relação à informática e a 
outros produtos neste País.

Nós não vamos retornar ao passado, trazendo 
reserva de mercado para aqueles que já estão nos 
portos do Brasil.

Ainda pede, no art. 3º, inciso V: “Aumento da con-
corrência intra e interportos, (...)”.

Tudo bem! Acho maravilhoso que haja o aumen-
to da concorrência intra e interportos, mas, após uma 
vírgula, diz: “(...)preservadas a necessidade de escala 
operacional e de viabilidade econômica”.

Nós estamos voltando à Idade da Pedra. Quem 
opera e quem verifica a viabilidade econômica é o 
empresário que vai investir mais de US$1 bilhão na 
construção de um porto. O Governo Federal não deve 
ter essa autonomia e essa prerrogativa, porque estará 
escolhendo quem vai fazer e quem não vai fazer um 
porto. Não é o Governo que decide sobre isso, não é 
o Governo que tem de proteger o empresário. O Go-
verno tem de proteger a sociedade brasileira, porque, 
quanto mais portos tivermos no Brasil, mais concor-
rência teremos e taxas mais baratas serão colocadas 
à disposição do consumidor.

A mesma coisa, Sr. Presidente, no art. 18. O Mi-
nistro diz que não irá fazer a favelização dos portos. 
Será que ele está subestimando a inteligência dos 
empresários brasileiros? Será que eles vão fazer in-
vestimentos da ordem de US$1 bilhão – repito – e vão 
construir portos, um ao lado do outro, onde não existe 
viabilidade? Que insistência é essa em preservar esse 
cartel tão poderoso que existe neste País?

No art. 37, coloca uma dupla autorização, trazendo 
insegurança jurídica. Eu tenho de ter autorização para 
construir o porto e, depois, tenho de ter autorização 
para colocar o porto em funcionamento. Imaginem se 
eu estiver construindo o meu porto e o Ministério de-
cidir que não vai me dar autorização para funcionar. 
Isso traz insegurança jurídica para os empresários 
deste País.

Mas, Sr. Presidente, o pior de tudo isso, e que nos 
preocupa muito, é que o crescimento da movimentação 

de contêineres, nos últimos anos, no Brasil – especial-
mente nos últimos sete anos –, está crescendo 12% ao 
ano. Isso significa que, se nós continuarmos crescendo 
com o PIB de 3% e com essa média de contêineres 
de 12% ao ano, daqui a sete anos, nós precisaremos 
de outro Brasil portuário. Nós sabemos que precisa-
mos exatamente de sete anos para construir um porto, 
porque nós levamos quatro anos para conseguir uma 
licença ambiental e três anos para a construção, se 
não faltar recurso, se não faltar dinheiro.

Então, Sr. Presidente, esse decreto, por incrível 
que pareça, conseguiu ficar pior do que a resolução 
anterior. De uma maneira acintosa, repito, de uma ma-
neira sem compromisso com esta Casa, desrespeitosa, 
faz-se um alarde na imprensa com o anúncio desse 
decreto, tão esperado pela iniciativa privada do Brasil, 
e nos dão essa surpresa desagradável, pois continua 
da mesma forma, do mesmo jeito, com o mesmo tex-
to e impedindo, com insistência, que nós, brasileiros, 
possamos ter os portos de que tanto precisamos.

Eu não quero falar, aqui, no crescimento das 
exportações e importações de fertilizantes, e nas ex-
portações de commodities. Falo aqui, Sr. Presidente, 
como Senadora da República e como representante 
do agronegócio brasileiro. Nós sabemos o quanto tem 
sido difícil a falta de logística, a falta de ferrovia, a fal-
ta de hidrovia, a falta de eclusas, a modernização dos 
portos, e o Ministro vem aprofundar uma ilegalidade, 
aprofundar uma inconstitucionalidade.

Ocorreu, aqui nesse decreto, uma total inversão 
na hierarquia das normas. Esse decreto esquece-se 
que a lei existe, esquece-se que esta Casa existe, 
enfim, um decreto feito a seu bel-prazer e ao do seu 
partido, que insistiu, lá atrás, quando a lei foi publicada, 
que ela era inconstitucional. Eu sei que o seu partido, 
Ministro, não se conforma com a abertura dos portos. 
Se D. João VI pudesse sair de onde está, ficaria as-
sustado por estarmos comemorando, duzentos anos 
depois, a abertura dos portos no Brasil – não sei que 
abertura é essa! Estamos comemorando a manuten-
ção do status quo; estamos comemorando, com esse 
decreto, a manutenção do cartel da Abratec, daqueles 
senhores poderosos.

Eu gostaria, Ministro Romero Jucá – Senador, 
o chamei de Ministro, mas, quem sabe, não seja pre-
monição para que V. Exª possa ir para um Ministério 
tão importante como esse –, que pudesse haver uma 
investigação profunda por parte do Governo das in-
tenções e das motivações verdadeiras desse Ministro 
em manter a dificuldade de construir portos no Brasil. 
O PAC estabeleceu recursos da ordem de R$1,6 bi-
lhão para a construção de portos pelo prazo de quatro 
anos. Em maio deste ano, quando discutíamos a ma-
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téria, recebemos, nesta Casa, quase 20 empresários 
que queriam investir mais de R$20 bilhões em portos 
no Brasil. Não há termos de comparação.

Sr. Presidente, colegas Senadores e Senadoras, 
vamos aqui fazer valer os compromissos desta Casa, 
que a sociedade e que todos os partidos confiam.

Faço um apelo ao Senador Romero Jucá no sen-
tido de que isso possa ser... Por favor, Senador Romero 
Jucá, tem o aparte V. Exª. É sobre o assunto?

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Não, Sena-
dora. Falarei, assim que V. Exª concluir o seu pronun-
ciamento, como Líder; aí, sim, farei as manifestações 
que considero pertinentes, Senadora Kátia.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Presi-
dente, o Governo, nesse decreto, coloca, aqui, duas 
modalidades: a construção do porto organizado – que 
é o porto público, que é o porto que deverá ser licitado, 
que é o porto que permite cargas de qualquer natu-
reza sem proporcionalidade –, e impõe a instalação 
portuária de uso privativo, que a lei permite, colocando 
essas questões, essas barreiras e resistências, que 
não podemos, aqui, permitir.

Sei que estamos diante de uma crise. E nada 
melhor diante de uma crise que não restrinjamos, que 
não diminuamos a vontade da iniciativa privada, a li-
vre iniciativa, o senso de oportunidade. Vejam: faço o 
projeto de um porto, compro uma área e depois, se 
o Governo se interessar por ela, ele poderá me in-
denizar, claro, mas desapropriar o meu projeto, não 
levando em conta o custo da oportunidade, o da livre 
iniciativa, o da livre concorrência, para que possamos 
ter preços compatíveis com a demanda de portos no 
Brasil!? Mas não só apenas descumpriu o trato, não 
só apenas complicou a vida de quem quer fazer porto, 
mas trouxe benefícios ao cartel existente, aproveitou 
esse decreto e também estabeleceu a possibilidade 
do monopólio escancarado por parte desses donos de 
terminais, permitindo que, num mesmo porto, o dono 
de terminal possa ainda entrar em novas licitações, 
comprando terminal no mesmo porto. E ainda permite 
o que chamamos de operação casada.

Hoje, Sr. Presidente, quem é operador de termi-
nal é operador de terminal; quem é segurança num 
porto, é segurança num porto; quem faz armazena-
gem, faz armazenagem. E esse decreto permite que 
se estabeleça um monopólio na cadeia completa; que 
o operador portuário, o operador de terminal possa fa-
zer tudo: o transporte, a armazenagem, a segurança. 
E, então, possa colocar, por fim, o preço que quiser 
em toda a cadeia.

Muito obrigada.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – 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, neste 
momento, após a fala da Senadora Kátia Abreu, quero 
registrar, primeiramente, que endosso, apóio e assino 
o convite feito ao Ministro Pedro Brito pela Senadora, 
para vir à Comissão de Infra-Estrutura, para prestar 
não só esclarecimentos, mas principalmente discutir, 
com profundidade, o modelo da utilização de portos 
no País. Sem dúvida nenhuma, esse é um assunto 
extremamente importante para a produção e para o 
futuro da economia brasileira. 

A Senadora Kátia Abreu debateu bastante esse 
assunto quando votamos as medidas. Posteriormen-
te, estive com o Ministro Pedro Brito, acompanhado 
dos Senadores Renato Casagrande e Gerson Cama-
ta, oportunidade em que discutimos com o Ministro 
e fizemos várias colocações, dentro do processo de 
definição desse modelo. Por isso, considero extrema-
mente importante a vinda do Ministro à Comissão. Não 
para o Ministro se explicar. Acho que o Ministro não 
tem que se explicar; não há nenhuma desconfiança 
quanto à postura do Ministro. O que há, na verdade, é 
a necessidade de se discutir um modelo que precisa 
ser adaptado, melhorado, modernizado, para enfrentar 
os desafios que a logística brasileira impõe. 

E aí a Senadora Kátia Abreu tem razão quando 
clama por um debate que possa, realmente, possibi-
litar e facilitar os investimentos, inclusive privados, na 
construção de portos no Brasil. Portanto, quero aplaudir 
o convite feito ao Ministro e registrar a minha posição: 
estarei na Comissão para debater o assunto, porque 
esse é um tema que diz respeito a todo o Brasil, inclu-
sive à minha região Amazônica. 

Sr. Presidente, espero que o Ministro possa mar-
car, o quanto antes, a sua vinda à Comissão, para que 
possamos tratar desse assunto, prestar todos os es-
clarecimentos necessários e – quem sabe? – melho-
rar o modelo e a legislação, para que, realmente, os 
investimentos possam ser feitos.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Com a palavra, pela ordem, o Senador José 
Agripino, Líder do DEM.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acho que a 
palavra da Senadora Kátia Abreu é oportuníssima, a 
concordância do Senador Romero Jucá é merecedora 
de aplausos, mas temos de chegar a uma definição 
sobre esse assunto. Isso, inclusive, já foi objeto de 
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muitos mal-entendidos, que até levaram a Senadora 
Kátia Abreu a situações de constrangimentos impro-
cedentes.

Penso que esse assunto tem de ser decidido, tem 
de ser resolvido, e é atualização de história. O Brasil 
tem uma história desde a abertura dos portos, e uma 
história vinculada a porto público. Só que a economia 
moderna impõe ao produtor, ao megaprodutor brasileiro 
– que possa e que deseja – fazer seu próprio investi-
mento em porto privado. A partir daí, estabeleceu-se 
um conflito entre porto público e porto privado, e não 
se sai desse assunto, que deu um nó. Acho que a Se-
nadora Kátia Abreu, nesse seu retorno – que aplaudo 
– à Casa, provoca o assunto, que tem de ser objeto de 
debate para definição, a bem do futuro do País.

Por falar em porto, Sr. Presidente, eu gostaria 
de abordar, ainda que rapidamente, um assunto que 
diz respeito a V. Exª, diz respeito a mim, e diz respeito 
à Senadora Rosalba. É um assunto do mar; é um as-
sunto dos pescadores. V. Exª lembra-se de que, ano 
passado, tivemos uma luta que envolveu Senadores 
de todos os partidos, de vários Estados, na defesa de 
pescadores que estavam impedidos de desempenhar 
suas tarefas, de praticar sua atividade profissional, por 
mal-entendimento com o Governo, por diálogo cortado 
com o Governo, o que levou à prática violenta de injus-
tiças. Só que as injustiças evoluíram para a violência 
física. Tenho fotografias, Sr. Presidente – até já as exibi 
aqui -, de pescadores do nosso Estado atingidos por 
balas de borracha e por coisas que não são balas de 
borrachas; são mais do que balas de borracha; aquilo é 
escopeta; aquilo é fogo de chumbo; aquilo é agressão 
a pessoas que querem apenas trabalhar.

Por isso, acho que temos de voltar à carga. Quero 
comunicar ao Senador Romero Jucá que a briga do ano 
passado vai recrudescer, vai voltar a acontecer mais 
uma vez, porque agora está em jogo o cadastramento 
dos pescadores. Quando foi feito o cadastramento dos 
pescadores, que queriam cadastrar o seu barco para 
pescar, seja peixe, seja lagosta – e o caso é lagosta 
–, o Ibama estava em greve. Não foi feito o cadastra-
mento nem dos barcos, nem do pescado que cada 
pescador conseguia produzir. E o cadastramento foi 
feito, em seguida, defeituoso. E agora o Ibama está, 
truculentamente, em cima do pescador não-cadastra-
do, impedindo que ele ganhe a vida, e sem garantir 
a ele, que não é cadastrado, muito menos o seguro-
desemprego. Pelo contrário. Está agindo violentamente 
contra o pescador do Rio Grande do Norte, o da Pa-
raíba, e vai agir violentamente sobre pescadores de 
outros Estados. 

Antes que seja tarde, quero comunicar à Casa 
que vamos voltar a trabalhar esse assunto, para fazer 

justiça a uma categoria que deseja apenas a opor-
tunidade de ganhar, com decência e com dignidade, 
a sua própria sobrevivência. E o que deseja é provi-
dência de Governo; é estabelecimento de diálogo; é 
o cadastramento do seu artefato de trabalho, que é o 
barco de pesca.

Quero fazer essa comunicação à Casa e pedir a 
V. Exª, à Senadora Rosalba e àqueles que estiveram 
no ano passado envolvidos com a questão que nos 
mobilizemos mais uma vez, porque vamos ter tarefa 
pesada pela frente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senador José Agripino, V. Exª tem razão. Que-
ro me associar ao pronunciamento de V. Exª e pedir 
ao Senador Romero Jucá que ele possa novamente 
interceder junto ao Governo, porque, no ano passa-
do, lembro-me que ele realmente intercedeu junto ao 
Governo, mas o problema continuou. Lamento e quero 
me associar à preocupação de V. Exª com relação aos 
pescadores do Rio Grande do Norte.

Concedo a palavra, pela Liderança do PSDB, ao 
Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, a reclamação aqui posta pelo Líder 
José Agripino e, antes dele, pela Senadora Kátia Abreu 
tem toda razão de ser. Porque, afinal de contas, para 
se aprovar determinada matéria e, após ela, outras 
matérias subseqüentes, aqui firmamos determinados 
compromissos. A nossa parte foi cumprida, nossa mer-
cadoria foi entregue, e o Governo depois se escafede 
de fazer o que lhe compete, de acordo com a honra 
do fio de bigode.

Portanto, é uma prática que deve ser escoima-
da da nossa relação parlamentar, Sr. Presidente, sob 
pena de, cada vez mais, perdermos a confiança nos 
acordos e nos interlocutores que porventura se dis-
ponham a propor acordos conosco e a eventualmente 
celebrá-los.

Mas, Sr. Presidente, na quinta-feira, temos mar-
cada reunião que reputo importante, com a presença 
do Ministro do Desenvolvimento e, sobretudo, do Pre-
sidente do BNDES, o economista Luciano Coutinho, 
para discutirmos aqui Fundo Soberano. Aqui revelo, 
Senador Jefferson Praia, algumas das minhas preo-
cupações.

Antes de mais nada, o Fundo Soberano – e eu já 
não concordava com ele naquela altura – foi pensado 
em plena época de descoberta do pré-sal, com o pe-
tróleo a preços estratosféricos. Em segundo lugar, o 
Brasil não tem as características de um país que deva 
constituir um Fundo Soberano. Não tem suas contas 
externas em dia e não dispõe de uma commodity que 
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desfrute hoje de preços excepcionais; ela muito farta 
e que amanhã possa ter uma queda nos seus preços 
e o Fundo entraria para fazer esse contrabalanço. O 
Brasil não está nessa posição.

Muito bem, vou só registrar que o preço do pe-
tróleo foi de US$140 o barril para US$60 o barril. E 
isso já faz com que os mais otimistas até repensem 
a idéia. Eu jamais concordei com o Fundo Soberano 
por falta de outras características que o viabilizassem 
neste País. 

Cheguei a ouvir alguma versão de que o Fun-
do Soberano, Ministro Eliseu Resende, serviria para 
apreciar o dólar, naquela época em que se reclamava 
que a flutuação do câmbio, que apóio, que acho justa, 
estaria prejudicando os exportadores. Então, o Fundo 
Soberano viria para apreciar o dólar diante do real. 

Fico espantado como, diante de uma crise dessa 
monta, uma crise desse peso, uma crise desse jaez, 
se gasta tanto energia boa para provar algo hoje em 
dia completamente inútil, como é o Fundo Soberano, 
quando temos necessidade de depreciar o dólar que 
está apreciado, prejudicando a economia brasileira e 
obrigando as autoridades monetárias do País a terem 
uma preocupação a mais com as taxas de inflação.

Nós estamos vendo que a apreciação do dólar, 
Senador José Agripino, é precisamente a responsável 
pelo suposto superávit primário, a maior que o Gover-
no obteve.

O Sr. José Agripino  (DEM – RN) – Permite V. 
Exª um aparte, Senador?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sem 
dúvida. 

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador Ar-
thur Virgílio, considero essa discussão sobre o Fundo 
Soberano, para usar uma palavra muito moderada, 
surrealista. Para o atual momento, ela é surrealista! 
Eu ouvi do Ministro Mantega a declaração de que o 
Fundo Soberano tinha um objetivo fiscal; ou seja, o 
excesso de arrecadação ser transformado em moeda 
estrangeira e guardado para objetivos nobres. Primeiro 
ponto: o superávit primário existe, mas o superávit de 
conta corrente, não! Essa não! Quando você agrega 
às defesas do País as despesas de juros, você pas-
sa a ter déficit pesado. E você vai buscá-lo onde? No 
mercado. Pagando quanto? Uma taxa de 13,25% de 
juros. Então, você pega para fazer o Fundo Soberano, 
dinheiro, a rigor, no mercado interno, a 13,25% de ju-
ros; transforma-o em dólar e, na melhor das hipóteses, 
coloca o Fundo Soberano guardado, aplicado talvez 
em letra do Tesouro americano, a uma remuneração 
de 2%. Toma a 13% e empresta a 2%! Isso conside-
rando que você teria superávits de arrecadação fiscal 
crescentes, quando a crise está nos mostrando que 

teremos agora perdas lamentáveis de arrecadação. 
Então, imaginar que você vai, por questões fiscais, 
criar um Fundo Soberano é uma insensatez, uma in-
fantilidade. É uma discussão que não cabe na cabeça 
de ninguém sensato. Estamos discutindo-o por dever 
democrático. Agora, não tem o menor sentido se falar 
em Fundo Soberano, que era uma espécie de ufanis-
mo do Governo do tamanho do petróleo do pré-sal. 
O petróleo do pré-sal tem sentido e cabimento e era 
uma coisa maravilhosa para o Brasil quando o petróleo 
estava a US$110 e havia liquidez internacional. Nem 
tem mais trilhão de dólar disponível e nem o petróleo 
está a US$110, está a US$70. Então, o pré-sal vai fi-
car guardado para um futuro que espero que não seja 
distante demais. É como o Fundo Soberano: é criação 
de expectativa e de sonho impossível. Cumprimento V. 
Exª pelas colocações que faz, que são extremamente 
oportunas.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obriga-
do, nobre Líder José Agripino. V. Exª tem toda a razão, 
e o petróleo, àquela altura, estava a US$140.

Mas veja a crise. Se ela desestimula neste mo-
mento, com o petróleo lá embaixo, se se pensar a 
curto prazo na exploração do pré-sal, é verdade tam-
bém que a crise que empobrece a Nação enriquece 
contabilmente o Governo e forja o suposto superávit 
a mais em função da apreciação do dólar. É um jogo 
contábil, não é real, o superávit é maior. 

Eu digo ainda a V. Exª que tenho uma preocu-
pação, mas quero fazer – já ouço o Senador João Pe-
dro – uma advertência, porque fui autor da proposta 
de convocação do Ministro do Desenvolvimento e só 
o convoquei obviamente porque a Constituição não 
me permite convocar o Presidente do BNDES, que é, 
embora Presidente do BNDES, subalterno hierárqui-
co do Ministro do Desenvolvimento. Teriam que vir os 
dois, mas eu quero conversar mesmo com o Professor 
Luciano Coutinho, por quem tenho o maior apreço in-
telectual e o maior respeito pessoal. Mas tenho aqui 
uma advertência a fazer com clareza. Não estou nem 
discutindo o Fundo Soberano, porque o vejo como irre-
alidade. V. Exª tem razão: virou bizantina a discussão. 
Digo que o gestor seria o BNDES. 

A idéia de trabalharmos com a moeda estrangeira 
aprecia, até porque aumenta a procura pelo dólar, au-
menta o valor do dólar. Nós estamos precisando agora 
ver o dólar depreciado, porque não é bom para o controle 
da inflação brasileira, não é bom para a importação de 
insumos, enfim, para o conjunto da economia brasilei-
ra o dólar apreciado como está. Muito bem, parece-me 
agora que chega a ser uma idéia nociva. Se ela era inó-
cua, passa a ser nociva. Agora, o gestor é o BNDES, 
que está, a meu ver, descapitalizado – e quero formular 
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essa denúncia fortemente na frente do meu prezado 
amigo Professor Luciano Coutinho. Temos visto segui-
das tentativas do Governo de capitalizar o BNDES, e 
me parece que há uma em curso: uma medida provisó-
ria que vai tratar disso agora. Qual é a advertência que 
faço? Não quero pegar o Professor Luciano Coutinho 
de surpresa, até porque já disse o que pretendo lá na 
reunião. Seria uma tentativa talvez sub-reptícia de se 
capitalizar o BNDES por meio do recurso destinado ao 
chamado Fundo Soberano, que seria uma forma torta e 
não-transparente de enfrentarmos o que estou aqui le-
vantando: a eventual descapitalização do BNDES, banco 
que precisaria agora ser examinado com muito cuidado 
do ponto de vista da eficácia da sua gestão. 

Não ponho um tostão de dúvida em relação à 
lisura de uma figura que respeito, que é o Professor 
Luciano Coutinho, porque sei que é um homem sério 
e correto. Agora, quero discutir a eficácia da sua ges-
tão. Entendo que o banco está descapitalizado e que 
o Fundo Soberano é uma tentativa disfarçada de colo-
car dinheiro no BNDES. Não consigo encontrar outra 
razão e guardaria argumentos mais densos inclusive 
para o momento do debate, porque fui tão leal abrin-
do o meu jogo, mas não quero abrir todo o meu jogo. 
Espero a presença do Professor Luciano Coutinho, 
na quinta-feira, para com ele me defrontar de maneira 
democrática, respeitosa e fraterna.

Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 

Arthur Virgílio, V. Exª traz um assunto importante. Con-
sidero um assunto que diz respeito a um projeto es-
tratégico do Brasil, e quero colocar como elemento de 
reflexão de V. Exª que Fundo Soberano existe em cerca 
de cinqüenta países. Cinqüenta países. E o Brasil não 
tem que ter Fundo Soberano porque cerca de cinqüenta 
países têm; mas por conta do seu projeto, da sua con-
juntura. Respeito o debate. Penso que a Casa ganha 
com o debate com a presença do Presidente do BNDES, 
Luciano Coutinho, com V. Exª, com a Oposição, com a 
base do Governo. Mas quero expressar minha opinião. 
Insensatez e bizantino são muito fortes para esse de-
bate, porque é conjuntural. Vamos ter tranqüilidade. É 
conjuntural a crise, e nós vamos superá-la. Agora, o 
Fundo Soberano, nos moldes da Noruega e de vários 
países, como está sendo construído no Brasil, penso 
que é estratégico. O Fundo não é conjuntural. O Fundo 
não é conjuntural. O Fundo tem um projeto de Nação, 
um projeto de Estado, e a longo prazo. Por que não 
criá-lo? Por que não ter um foco estratégico para esse 
Fundo, assim como na Noruega, onde ele é estudado, 
analisado, refletido? Em um país com a dimensão do 
nosso, com a economia que temos, temos de olhar a 
construção, a definição do Fundo Soberano não pelo 

olhar momentâneo da conjuntura adversa. Nós vamos 
superá-la; nós vamos enfrentá-la. E não falo apenas do 
Brasil, mas fundamentalmente dos Estados Unidos e, 
agora, da União Européia. É a ponderação que faço, 
ressaltando a visão que tenho de Fundo Soberano, do 
ponto de vista estratégico e a longo prazo, não foca-
do nessa conjuntura, que é adversa e que haveremos 
de enfrentar e superar, não só o Brasil, mas todos os 
países. Muito obrigado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador João Pedro. Aproveito até para lhe trans-
mitir aqui o recado de uma jovem, conterrânea nossa, 
que diz que acompanha a sua atuação e a minha com 
muito respeito. É uma menina muito brilhante, de 13 
anos de idade, chamada Roseane. Inteligente, e eu previ 
nela um futuro de animal político. Ela me pareceu isso. 
E me pediu que eu lhe transmitisse esse recado.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço 
a V. Exª, Sr. Presidente, tempo para conceder o apar-
te ao Senador Antonio Carlos Júnior e responder ao 
Senador João Pedro.

Senador João Pedro, a Noruega é fartamente 
exportadora de petróleo. O Brasil é um país deficitário 
nas suas contas externas. Então, uma das pré-condi-
ções para o Fundo Soberano ter cabimento, a meu ver, 
tecnicamente falando, é o superávit nas suas contas 
externas. E o Brasil precisaria ter o que ele não tem: 
um produto de base. E não estamos falando do petró-
leo que foi quem inspirou o Fundo Soberano brasileiro, 
mas de um produto de base que, valorizadíssimo em 
determinado momento, podendo ou não estar valori-
zado amanhã, tivesse um fundo de reserva para os 
momentos de vacas magras. O Brasil não tem essa 
commodity, não tem esse produto primário, não tem 
produto de base com essa característica, enfim.

E mais: se formos olhar o petróleo por dentro e 
por fora da propaganda, vamos ver que o Brasil não 
conseguiu, em nenhum momento, a tão propalada 
auto-suficiência; que o Brasil, em algum momento, até 
por força do crescimento econômico, estava menor do 
que o que se verificou a seguir. Ele equilibrou, diga-
mos, aquilo que ele comprava e aquilo que ele vendia 
de petróleo, mas o Brasil nunca produziu o petróleo 
de que ele precisava, e ele sempre teve que exportar 
o petróleo de que ele não precisava. Em algum mo-
mento, pelo baixo nível de crescimento econômico, 
deu aquela ilusão que virou uma propaganda. Mas 
o fato é que o Brasil, em nenhum momento, foi auto-
suficiente em petróleo. 

Então, vejo falta de características básicas, de 
pré-condições básicas para termos o Fundo Sobe-
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rano, fora o fato de que ainda há pouco eu dizia a V. 
Exª que temos várias matérias, e a matéria que que-
ro discutir e votar mesmo está lá no fim da fila, que é 
aquela que dá ao Governo instrumentos para enfrentar 
a crise, que é a MP 442. Teremos uma longa jornada 
de discussões até chegar a ela, e não chegaremos 
no dia de hoje, eu espero que cheguemos breve. Mas 
agradeço a contribuição de V. Exª e lhe levo o abraço 
da nossa jovem conterrânea, que acompanha, com 
toda pinta de quem vai ser uma brilhante política, a 
exemplo de V. Exª.

Muito obrigado, Senador João Pedro.
Concedo o aparte ao Senador Antonio Carlos 

Júnior.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Sena-

dor Arthur Virgílio, é muito oportuno o pronunciamento 
de V. Exª em relação ao Fundo Soberano. Justificaria o 
Fundo Soberano se tivéssemos, como V. Exª falou, uma 
commodity com larga escala de exportação e preços, 
digamos, excepcionais no mercado internacional. O 
pré-sal, a US$150,00 o barril de petróleo, até poderia 
ser a justificativa adequada, se fosse estável a longo 
prazo esse preço. Porém, o petróleo não vai se man-
ter nesse preço. Obviamente, já está em sessenta e 
poucos dólares, vai chegar a um preço de equilíbrio 
mais adiante, que será muito inferior ao preço dese-
jado, digamos, para a montagem de um Fundo Sobe-
rano permanente. O Governo, então, diz agora que o 
Fundo seria fiscal. Ora, Fundo Soberano, nos moldes 
clássicos, teria de ter superávit nas contas externas, 
coisas que tivemos até 2007, mas não temos mais. En-
tão, seria um fundo fiscal. Só que Fundo Fiscal exige 
superávit fiscal. Fundo Soberano exige superávit de 
contas externas. Fundo Fiscal exige superávit fiscal. 
E nós temos déficit fiscal. Nós temos superávit primá-
rio, mas os juros que pagamos são superiores ao su-
perávit. Portanto, temos déficit fiscal. Como podemos 
fazer um Fundo Fiscal com déficit fiscal? Não existe. 
Aumentar o déficit é aumentar a dívida, porque os ju-
ros não pagos vão aumentar a dívida. Ora, é o mesmo 
que sacar dinheiro do cheque especial para colocar 
na caderneta de poupança. É a mesma coisa. Então, 
não se justifica, e é um capricho do Governo Federal. 
É capricho. Inclusive, o Ministro Mantega teria confi-
denciado a alguns empresários que realmente não era 
Fundo Soberano, que era um Fundo Fiscal, mas que 
o Presidente Lula queria que chamassem de Fundo 
Soberano. Essa é a verdade.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado, Senador Antonio Carlos.

Encerro, Sr. Presidente, dizendo, Senador José 
Agripino, que é uma coisa complicada. Outro dia, vi o 
Presidente da República se referir ao seu passado, 

dizendo – aliás, eu fiz isso, talvez até mais do que ele 
– que ele, quando sindicalista – e ele já foi sindicalis-
ta adulto, eu fui, desde jovem, alguém que ia para as 
ruas para bradar o tal “Fora FMI” –, como sindicalista 
fez isso, e teria dado adeus ao FMI como Presidente 
da República. Eu achei uma frase desnecessária, oca, 
porque sem sentido nenhum. Ele acabou de receber, 
Senador Tasso Jereissati,... E eu não fui contra. V. Exª 
brilhantemente fez essa argumentação na audiência 
pública com o Ministro Mantega e com o Presidente 
Meirelles. V. Exª disse, de maneira muito brilhante, que 
foi perfeito o swap cambial que foi concedido pelo FED, 
que, na verdade, é o proprietário do FMI. Vamos falar 
linguagem bem clara. 

O FED, o Federal Reserve Bank, o Banco Central 
americano, é o proprietário do Fundo Monetário Interna-
cional. O Brasil não vai, e tomara que não precise...

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Sena-
dor.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já 
concedo aparte a V. Exª.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Dispen-
sou o intermediário.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
é. V. Exª tem toda razão de novo, é brilhante outra vez. 
Dispensou o intermediário, que é o FMI.

O Brasil não precisa ir ao FMI, se Deus quiser, 
nunca mais. Não precisará nunca mais. Se precisar, 
vai ter que ir. Tomara que não precise de um bridge 
loan, de um empréstimo ponte.

O Brasil, como contribuinte do FMI, tem direito 
a fazer retirada dos chamados Direitos Especiais de 
Saque, os DES, como alguém que poupou para isso. 
Então, não há nada demais, não há nenhuma situação 
de capitis diminutio em relação à nossa autonomia.

Então, não houve a situação de o Governo ter dito: 
“Olhe, nunca mais recorrerei ao FMI. É uma conquista 
minha”. Não é. As condições objetivas permitiram isso. 
O que não é cabível é a bravata.

Agora, o swap cambial foi condenado por nós? 
Não. Foi apoiado por nós, foi apoiado pela nossa ban-
cada, pela Oposição, foi apoiado pelo PSDB. V. Exª a 
todos nos representou muito bem quando proferiu a 
brilhante fala de interpelação ao Ministro Mantega. Nós 
fomos a favor. Por quê? Porque veio nos dar uma arma 
a mais para enfrentarmos a crise que vem de fora para 
dentro, com algumas raízes nacionais a complicá-la, 
mas mostrando, inclusive, que aquele ufanismo todo 
de que nós tínhamos 200 bilhões de reservas não era 
suficiente. Duzentos bilhões de reservas não signifi-
caram nada. Precisamos de um swap cambial, que o 
Governo aceitou corretamente e de bom grado. E mais: 
países que tinham reservas muitos maiores do que o 
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Brasil, como Coréia do Sul, Rússia, com trilhões de 
dólares em reserva, entraram em parafuso. 

Portanto, precisamos agora falar com sobrieda-
de, falar que essas bravatas não ajudam, não colabo-
ram, não concorrem para que nós enfrentemos a crise 
de maneira conveniente, não mostram sensatez, não 
mostram o Governo aparelhado. E, inquietando o País, 
inquietam os mercados, trazem insegurança a nós mes-
mos, da Oposição, que queremos ajudar o Governo a 
enfrentar a crise; terminam às vezes levando pânico. 
É aquela história: nós vimos outro dia uma manobra 
que levou a dois circuit breakers, ao pânico, quando 
o Governo veio com aquela história da estatização dos 
bancos, tentando, enfim, dar a entender que haveria 
quebradeira de bancos. 

Ainda não estou vendo ameaça de quebradeira de 
banco no Brasil, neste momento. Raciocinaram como 
se fosse a Inglaterra do Gordon Brown, que agiu com 
toda a correção. Não era a Inglaterra do Gordon Brown: 
era um Brasil que estava ainda mais distante da crise, 
do que a Inglaterra do Gordon Brown. Se amanhã for 
necessário isso, que se faça, em caráter temporário. 
Mas percebi o viés ideológico; percebi o viés estatizan-
te, que, aliás, foi muito bem respondido. Recebeu uma 
resposta, muito boa, muito dura até e muito correta, 
de dois bancos, que procuraram a sua sobrevivência, 
tornando-se o maior banco do País: é o caso da fusão 
entre o Unibanco e o Itaú. Mas ouço V. Exª.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador 
Arthur Virgílio, só complementando o que V. Exª co-
menta, no mesmo dia, ouvi, de certa maneira surpreso, 
bastante surpreso, uma entrevista da Ministra Dilma 
também, que, parece-me, está ficando um pouco en-
cantada com a possibilidade de ser votada ou de ser 
candidata à Presidência da República. Nessa entrevis-
ta, ela repetia, parafraseava o Presidente Lula e dizia 
que, pela primeira vez, na história deste País, houve 
uma crise e os bancos não quebraram, o País não que-
brou. Eu não me lembro de nenhuma em que bancos 
tenham quebrado, em que o País tenha quebrado. Não 
me lembro. Mas, mais do que isso, ela dizia que, se 
os partidos da Oposição quiserem ficar usando a po-
lítica – não sei se V. Exª viu essa entrevista –, vão ter 
de arcar com o ônus, porque isso não é política. “Se 
quiserem tirar proveito eleitoral disso, nós não vamos 
aceitar” afirmou. Mas, no dia anterior, tínhamos tido 
essa reunião, em que ninguém da Oposição, Senador 
Mário Couto, falou em tirar proveito eleitoral, ninguém 
falou em política. Pelo contrário, houve uma boa von-
tade total com os dois Ministros que estavam à mesa, 
todo o mundo falando em cooperar. Parece-me que 
quem está em cima do palanque, quem está, todo o 
tempo, preocupado com eleição e com palanque são 

o Presidente da República e seus Ministros, que, volta 
e vem, estão falando nisso, enquanto aqui estamos, 
discreta e tranqüilamente, apoiando aquilo que deve 
ser apoiado, sem falar em política. Evidentemente, 
quando existem algumas bobagens que, infelizmente, 
começam a ser feitas, como é o caso dessa MP nº 443 
– é uma grande bobagem, que, como V. Exª disse, in-
tranqüilizou e continua intranqüilizando o País –, temos 
de votar contra, porque se deixou de ser pragmático 
no tratamento da crise, passando-se a tratá-la de uma 
maneira ideológica, que não tem sentido.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Jereissati.

Chamo atenção de V. Exª para o fato de que, se a 
Ministra quiser exercer o direito dela de disputar a Presi-
dência da República, procure falar de maneira mais ade-
quada sobre economia, porque seu linguajar é atrasado, 
ultrapassado. Isso não cabe na economia de hoje. Ela 
fala uma linguagem que sequer é a do Presidente Lula. 
O Presidente Lula tem sensibilidade para compreender 
os fatos da macroeconomia brasileira superior à que tem 
revelado a sua Ministra. Isso tem sido um dos méritos 
jamais negados por mim aqui, desta tribuna.

Quanto a essa história de bancos, aconselharia 
a Ministra, Senador José Agripino, a não se esquecer 
nunca da figura de Agripino Grieco. 

Banco é uma coisa muito surpreendente. Agripino 
Grieco uma vez viu um grupo de senhoras muito belas, 
na Belle Époque do Rio de Janeiro, que estavam todas 
amontoadas, sentadas num banco. E o banco desa-
bou. Veja como um banco é surpreendente. E Agripino 
Grieco disse: “Meu Deus, é a primeira vez em que vejo 
um banco quebrar por excesso de fundos”.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.322, DE 2008

Requeiro, nos termos regimentais, o desapen-
samento do PLS nº 124, de 2003, que “torna obriga-
tório o uso nas escolas públicas de uniforme escolar 
padronizado e dá outras providências”, dos PLC nos 
12/2006; 63/2004; 64/2008; 105/2007 com os PLS 
nºs 15/2004; 45/2003; 63/2003; 96/2002; 101/2006; 
111/2004; 124/2003; 166/2003; 174/2005; 241/2002; 
295/2005; 309/2006; 310/2004; 327/2005; 328/2005; 
375/2005; 445/2003 e 706/2007, para que o mesmo 
tenha tramitação autônoma.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 
Senador Aloizio Mercadante.

(À Mesa para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.323, DE 2008

Requeiro, nos termos regimentais,
a retirada do Requerimento nº 1.268, de 2008, 

de minha autoria.
Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 

Senador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – A Presidência defere a retirada do Requeri-
mento nº 1.268, de 2008.

O Projeto de Lei do Senado nº 338, de 2005, 
continua a tramitar autonomamente e volta à Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle, em decisão terminativa.

O Projeto de Lei do Senado nº 124, de 2008, 
fica na Secretaria-Geral da Mesa em virtude da apre-
sentação de requerimento de tramitação conjunta com 
outra proposição.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.324, DE 2008

Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno do Senado Federal, de acordo com as tradi-
ções da Casa, homenagem de pesar, consistente em 
inserção em ata de Voto de Pesar e apresentação de 
condolências à família, pelo falecimento, ocorrido na 
madrugada de ontem, dia 3, do economista Arnaldo 
Agenor Bertone, secretário municipal de Recursos 
Humanos de Curitiba, no Paraná.

Justificação

Um infarto fulminante levou na madrugada de 
ontem, prematuramente, aos 59 anos de idade, uma 
figura humana de primeira grandeza e um exemplar 
cidadão e homem público paranaense, que foi o eco-
nomista Arnaldo Agenor Bertone.

Secretário de Recursos Humanos da Prefeitura de 
Curitiba desde o início da administração do atual pre-
feito, Beto Richa, Arnaldo Bertone vinha confirmando, 
naquele cargo, as mesmas indiscutíveis competência, 
seriedade e dedicação que demonstrara, anteriormente, 
nos diversos cargos públicos que ocupou, notadamen-
te na área da Saúde, para a qual se preparara com 
particular determinação.

Formado em Economia pela Universidade Es-
tadual de Londrina, especializou-se na mesma insti-

tuição em Saúde Coletiva e depois fez Mestrado em 
Administração de Saúde pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro.

Arnaldo Bertone teve passagens, sempre mar-
cadas pela eficiência e competência, por cargos na 
área de Saúde em prefeituras como as de Londrina, no 
Norte do Paraná e Joinville, em Santa Catarina. Mas 
se destacou particularmente por sua atuação no go-
verno paranaense. Ali sua dedicação e eficiência foram 
de tal forma reconhecidas que ele se viu convocado a 
colaborar em administrações tão distintas como a do 
saudoso e inesquecível Governador José Richa e, mais 
recentemente, na do Governador Jaime Lerner.

Depois de atuar em cargos de direção na Funda-
ção Caetano Munhoz da Rocha, da Secretaria Estadual 
de Saúde do Paraná, Arnaldo Bertone foi convocado 
a dar sua contribuição à própria Secretaria, da qual foi 
Diretor Administrativo e posteriormente Diretor Geral; 
e, depois de dirigir administrativa e financeiramente 
o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais 
de Curitiba, chegou ao Governo Federal, onde, entre 
2000 e 2002, foi Diretor de Programas da Secretaria 
de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, até 
retomar a Curitiba, convocado a colaborar na eleição 
e depois na administração do prefeito Beto Richa.

Muito antes de seu ingresso na vida pública, tive a 
oportunidade de conviver com Arnaldo Bertone num mo-
mento crucial para nossas vidas, quando, nos sombrios 
tempos dos governos militares, fomos contemporâneos 
no Curso de História da antiga Faculdade Estadual de 
Filosofia, Ciências e Letras de Londrina. Foi ali que eu 
e ele escolhemos tomar rumos bem diferentes, mas, 
vim a descobrir muitos anos depois, visando chegar ao 
mesmo destino, que era a plenitude democrática.

Conquistei meu diploma e enveredei pelo caminho 
que me pareceu o correto para o exercício da cidada-
nia – a atividade política, filiando-me ao histórico MDB, 
que era a limitada oposição aos governos militares 
consentida na época. Em sua ânsia libertária e sem 
ver perspectivas na atividade político-partidária sob um 
regime discricionário, Arnaldo Bertone nem concluiu 
o curso: para apreensão dos colegas de turma, dei-
xou vazia sua carteira na sala de aulas e partiu para 
a resistência clandestina, que acabou levando-o ao 
exílio e, de volta ao país, à luta armada. Quase pagou 
com a vida por ter escolhido aquele caminho, no qual 
foi ferido e preso, passando pelos horrores, fáceis de 
se imaginar, a que estavam sujeitos todos os que iam 
parar, como ele foi, nos porões da repressão.

Com a anistia e o fim do arbítrio, Arnaldo Berto-
ne demonstrou que, ao contrário da maioria dos que 
fizeram a mesma opção que ele, seu objetivo, ao pegar 
em armas, não era substituir a ditadura dos militares 
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por outra, supostamente do proletariado. Seu sonho, 
pelo qual colocou a vida em risco, era, efetivamente, 
o retorno da democracia. Tanto que, tão logo o sol 
da democracia voltou a brilhar, retornou aos estu-
dos, formou-se e veio, com a mesma generosidade 
de sempre, somar-se, na militância política e na ati-
vidade pública, aos que não sonham com nenhum 
regime de força, mas apenas com o aprimoramento 
da nossa democracia e a melhoria da qualidade de 
vida do nosso povo.

Arnaldo Bertone deixa viúva dnª Maria Angélica 
Cúria Cerveira e três filhos, ainda crianças. A dor que 
estão sentindo por sua prematura e inesperada par-
tida está sendo amenizada, com certeza, pelo orgu-
lho que, com igual certeza, sentem por terem tido um 
companheiro e um pai generoso, íntegro, reto e que 
só deixou bons exemplos e boas lembranças, como 
ser humano e como cidadão.

É por ter sido esse homem público dedicado e 
competente e essa figura humana exemplar e tão ple-
na de virtudes que, não tenho dúvida, Arnaldo Agenor 
Bertone se faz merecedor desta homenagem por parte 
do Senado Federal.

Sala das sessões, 4 de novembro de 2008. – Se-
nador Alvaro Dias.

REQUERIMENTO Nº 1.325, DE 2008

Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno do Senado Federal, de acordo com as tradições 
da Casa, homenagem de pesar, consistente em inserção 
em ata de Voto de Pesar e apresentação de condolências 
às famílias, pelo acidente aéreo ocorrido na manhã de 
domingo, dia 2, em Paranavaí, no Noroeste do Paraná 
e no qual perderam a vida cinco pessoas, inclusive três 
membros de uma respeitada e empreendedora família 
de Arapongas, no Norte do estado.

Justificação

Um trágico acidente aéreo ocorrido na manhã do 
último domingo. em Paranavaí, Noroeste do Paraná, 
enlutou particularmente a cidade de Arapongas, na 
região Norte, onde viviam os quatro passageiros da 
aeronave sinistrada, pilotada por um profissional de 
Ourinhos, no estado de São Paulo.

Juntamente com o piloto Flávio Marcelo dos San-
tos, de 41 anos, morreram o empresário Adriano Ro-
mera, de 65 anos; sua esposa Siolmar Grotti Rome-
ra, de 59; um sobrinho do casal, João Romera, de 47 
anos e igualmente empresário; e um amigo da família, 
o técnico agrícola Rômulo Fernandes, de 37.

A cidade de Arapongas literalmente parou, ontem, 
inclusive com o comércio fechando as portas mais cedo 
para que todos pudessem ir levar suas despedidas e 

manifestar o respeito de que eram merecedoras as 
vítimas do acidente.

Homem de origem simples, porém empreen-
dedor arrojado e determinado, Adriano Romera foi 
um pioneiro da indústria moveleira em Arapongas, 
que acabou, em boa parte graças à ação daquele 
empresário, se convertendo no grande centro move-
leiro do Paraná.

Ao longo dos últimos 40 anos, sempre traba-
lhando com determinação e arrojo, Adriano Romera 
tornou-se uma referência empresarial paranaense. 
Industrial e comerciante de móveis, sua rede de lojas 
Daron se espalha por 40 cidades do Paraná. Outro 
empreendimento seu – a Simbal – é hoje uma das 
maiores fabricantes de colchões e estofados de toda 
a América Latina. O sobrinho João Romera seguiu os 
passos do tio e também deixou um impressionante 
legado de realizações: a empresa de comércio de 
móveis, produtos de eletrônica e informática que leva 
seu nome tem mais de 100 lojas espalhadas pelos 
estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul 
e Mato Grosso.

Juntas, as empresas do tio e do sobrinho pro-
porcionam mais de três mil postos de trabalho, a 
maioria deles em Arapongas. As manifestações de 
dor e comoção registradas ontem, durante o velório 
conjunto dos três membros da família e do amigo 
que morreu com eles revela que, mais do que em-
presários bem sucedidos, eles eram pessoas que 
conseguiram conquistar o respeito e a estima da 
cidade onde viviam. Por tudo isto, estou certo de 
que as famílias e a cidade de Arapongas, enlutadas, 
são merecedoras dessa homenagem por parte do 
Senado Federal.

Sala das sessões, 4 de novembro de 2008. – Se-
nador Alvaro Dias.

REQUERIMENTO Nº 1.326, DE 2008

Nos termos do Art. 222 do RISF, Requeiro voto 
de aplauso ao Jornal Pioneiro da cidade de Caxias 
do Sul que no dia de hoje está completando 60 anos 
de fundação.

O Pioneiro foi fundado em Caxias do Sul em 4 
de novembro de 1948, como um jornal semanal, tor-
nando-se diário em 1981.

Em 1993, o jornal foi adquirido pela Rede Bra-
sil Sul de Comunicação (RBS). Desde então, a sua 
circulação foi ampliada, atingindo atualmente 64 mu-
nicípios da região serrana do estado do Rio Grande 
do Sul.

Conforme o Instituto Verificador de Circulação 
(IVC), em setembro de 2008, a circulação paga do 

NOVEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL100     



Novembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 5 45941 

jornal foi de 25 mil exemplares, de segunda a sexta-
feira, e de 33 mil aos finais de semana.

Com o presente voto parabenizo a direção do 
Grupo RBS, os jornalistas e todos os profissionais 
e leitores do Jornal Pioneiro pela passagem de tão 
importante data.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 
Senador Paulo Paim

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – A Presidência encaminhará os votos solici-
tados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.327, DE 2008

Requer Voto de Aplauso à Senadora 
Kátia Abreu por ter sido eleita Presidenta 
da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil – CNA.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos Anais do Senado, voto de aplauso a nossa colega 
Senadora Kátia Abreu, por ter sido eleita Presidenta 
da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
– CNA, tornando-se a primeira mulher a dirigir a mais 
importante entidade ruralista do País.

Requeiro, ainda, que o voto de aplauso seja le-
vado também ao conhecimento da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil.

Justificação

Nossa colega Senadora Kátia Abreu acaba de 
ser eleita Presidenta da Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil, tomando-se a primeira mulher a 
assumir o comando da mais importante entidade ru-
ralista do País. Feito extraordinário! Não, porém, para 
quem conhece a sua trajetória administrativa e políti-
ca. Diria mais: trajetória de vida. Formada em psico-
logia, mãe de três filhos, ficou viúva com apenas 25 
anos de idade. E foi à luta. Tomou conta dos negócios 
agropecuários do marido com tal energia e capacidade 
que logo se tornou líder ruralista. Assumiu o Sindicato 
Rural de Gurupi–TO e, em seguida, o comando da Fe-
deração da Agricultura do Estado do Tocantins. Ficou 
famosa num rincão tradicionalmente machista, como 
nota o Secretário do Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo, Xico Graziano, em elogioso artigo a ela dedica-
do na edição de hoje do jornal O Estado de S.Paulo. 
Da liderança sindical, Kátia pulou para a da política, 
elegendo-se Deputada Federal, pelo então PFL, com 

a maior votação do Estado. Na Câmara comandou 
com brilhantismo a bancada ruralista. Eleita Senadora, 
transferiu para cá seu palco de luta. E testemunhamos, 
como no caso da CPMF, como ela é competente e boa 
de briga. Relatora da matéria, enfrentou a Liderança 
governista e Ministros e foi peça-chave na derrubada 
daquele malfadado imposto. É uma vencedora! Uma 
nova estrela que desponta no mundo político e rura-
lista. Merece o respeito de toda a Casa e sobretudo a 
homenagem que ora proponho.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.328, DE 2008

Requer Voto de Aplauso ao jornalista e 
acadêmico mineiro Pedro Rogério Moreira, 
pelo recente lançamento de mais um livro, 
Jornal Amoroso.

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, 
escritor e acadêmico de Minas Gerais Pedro Rogério 
Moreira, pelo lançamento de mais um livro, Jornal 
Amoroso.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do homenageado.

Justificação

O jornalista, escritor e membro da Academia Mi-
neira de Letras Pedro Rogério Moreira acaba de lançar 
mais um livro, Jornal Amoroso, o sexto de sua carreira 
de escritor. Mais uma vez, uma excursão pelo mundo da 
memória. Reúne relatos de encontros com personagens 
importantes ou alguma coisa sobre eles. Lembranças 
do que foi recolhendo ao longo da carreira. Nascido 
em Belo Horizonte, atuou profissionalmente no Rio e 
em Brasília. Trabalhou nas Organizações Globo – no 
jornal, na TV Globo e no Sistema Globo de Rádio. Foi 
também diretor de jornalismo da Radiobrás. E deu con-
tribuição igualmente ao Senado, durante quatro anos, 
como diretor da área de artes visuais da Secretaria 
de Comunicação. Um de seus livros, de ficção, Bela 
Noite Para Voar, tem como protagonista o presidente 
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Juscelino Kubitschek e como cenário as sublevações 
de Aragarças e Jacareacanga. Deve virar filme, sob a 
direção de Zelito Viana. Por mais essa contribuição à 
literatura e à memória do País, Pedro Rogério faz jus 
ao Voto de Aplauso que ora proponho.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.329, DE 2008

Requer Voto de Estímulo (e Confian-
ça) ao artilheiro Ronaldo, ex-integrante de 
quatro Seleções Brasileiras, bicampeão 
mundial de futebol, pelo esforço que faz 
para retomar a carreira.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Estímulo (e Confiança) ao 
jogador Ronaldo, bicampeão mundial de futebol, inte-
grante de quatro Seleções Brasileiras, pelo esforço que 
faz para retomar a carreira depois da última cirurgia 
por que passou recentemente.

Requeiro, ainda, que o Voto de Estímulo (e Con-
fiança) seja levado ao conhecimento do jogador.

Justificação

Assistimos ao esforço que faz o jogador Ronal-
do para, aos 32 anos de idade, retomar a carreira, 
depois de longo tempo afastado dos gramados em 
conseqüência da última cirurgia por que passou. Ele 
conta com a nossa solidariedade. Jamais esquecere-
mos a contribuição que deu para o futebol do Brasil e 
do Mundo. Integrou quatro Seleções brasileiras (1994, 
1998, 2002 e 2006), tornando-se bicampeão mundial e 
o maior artilheiro da história das Copas, com 15 gols. 
Foi, por três vezes, escolhido pela FIFA o “Melhor do 
Mundo” e por duas vezes artilheiro dos campeonatos 
de futebol da Holanda e da Espanha. Mostrou-se ex-
cepcional jogador. Por isso, é plenamente merecedor 
da nossa solidariedade e deste Voto de Estímulo (e 
Confiança) que ora proponho.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 
Senadoor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.330, DE 2008

Requer Voto de Aplauso à Dona Vera 
Girassol, pelo que dá, com sua atividade as 
mais jovens, principalmente mulheres.

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 Dona Vera 
Girassol, pelo exemplo de vida e de trabalho que dá 
aos mais jovens, principalmente mulheres.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado também ao conhecimento da homenageada.

Justificação
A revista Trip, na edição deste mês, publica duas 

fotos em páginas inteiras e apenas pequeno texto a 
respeito de uma mulher comum, Dona Vera Girassol. E 
dessas coisas que dão prazer encontrar numa publica-
ção. Dona Vera não é nenhuma autoridade, nenhuma 
artista nenhuma esportista, mas é um exemplo para os 
mais jovens. Com apenas 17 anos de idade, em plena 
Segunda Guerra Mundial, foi trabalhar num escritório 
de contabilidade, numa época em que não era comum 
uma mulher, nessa idade, procurar emprego. Hoje, aos 
79 anos, mesmo aposentada, passa seis horas como 
empacotadora num supermercado e ainda dá, em mé-
dia, oito aulas de piano por semana. Ela faz jus, por 
isso, à homenagem que ora proponho.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – A Presidência encaminhará os votos solici-
tados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – A Presidência recebeu o Aviso nº 64, de 2008 
(nº 97/2008, na origem), de 31 de outubro último, do 
Banco Central do Brasil, encaminhando, nos termos do 
inciso II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 1995, o demonstra-
tivo das emissões do real referente ao terceiro trimestre 
de 2008, as razões delas determinantes e a posição 
das reservas internacionais a elas vinculadas.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – A Presidência comunica ao Plenário que o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 2008-CN, 
lido na Sessão do último dia 28, tramitará em Casas 
separadas, iniciando pelo Senado Federal, nos termos 
do art. 142 do Regimento Comum.

Neste sentido, a referida matéria passa a tra-
mitar como Projeto de Decreto Legislativo nº 247, de 
2008, ficando aberto, a partir de amanhã, o prazo 
de cinco dias úteis para apresentação de emendas 
à proposição, nos termos do art. 235, II, b, do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Sobre a mesa, avisos de ministros de Estado 
que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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AVISOS 
DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 329/2008, de 24 de outubro último, do Ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, en-
caminhando informações em resposta ao Re-
querimento nº 905, de 2008, do Senador César 
Borges;

– Nº 371/2008, de 30 de outubro último, do Ministro 
da Fazenda, encaminhando informações em 
resposta ao Requerimento nº 784, de 2008, do 
Senador Adelmir Santana.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – As informações foram encaminhadas, em có-
pia, aos Requerentes.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, aviso do Ministro de Estado da 

Fazenda que passo a ler.

É lido o seguinte:

AVISO Nº 368/MF 
(Nº 368/MF)

Brasília, 30 de outubro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho
Presidente do Senado Federal

Assunto: Programa de Emissão de Títulos e de Admi-
nistração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro 
Nacional no Exterior. Envio de Relatório para os fins 
do art. 4º da Resolução nº 20, de 16 de novembro de 
2004, do Senado Federal.

Senhor Presidente,
No contexto do Programa de Emissão de Títulos 

e de Administração de Passivos de Responsabilidade 
do Tesouro Nacional no Exterior, de que trata a art. 4º 
da Resolução nº 20, de 16 de novembro de 2004, des-
sa Casa Legislativa, informo a Vossa Excelência que, 
no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2008, 
o Tesouro Nacional não realizou emissões de Títulos 
da República, nos termos do inciso I do artigo 1º da 
referida Resolução/SF nº 20, de 2004.

Atenciosamente, – Guido Mantega, Ministro de 
Estado da Fazenda.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O Aviso nº 63, de 2008, juntado ao processa-
do da Resolução nº 20, de 2004, vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos.

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

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 414, DE 2008

Altera a redação dos arts. 4º, 6º, 29, 30, 
32 e 87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, dispondo sobre a educa-
ção infantil até os 5 (cinco) anos de idade e o 
ensino fundamental a partir desta idade.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso IV do artigo 4º da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art.4º ....................................................
IV – atendimento gratuito em creches 

e pré-escolas às crianças de zero até cinco 
anos de idade;

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

Art. 2º O caput do artigo 6º da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art 6º É dever dos pais ou responsá-
veis efetuar a matrícula dos menores, a partir 
dos cinco anos de idade, no ensino funda-
mental.”

Art. 3º O caput do artigo 29 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 29. A educação infantil, primeira eta-
pa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até cinco 
anos de idade, em seus aspectos físico, psico-
lógico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade.”

Art. 4º O inciso II do artigo 30 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 30. A educação infantil será ofere-
cida em:

 ..............................................................
II – pré-escolas, para as crianças de qua-

tro até cinco anos de idade,”

Art. 5º O caput do artigo 32 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 32. O ensino fundamental obrigató-
rio, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na 
escola pública, iniciando-se aos 5 (cinco) anos 
de idade, terá por objetivo a formação básica 
do cidadão, mediante:

 ............................................................ .”
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Art. 6º O parágrafo 3º do artigo 58 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 58.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º A oferta de educação especial, dever 

constitucional do Estado, tem início na faixa 
etária de zero até cinco anos, durante a edu-
cação infantil.

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

Art. 7º O artigo 87 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

Art. 87.  ..................................................
 ..............................................................
§ 2º O poder público deverá recensear 

os educandos no ensino fundamental, com 
especial atenção para o grupo de 5 (cinco) a 
14 (quatorze) anos de idade e de 15 (quinze) 
a 16 (dezesseis) anos de idade.

§ 3º O Distrito Federal, cada estado e mu-
nicípio, e, supletivamente, a União, devem:

I – matricular todos os educandos a par-
tir dos 5 (cinco) anos de idade no ensino fun-
damental;

 ............................................................ .”

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Em 6 de fevereiro de 2006 foi promulgada a Lei 
nº 11.274, que promoveu alterações na Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a 
duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, 
com matricula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos 
de idade.

A Lei nº 11.274/06 era composta por seis arti-
gos, sendo que os dois primeiros foram objeto de veto 
presidencial.

O artigo 1º promovia uma alteração no art. 29 da 
Lei nº 9.394, de 1996 e determinava que “a educação 
infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 
(cinco) anos de idade, em seus aspectos físico, psi-
cológico, intelectual e social, complementando a ação 
da família e da comunidade.”

Já o artigo 2º promovia uma alteração no art. 30, 
inc. II da Lei nº 9.394, de 1996 e determinava que a 
educação infantil seria oferecida em “pré -escolas, para 
crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade.”

Na ocasião, os vetos foram apresentados tendo 
em vista que a redação proposta aos artigos em refe-
rência colidiam com o artigo 208, inciso IV da Consti-
tuição, que então determinava que o dever do Estado 
com a educação será efetivado mediante “a garantia 
de atendimento em creche e pré-escola às crianças 
de zero a seis anos de idade”, sendo que esta previ-
são constitucional de atendimento em creches e pré-
escolas vinha repetida no art. 4º inciso IV, da Lei nº 
9.394, de 1996, que não havia sido alterado no projeto 
de lei que resultou na Lei nº 11.274/06.

Assim, os vetos estavam assentados no argu-
mento de que “tendo em vista que a educação infantil 
abrange as creches e pré-escolas, não há como acei-
tar as alterações sugeridas aos arts. 29 e 30 da Lei nº 
9.394, de 1996, constantes do art. 1º e 2º do projeto 
de lei, que destoam do dispositivo constitucional acima 
mencionado. Não há que se falar sequer em adequação 
à lei em vigor, porque o art. 4º desta, acima referido, 
continuará com redação idêntica à constitucional.”

Posteriormente à promulgação da Lei nº 11.274, 
de 6 de fevereiro de 2006, o artigo 208, IV, da Consti-
tuição Federal teve sua redação alterada

pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de de-
zembro de 2006, passando a assim dispor:

“Art. 208. O dever do Estado com a edu-
cação será efetivado mediante a garantia de:

 ..............................................................
IV – educação infantil, em creche e pré-

escola, às crianças até 5 (cinco) anos de ida-
de;” (grifos ausentes originalmente)

Considerando que a partir da Emenda Constitu-
cional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, os artigos 
então vetados não mais destoam do Texto Constitucio-
nal em vigor, a discussão em tomo da redação destes 
dispositivos vetados precisa ser retomada como tam-
bém os demais artigos da LDB que dispõem sobre o 
tema e que não haviam sido considerados, a exemplo 
do artigo 4º, citado nas razões de veto.

Assim, a presente propositura tem por objetivo 
ajustar o texto da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional, aos ditames do artigo 208, inciso IV da 
Constituição Federal, na redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, no 
que pertine às faixas etárias para o atendimento na 
educação infantil e, por conseqüência, para o ingresso 
no ensino fundamental de 9 (nove) anos.

A proposição torna-se não apenas formal e legal-
mente, mas socialmente relevante, pois além do ajuste 
estrutural, a iniciativa permite evitar as disparidades 
sociais que hoje estão presentes em nossa sociedade 
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e que foram o cerne da discussão do Projeto de Lei 
que resultou na Lei nº 11.274/06, sempre reiterando 
que nossa principal discussão de padrões necessá-
rios para que nossas crianças estejam aprendendo 
em igualdade de condições.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 
Senador Flávio Arns.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
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 5, 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.

§ 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 
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a cha-
mada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 
freqüência à escola.
....................................................................................

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

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

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia de:

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive 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-es-
colas 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. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetu-
ar a matricula dos menores, a partir dos seis anos de 
idade, no ensino fundamental. (Redação dada pela Lei 
nº 11.114, de 2005)
....................................................................................

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.

Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I – creches, ou entidades equivalentes, para crian-

ças de até três anos de idade;
II – pré-escolas, para as crianças de quatro a 

seis anos de idade.
....................................................................................

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com 
duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 
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iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objeti-
vo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação 
dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, 
tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, 
da escrita e do cálculo;

II – a compreensão do ambiente natural e social, 
do sistema político, da tecnologia, das artes e dos va-
lores em que se fundamenta a sociedade;

III – o desenvolvimento da capacidade de apren-
dizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos 
e habilidades e a formação de atitudes e valores;

IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos 
laços de solidariedade humana e de tolerância recí-
proca em que se assenta a vida social.

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdo-
brar o ensino fundamental em ciclos.

§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão 
regular por série podem adotar no ensino fundamental 
o regime de progressão continuada, sem prejuízo da 
avaliação do processo de ensino-aprendizagem, obser-
vadas as normas do respectivo sistema de ensino.

§ 3º O ensino fundamental regular será ministra-
do em língua portuguesa, assegurada às comunida-
des indígenas a utilização de suas línguas maternas 
e processos próprios de aprendizagem.

§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo 
o ensino a distância utilizado como complementação 
da aprendizagem ou em situações emergenciais.

§ 5º O currículo do ensino fundamental incluirá, 
obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das 
crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, observada a produção 
e distribuição de material didático adequado. (Incluído 
pela Lei nº 11.525, de 2007).
....................................................................................

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a 
iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei.

§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da pu-
blicação desta Lei, encaminhará, ao Congresso Nacio-
nal, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e 
metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a 
Declaração Mundial sobre Educação para Todos.

§ 2º O poder público deverá recensear os edu-
candos no ensino fundamental, com especial atenção 
para o grupo de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade 
e de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) anos de idade. (Re-
dação dada pela Lei nº 11.274. de 2006)

§ 3º O Distrito Federal, cada Estado e Município, 
e, supletivamente, a União, devem: (Redação dada 
pela Lei nº 11.330, de 2006)

I – matricular todos os educandos a partir dos 6 
(seis) anos de idade no ensino fundamental; (Redação 
dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

a) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274, 
de 2006)

b) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274, 
de 2006)

c) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274, 
de 2006)

II – prover cursos presenciais ou a distância aos 
jovens e adultos insuficientemente escolarizados;

III – realizar programas de capacitação para todos 
os professores em exercício, utilizando também, para 
isto, os recursos da educação a distância;

IV – integrar todos os estabelecimentos de ensi-
no fundamental do seu território ao sistema nacional 
de avaliação do rendimento escolar.

§ 4º Até o fim da Década da Educação somente 
serão admitidos professores habilitados em nível su-
perior ou formados por treinamento em serviço.

§ 5º Serão conjugados todos os esforços obje-
tivando a progressão das redes escolares públicas 
urbanas de ensino fundamental para o regime de es-
colas de tempo integral.

§ 6º A assistência financeira da União aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como 
a dos Estados aos seus Municípios, ficam condiciona-
das ao cumprimento do art. 212 da Constituição Fe-
deral e dispositivos legais pertinentes pelos governos 
beneficiados.
....................................................................................

LEI Nº 11.274, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2006

Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 
87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, dispondo sobre a 
duração de 9 (nove) anos para o ensino 
fundamental, com matrícula obrigatória a 
partir dos 6 (seis) anos de idade.

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

Art. 1º (VETADO)
Art. 2º (VETADO)
Art. 3º O art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de de-

zembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com 
duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por obje-
tivo a formação básica do cidadão, mediante:

..................................................................”(NR)
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Art. 4º O § 2º e o inciso I § 3º do art. 87 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 87. ..............................................................
....................................................................................

§ 2º O poder público deverá recensear os edu-
candos no ensino fundamental, com especial atenção 
para o grupo de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade 
e de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) anos de idade.

§ 3º ....................................................................
I – matricular todos os educandos a partir dos 6 

(seis) anos de idade no ensino fundamental;
a) (Revogado)
b) (Revogado)
c) (Revogado)
...................................................................”(NR)
Art. 5º Os Municípios, os Estados e o Distrito Fe-

deral terão prazo até 2010 para implementar a obriga-
toriedade para o ensino fundamental disposto no art. 
3º desta Lei e a abrangência da pré escola de que trata 
o art. 2º desta Lei.

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

Brasília, 6 de fevereiro de 2006; 185º da Indepen-
dência e 118º da República.

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 415, DE 2008

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Técnica Federal de Ibaiti, no Estado 
do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

a Escola Técnica Federal de Ibaiti, vinculada ao Minis-
tério da Educação, com sede no município de Ibaiti, 
no Estado do Paraná.

Parágrafo único. Com o objetivo de exercer a 
atribuição prevista no caput, fica o Poder Executivo 
autorizado a:

I – criar os cargos de direção e as funções grati-
ficadas necessárias à instituição da escola;

II – dispor sobre a organização, as competên-
cias, as atribuições, a denominação das unidades e 
dos cargos, suas especificações e funções, bem como 
sobre o processo de implantação e de funcionamento 
da escola;

III – lotar na escola os servidores que se fizerem 
necessários ao seu funcionamento, mediante a criação 
de cargos e a transferência e transformação de cargos 
efetivos vagos dos quadros de pessoal dos órgãos e 

entidades da administração federal direta, autárquica 
e fundacional.

Art. 2º A Escola Técnica Federal de Ibaiti será uma 
instituição voltada à educação profissional e à forma-
ção e qualificação de profissionais, principalmente de 
técnicos de nível médio, para atender às necessida-
des socioeconômicas da mesorregião Norte Pioneiro 
paranaense.

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

Justificação

A ampliação do acesso à educação profissional 
e tecnológica, com vistas a atender às necessida-
des tanto do setor econômico quanto de qualificação 
da juventude constitui grande desafio a enfrentar no 
País. A importância reservada à educação no mundo 
contemporâneo, cada vez mais pautado pelo conhe-
cimento, impõe a criação de oportunidades de profis-
sionalização desse público, em consonância com as 
tendências do setor produtivo. Por essa razão, a rele-
vante tarefa não pode ser delegada a qualquer tipo de 
estabelecimento.

Felizmente, os especialistas nessa matéria apon-
tam que o Brasil já está no rumo certo, graças às es-
colas técnicas nacionais, sobretudo as federais. Elas 
têm sido eleitas as melhores provedoras de educa-
ção profissional no País. Para alguns estudiosos, tais 
instituições são consideradas o modelo de educação 
profissional, por excelência.

Conquanto não se disponha de pesquisas conso-
lidadas sobre a situação dos egressos dessas escolas, 
é certo que são profissionais muito requisitados pelo 
mercado de trabalho nacional, em patamar bem mais 
elevado do que o dos profissionais portadores de título 
de graduação. Quando se considera a colocação em 
atividade ocupacional diretamente associada à forma-
ção escolar, a vantagem dos estudantes de escolas 
técnicas é ainda mais significativa.

Ocorre que o modelo tem sido considerado caro 
e, até muito recentemente, teve sua ampliação contida 
por norma legal. Embora as matrículas em escolas de 
ensino médio regular já se aproximem da marca de 10 
milhões, as matrículas no ensino técnico-profissional 
mal chegaram a 750 mil. Esses números fogem à ten-
dência de se considerar o ensino técnico-profissional 
estratégico para que o País atraia investimentos dos 
setores econômicos intensivos na criação e no uso de 
tecnologias de ponta, hoje os mais rentáveis.

Ademais, dadas as dificuldades presentes de se 
chegar à universidade, opção certamente mais one-
rosa para o Estado, o ensino médio surge como via 
privilegiada para a profissionalização de expressivo 
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contingente de estudantes, especialmente os de baixa 
renda. Se esse caminho não for aberto a tais brasileiros, 
sua inserção no mercado de trabalho será marcada, 
na melhor das hipóteses, pelo subemprego.

Felizmente, após quase um decênio de estagna-
ção da rede federal de escolas técnicas, a Lei nº 11.195, 
de 18 de novembro de 2005, removeu os obstáculos à 
expansão do sistema. Na seqüência, o Plano de Desen-
volvimento da Educação (PDE), anunciado pelo Governo 
Federal em 2007, previu para os próximos quatro anos 
a criação de 150 escolas técnicas federais, em cidades-
pólo de todas as unidades da Federação.

Com efeito, o presente projeto valoriza e corro-
bora a recuperação da importância da educação pro-
fissional técnica de nível médio. Trata-se, em verdade, 
de uma colaboração com o Poder Executivo, anteci-
pando de maneira proativa a atuação deste, median-
te a indicação de boa-fé de uma localidade, no caso 
o município paranaense de Ibaiti, que, a nosso juízo, 
apresenta as condições necessárias para receber uma 
nova escola federal.

Ibaiti, localizado na mesorregião Norte Pioneiro 
do Estado do Paraná, mais precisamente, na microrre-
gião que leva o seu nome, tem população atualmente 
estimada de 29 mil habitantes. A despeito de constituir 
importante pólo regional, com intenso comércio, indús-
tria madeireira baseada em reflorestamento, agricultura 
bem desenvolvida (café e fruticultura) e grande poten-
cial turístico, o município apresenta um dos menores 
Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado 
do Paraná (0,687).

A criação de uma escola técnica federal em Ibaiti 
será, decerto, essencial para a implantação de novo 
paradigma de desenvolvimento econômico da região 
que, se contar com a massificação de oportunidades 
educacionais, propiciará o desejado desenvolvimento 
social a seus filhos, tendo por conseqüência a mitiga-
ção das diferenças econômicas que hoje se observam 
no local.

É isso que nos move a apresentar o projeto e 
a solicitar aos nossos Pares o necessário apoio para 
sua aprovação.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 
Senador Flavio Arns.

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 416, DE 2008

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Técnica de Cerro Azul, vinculada à 
Universidade Tecnológica Federal do Pa-
raná (UTFPR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

a Escola Técnica de Cerro Azul, vinculada à Universi-
dade Tecnológica Federal do Paraná, no Município de 
Cerro Azul, no Estado do Paraná.

Art. 2º A Escola Técnica de Cerro Azul pertence 
à estrutura organizacional da UTFPR, dedicando-se, 
precipuamente, à oferta de formação profissional téc-
nica de nivel médio, em áreas a serem definidas por 
essa Universidade.

Art. 3º A instalação do estabelecimento de ensino 
de que trata esta Lei subordina-se à prévia consignação, 
no Orçamento da União, das dotações necessárias, 
assim como à criação dos cargos, funções e empre-
gos indispensáveis ao seu funcionamento.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Encontramo-nos envoltos por um clima de urgên-
cia de reformas que abrangem os mais diferentes se-
tores da economia brasileira, o contexto internacional 
exibe profundas transformações tecnológicas que têm 
provocado redefinições no âmbito da produção e da 
comercialização de bens e serviços. A competitividade 
se impõe às nações como parâmetro central dos novos 
modelos de desenvolvimento social e econômico.

Para acompanhar a celeridade das mudanças 
constata-se que é fundamental repensar a educação 
escolar. O Brasil necessita melhorar a qualidade do 
ensino oferecido e, particularmente, deve adequar a 
formação profissional de sua mão-de-obra às novas 
exigências.

O modelo de desenvolvimento que utilizava mão-
de-obra com pouca qualificação está ultrapassado. Na 
atualidade, desenvolvimento socioeconômico implica 
a disponibilidade de recursos humanos com quali-
ficação que garanta não apenas o domínio dos co-
nhecimentos específicos, mas também uma sólida 
educação geral.

No sentido de alcançar esse patamar, o Governo 
brasileiro está se mobilizando para valorizar e expandir 
o ensino profissional e tecnológico. As escolas técnicas 
federais, responsáveis por grande parte desse ensino, 
deverão se tornar centros de excelência e de referência 
para novas experiências na área.

Nesse contexto, entendemos ser de extrema re-
levância a criação de uma Escola Técnica, vinculada à 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no Mu-
nicípio de Cerro Azul, no Estado do Paraná.

No Estado do Paraná encontra-se a primeira Uni-
versidade Tecnológica Federal do País, centralizando 
a oferta de cursos de graduação, pós-graduação e de 
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extensão. Os programas de formação profissional e 
tecnológica de nível médio ficaram sob a responsabi-
lidade das escolas técnicas e dos campi vinculados 
a Universidades Federais ou a Centros de Educação 
Tecnológica.

Entretanto, as instituições existentes não são sufi-
cientes para formar toda a mão-de-obra de que o Estado 
necessita. As Escolas Técnicas vinculadas representam 
uma solução viável, na medida em que aperfeiçoam 
a capacidade física e pedagógica da universidade ao 
mesmo tempo em que preencherão lacunas importan-
tes na oferta de educação profissional.

O Município de Cerro Azul localiza-se no Vale 
do Ribeira, região caracterizada por elevados índi-
ces de mortalidade infantil, de analfabetismo e por 
baixíssimos Indices de Desenvolvimento Humano 
(IDH). De acordo com dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) relativos a 2007, 
Cerro Azul tem 17.693 habitantes, dos quais cerca 
de 25% são jovens com idade entre 15 e 30 anos. 
Grande parte da população local (76%) reside na 
zona rural, trabalhando na agricultura, pecuária, sil-
vicultura, exploração florestal e na pesca. As indús-
trias extrativa, de transformação, de construção e de 
distribuição de eletricidade, gás e água empregam 
um total de 481 pessoas.

Por outro lado, a rede de escolas públicas de 
ensino médio é insuficiente para absorver o grande 
número de alunos que deixa o ensino fundamental. 
Segundo dados estatísticos, em 2006 a matrícula 
inicial no ensino fundamental e médio públicos foi de 
3.297 e 483, respectivamente, considerando escolas 
estaduais e municipais. Podemos perceber que a dis-
crepância de atendimento é muito grande, ainda mais 
se considerarmos que o município tem apenas uma 
escola pública de ensino médio. A Escola Técnica que 
defendemos seria um instrumento indispensável para 
corrigir essa distorção.

Enfim, estamos falando de um município do 
Estado do Paraná bastante carente de recursos. A 
necessidade de mão-de-obra qualificada para di-
namizar Cerro Azul e o Vale do Ribeira é grande, 
justificando, mais uma vez, a criação da Escola Téc-
nica vinculada à Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná:

Pelas razões acima expostas, esperamos contar 
com o apoio de nossos ilustres Pares para a aprovação 
deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 
Senador Flávio Arns

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 417, DE 2008

Autoriza a criação de Escola Técnica 
Federal em Loanda, no Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica autorizada a criação da Escola Téc-

nica Federal de Loanda, no Estado do Paraná, vincu-
lada, ao Centro Federal de Educação Tecnológica do 
Paraná.

Art. 2º A Escola Técnica Federal de Loanda terá 
como objetivo a oferta da educação técnica e tecno-
lógica para a população da Mesorregião do Noroeste 
do Paraná.

Art. 3º O Ministério da Educação fica autorizado 
a criar os cargos necessários ao funcionamento da 
escola, bem como a aprovar o seu estatuto, pelo qual 
se organiza a estrutura da unidade de ensino.

Art. 4º As despesas decorrentes da criação, ins-
talação e manutenção da Escola Técnica Federal de 
Loanda correrão por conta de dotações consignadas 
no orçamento da União.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Estado do Paraná, com população total esti-
mada em mais de dez milhões de habitantes; assis-
te a um fenômeno complexo de convivência entre o 
processo de desenvolvimento industrial, estendido à 
agropecuária, e o atraso educativo de grande parte 
de sua juventude.

Essa situação dá origem à emigração dos jo-
vens das pequenas e médias cidades para os gran-
des centros – Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, 
Foz de Iguaçu e Ponta Grossa, entre outros – e para 
as oportunidades de trabalho em outros estados e 
até no exterior. Com isso, esses municípios menores 
sofrem permanente sangria de seu potencial humano, 
de que resulta, muitas vezes, decadência econômica 
e demográfica.

Entre esses municípios, encontra-se o de Loanda 
e os de suas adjacências, localizados na Mesorregião 
do Noroeste do Estado, incrustados entre os rios Pa-
raná e Paranapanema, perto da divisa de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul, zonas de poderosa atração, pelo 
dinamismo de suas economias.

O governo federal, em boa hora, está somando 
às onze unidades de ensino técnico e tecnológico já 
coordenadas pela Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná mais seis escolas técnicas, nas seguin-
tes cidades: Foz do Iguaçu, Paranavaí, Umuarama, 
Telêmaco Borba, Jacarezinho e Paranaguá. As três 
últimas são muito distantes de Loanda; as três pri-
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meiras formam um arco de influência remota, que não 
soluciona o problema do atendimento aos jovens de 
Loanda e região.

Somente os municípios que se situam num círculo 
a 100 quilômetros de Loanda perfazem quase duzentos 
mil habitantes, o que resulta numa demanda potencial 
de seis mil matrículas em cursos técnicos, considerada 
a metade dos candidatos para o ensino médio.

Além disso, é fundamental que a oferta de ha-
bilitações técnicas e tecnológicas se conformem ao 
mercado de trabalho da microregião e, mais ainda, 
induzam novas atividades laborais, consoante a vo-
cação econômica identificada por estudos científicos 
que somente uma instituição federal com recursos 
humanos qualificados pode empreender.

Em nossa opinião, tais argumentos justificam 
não somente a criação como a implantação urgente 
da Escola Técnica Federal de Loanda, seja como um 
estabelecimento autônomo, seja como uma unidade 
descentralizada de alguma instituição de ensino da 
União já existente.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 
Senador Flávio Arns.

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 418, DE 2008

Confere autonomia à polícia técnico-
científica, com base no disposto no art. 24, 
XVI, da Constituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A polícia técnico-científica, organizada em lei, é 

órgão permanente e essencial à administração pública.
Art. 2º São atribuições da polícia técnico-cien-

tífica:
I – coletar e interpretar vestígios e indícios mate-

riais das infrações penais, com o fim de fornecer ele-
mentos para a instrução de inquéritos policiais e outros 
procedimentos de investigação, nos termos da lei;

II – realizar os exames necessários sobre cor-
pos de delito; e

III – elaborar laudos no âmbito das suas espe-
cializações.

Art. 3º A polícia técnico-científica constituirá ór-
gão administrativo com autonomia administrativa e 
funcional e será dirigida por perito criminal ou médico 
legista de carreira.

Art. 4º O ingresso nas carreiras da polícia téc-
nico-científica dependerá da aprovação em concurso 
público de provas e títulos.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

O trabalho da chamada polícia técnico-científica 
se impõe, cada vez mais, como instrumento funda-
mental na elucidação de delitos e no esclarecimento 
de fatos sob investigação do Poder Público.

Com efeito, o progresso científico-tecnológico 
vem proporcionando todo um cabedal de conhecimento 
que tem permitido grandes avanços nessa importante 
atividade.

Todavia, para que possa atuar com a eficiência 
e a efetividade necessárias, é preciso que a polícia 
técnico-científica seja dotada de autonomia funcional 
e administrativa.

Com tal autonomia ganhará a atividade pericial, 
ganhará a administração pública e ganhará a socieda-
de, no interesse da administração da Justiça.

Cabe registrar, a propósito, que alguns Estados 
brasileiros já conferiram autonomia à sua polícia técnica 
e por meio deste projeto estamos propondo estabele-
cer tal autonomia como regra geral abrangendo todos 
os estados, com base no disposto no art. 24, XVI, da 
Constituição Federal, que confere competência à União 
para estabelecer regras gerais sobre organização, ga-
rantias, direitos e deveres das polícias civis.

Em razão do exposto e tendo em conta a relevân-
cia social da matéria, solicitamos o apoio dos nobres 
colegas para o aperfeiçoamento e ulterior aprovação 
da presente proposição.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 
Senador Marconi Perillo.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

TÍTULO III 
Da Organização do Estado

CAPÍTULO II 
Da União

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Dis-
trito Federal legislar concorrentemente sobre:

I – direito tributário, financeiro, penitenciário, eco-
nômico e urbanístico;

II – orçamento;
III – juntas comerciais;
IV – custas dos serviços forenses;
V – produção e consumo;
VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação 

da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, 
artístico, turístico e paisagístico;
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VIII – responsabilidade por dano ao meio ambien-
te, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico;

IX – educação, cultura, ensino e desporto;
X – criação, funcionamento e processo do Juiza-

do de Pequenas Causas;
XI – procedimentos em matéria processual;
XII – previdência social, proteção e defesa da 

saúde;
XIII – assistência jurídica e defensoria pública;
XIV – proteção e integração social das pessoas 

portadoras de deficiência;
XV – proteção à infância e à juventude;
XVI – organização, garantias, direitos e deveres 

das polícias civis.
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a com-

petência da União limitar-se-á a estabelecer normas 
gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre 
normas gerais não exclui a competência suplementar 
dos estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, 
os estados exercerão a competência legislativa plena, 
para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas 
gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe 
for contrário.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 419, DE 2008-COMPLEMENTAR

Cria o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento do Centro-Oeste (BDCO).

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Constituição do Banco

Art. 1º Para dar consecução ao § 11 do art. 34 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal, é instituído o Banco de Desenvol-
vimento do Centro-Oeste (BDCO), instituição financeira 
pública de desenvolvimento, pessoa jurídica de direito 
privado e patrimônio próprio, sob a jurisdição do Minis-
tério da Fazenda, que terá a mesma área de atuação 
da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-
Oeste (SUDECO) e atuará como agente do Governo 
Federal no fomento da economia do Centro-Oeste.

Art. 2º O Banco tem por objeto social a promoção 
do desenvolvimento e a circulação de bens por meio 
da prestação de assistência financeira, de serviços, 

técnica ede capacitação a empreendimentos de inte-
resse econômico e social.

Art. 3º A Sudeco exercerá suas atividades em 
colaboração com o BDCO.

Art. 4º O BDCO será organizado como empresa 
pública de direito privado e seus estatutos, que depen-
derão de prévia aprovação do Presidente da República, 
obedecerão às linhas gerais consubstanciadas na pre-
sente lei e aos dispositivos da legislação bancária.

Art. 5º O BDCO terá sede e foro em Brasília, 
Distrito Federal.

Parágrafo único. O Banco terá um escritório em 
cada um dos estados de sua área de atuação.

CAPÍTULO II 
Recursos

Art. 6º Serão os seguintes os recursos do 
BDCO:

I – capital social;
II – dotação orçamentária ou outros recursos pre-

vistos em lei, particularmente os provenientes do Fun-
do Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 
(FCO) e do Fundo de Desenvolvimento do Centro-
Oeste (FDCO);

III – depósitos nas condições fixadas nesta lei e 
nos estatutos;

IV – lucros verificados nas operações;
V – produto do lançamento de títulos de sua res-

ponsabilidade, nas condições permitidas pela lei.
Art. 7º O capital inicial da empresa pública BDCO, 

dividido em ações, será de R$500 milhões e será for-
necido pelo Tesouro Nacional.

§ 1º É o Poder Executivo autorizado a baixar os 
atos necessários ao reajustamento periódico do ca-
pital social, conforme a conveniência das operações 
do Banco.

§ 2º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao 
Ministério da Fazenda o crédito suplementar de que o 
Tesouro Nacional entregará ao BDCO para o fim es-
pecial de constituir o capital com que o referido Banco 
iniciará suas operações.

Art. 8º O Banco exercerá todas as atividades 
bancárias, na forma da legislação em vigor, dentro de 
limites e condições que serão fixados no regimento 
interno, e nos seguintes:

I – Só poderá receber depósitos:

a) de entidades governamentais ou au-
tárquicas;

b) de sociedades de economia mista 
em que preponderem as ações do Poder Pú-
blico;
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c) de bancos, quando e nas condições 
que forem estabelecidas pelo Banco Central 
do Brasil;

d) de sociedades de seguro e capitali-
zação;

e) judiciais;
f) que resultarem de operações realiza-

das pelo Banco ou que a elas estejam direta-
mente vinculadas.

CAPÍTULO III 
Administração

Art. 9º A administração do BDCO será composta 
pelo Conselho de Administração e por uma Diretoria 
Colegiada composta de seis membros, sendo um pre-
sidente e cinco diretores.

Art. 10. A Diretoria será de livre nomeação do 
Presidente da República, entre pessoas de notório co-
nhecimento dos problemas peculiares à região Centro-
Oeste e de suas respectivas áreas de atuação.

Art. 11. As resoluções da Diretoria serão tomadas 
por maioria de votos, cabendo ao Presidente o veto e 
o voto de qualidade.

Art. 12. O Conselho de Administração será com-
posto de:

I – um representante do Ministro de Estado da 
Fazenda, que será o Presidente do Conselho, com di-
reito a veto e voto de qualidade;

II – o Presidente do BDCO, que será o Vice-Pre-
sidente do Conselho;

III – o Superintendente da Sudeco;
IV – um representante de cada um dos estados 

diretamente interessados e um do Distrito Federal;
V – um representante dos municípios de cada 

estado de sua área de atuação escolhido e indicado 
na forma a ser definida em resolução do Conselho 
Deliberativo da Sudeco por proposta da Diretoria Co-
legiada daquela Superintendência;

VI – dois representantes das classes empresa-
riais, dois representantes das classes dos trabalhado-
res e um representante de organizações não-governa-
mentais, com atuação na área da região Centro-Oeste, 
indicados na forma a ser definida em resolução do 
Conselho Deliberativo da Sudeco por proposta de sua 
Diretoria Colegiada.

Art. 13. São atribuições do Conselho de Admi-
nistração:

I – organizar e modificar o regimento interno do 
Banco, que deve ser aprovado por ato do Ministro da 
Fazenda;

II – tomar conhecimento das operações do Banco, 
traçar-lhes a orientação geral e fixar as taxas de juros que 

a instituição abonará aos seus depositantes ou aplicará 
em seus empréstimos, dentro dos limites legais;

III – criar ou extinguir cargos ou funções, fixan-
do os respectivos vencimentos e vantagens, mediante 
proposta do Presidente do BDCO;

IV – examinar e julgar os balancetes e balanços 
patrimoniais e as demonstrações financeiras da ins-
tituição, autorizar a criação de reservas, designar o 
chefe da Auditoria, deliberar sobre a destinação dos 
resultados e o aumento de capital;

V – examinar e dar parecer sobre a prestação 
anual de contas do Banco;

VI – examinar, orientar e aconselhar a Diretoria 
Colegiada nas linhas gerais orientadoras de sua ação 
e nos assuntos sobre os quais esta solicite o seu pro-
nunciamento;

VII – apreciar e julgar os vetos do Presidente às 
deliberações da Diretoria;

VIII – autorizar a alienação de bens desnecessá-
rios ao uso do Banco ou cuja propriedade tiver adquirido 
em virtude de liquidação de suas operações;

IX – autorizar renúncia de direitos, transação e 
compromisso arbitral, podendo estabelecer normas e 
delegar poderes.

Art. 14. É da competência da Diretoria Colegiada:
I – exercer os poderes e as atribuições que a lei 

e o regimento interno lhe conferirem;
II – decidir sobre as operações do Banco com as 

ressalvas desta lei e da legislação bancária;
III – resolver todos os assuntos da direção execu-

tiva do Banco, ouvindo o Conselho de Administração 
nos casos omissos.

Parágrafo único. A Diretoria se reunirá ordinaria-
mente uma vez por semana e extraordinariamente sem-
pre que for convocada pelo Presidente do Banco.

Art. 15. Compete ao Presidente do Banco:
I – representar a Instituição em suas relações 

com terceiros, em juízo ou fora dele;
II – convocar extraordinariamente o Conselho de 

Administração e a Diretoria, sempre que necessário;
III – secretariar as reuniões do Conselho de Ad-

ministração;
IV – presidir as reuniões da Diretoria, com o voto 

de qualidade;
V – vetar deliberações da Diretoria, submetendo 

seu veto à apreciação do Conselho de Administração;
VI – apresentar anualmente ao Poder Executivo, 

até 31 de março, relatório sobre suas atividades relati-
vas ao exercício anterior, o qual será enviado ao Tribu-
nal de Contas da União e será examinado juntamente 
com as contas do Presidente da República.

Art. 16. Os Diretores terão as atribuições que lhes 
forem determinadas no regimento interno.
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Art. 17. Os servidores do BDCO, excetuados os 
ocupantes de cargos técnicos de direção e assessora-
mento, definidos no regimento interno, serão admitidos 
mediante concurso público.

Art. 18. Os direitos e deveres dos funcionários do 
Banco serão fixados no regimento interno.

§ 1º Somente para o exercício, em comissão, de 
direção e assessoramento, é permitida a admissão, 
em razão de requisição ou contrato, de servidores 
públicos ou autárquicos e de funcionários de bancos 
sob controle do Estado.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior é necessá-
ria expressa autorização, em cada caso, do Conselho 
de Administração.

CAPÍTULO IV 
Atribuições

Art. 19. São atribuições do BDCO:
I – estudar empreendimentos econômicos e ofe-

recê-los ao capital privado ou lançá-los a subscrição 
pública, na área de sua operação;

II – garantir a tomada de determinada quota do 
capital e o adquirir, para revenda posterior;

III – financiar mediante hipoteca;
IV – prestar assistência, mediante empréstimo, 

a empreendimentos de caráter reprodutivo e financiar, 
mediante penhor mercantil, dos produtos da região até 
o limite máximo de oitenta por cento de seu valor co-
mercial, ou do preço mínimo, oficialmente fixado;

V – adquirir ou construir e ceder em locação, 
com opção de compra os imóveis convenientes à 
instalação de fábricas, uma vez que eles possam ser 
facilmente utilizáveis por outras empresas ou para 
outros fins;

VI – colaborar com bancos e sociedades de in-
vestimentos para a realização de empreendimentos 
que correspondam às suas finalidades;

VII – satisfazer, diretamente ou por intermédio de 
outros órgãos, as obrigações decorrentes do serviço 
de juros, amortizações e resgate dos encargos assu-
midos, no país ou no exterior, em virtude da execução 
de programas de desenvolvimento;

VIII – controlar e fiscalizar a aplicação dos re-
cursos, de qualquer procedência, destinados a obras, 
serviços ou investimentos para cujo financiamento, 
total ou parcial venha a participar, dar a sua garantia 
ou fornecer os recursos;

IX – contratar no exterior, por si ou como agente 
de governos, entidades autárquicas, sociedades de 
economia mista e organizações privadas, a abertura 
de créditos destinados à execução do programa de 
desenvolvimento;

X – efetuar, sempre que autorizado em lei, outras 
operações visando ao desenvolvimento da economia 
regional.

CAPÍTULO V 
Condições das Operações

Art. 20. O BDCO só poderá efetuar emprésti-
mos ou financiamentos de acordo com as prioridades 
e objetivos do plano regional de desenvolvimento do 
Centro-Oeste.

Art. 21. Os prazos, juros e outras condições dos 
empréstimos serão fixados, atendendo aos aspec-
tos econômicos dos empreendimentos e projetos, à 
existência dos recursos e à finalidade assistencial do 
Banco.

Art. 22. O BDCO operará em colaboração com 
outros bancos por meio de repasses e convênios.

Parágrafo único. O BDCO dará preferência às 
operações por intermédio de cooperativas, e a finan-
ciamentos diretos a essas entidades, para as quais 
serão estabelecidas condições mais favoráveis.

Art. 23. Na regulamentação desta Lei, ou nos atos 
constitutivos, serão determinadas a prioridade e as con-
dições, nela não previstas, das operações do Banco.

Art. 24 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A Constituição Federal, proclamada há vinte 20 
anos, prevê no § 11 do art. 34 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias a constituição do Banco de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste (BDCO). Também a 
Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamen-
tou o art. 159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, 
ao instituir o Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte (FNO), o Fundo Constitucional de Financiamento 
do Nordeste (FNE) e o Fundo Constitucional de Finan-
ciamento do Centro-Oeste (FCO), prevê a criação do 
BDCO, particularmente no § 1º do art. 16.

Todavia, até o presente momento, não houve ini-
ciativa para regulamentar os ditamos constitucionais. 
Por isso, apresentamos esta Lei Complementar.

O BDCO significará a possibilidade de crédito 
a empreendimentos que contribuam para o desen-
volvimento da Região. Suas linhas de financiamento 
contemplarão financiamentos de longo prazo a cus-
tos competitivos. Seus programas serão focados nas 
necessidades regionais a partir do conhecimento dos 
problemas da região. Sua missão será atuar como 
agente catalisar do desenvolvimento sustentável da 
economia do Centro-Oeste brasileiro, com geração de 
emprego e redução das desigualdades sociais, bem 
como contribuir de forma decisiva para a superação 
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dos desafios e para a construção de um padrão de 
vida compatível com os recursos, potencialidades e 
oportunidades da Região.

Em face do exposto, conclamo todos a apoiar a 
presente iniciativa.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 
Senador Marconi Perillo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

Regulamenta o art. 159, inciso I, alínea 
c, da Constituição Federal, institui o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte 
– FNO, o Fundo Constitucional de Financia-
mento do Nordeste – FNE e o Fundo Consti-
tucional de Financiamento do Centro-Oeste 
– FCO, e dá outras providências.

Art. 1º Ficam criados o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte – FNO, o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste – FNE e o Fundo Consti-
tucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO, para 
fins de aplicação dos recursos de que trata a alínea c do 
inciso I do art. 159 da Constituição Federal, os quais se 
organizarão e funcionarão nos termos desta Lei.
....................................................................................

Art. 16. O Banco da Amazônia S. A. – BASA, o 
Banco do Nordeste do Brasil S. A. – BNB e o Banco 
do Brasil S. A. – BB são os administradores do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 
– FNE e do Fundo Constitucional de Financiamento 
do Centro-Oeste – FCO, respectivamente.

§ 1º 0 Banco do Brasil S. A. transferirá a admi-
nistração, patrimônio, operações e recursos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – 
FCO, para o Banco de Desenvolvimento do Centro-
Oeste, após sua instalação e entrada em funciona-
mento, conforme estabelece o art. 34, § 11, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.
....................................................................................

TÍTULO VI 
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I 
Do Sistema Tributário Nacional

Seção VI 
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 159. A União entregará:
I – do produto da arrecadação dos impostos so-

bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre 

produtos industrializados quarenta e oito por cento na 
seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento 
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento 
ao Fundo de Participação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em programas 
de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições 
financeiras de caráter regional, de acordo com os planos 
regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao 
Semi-Árido do Nordeste a metade dos recursos desti-
nados à região, na forma que a lei estabelecer;
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; de Desenvolvimento Regional e 
Turismo e de Assuntos Econômicos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 420, DE 2008

Altera o art. 581 do Decreto-Lei nº, 
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de 
Processo Penal), para prever explicitamente 
o cabimento de recurso em sentido estrito 
no caso de não ser recebido o aditamento 
à denúncia ou queixa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 581 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 

outubro de 1941 (Código de Processo Penal), passa 
a viger com a seguinte redação:

“Art. 581.  ..............................................
I – que não receber a denúncia ou a quei-

xa, ou seu aditamento;
 ....................................................  (NR)”

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

Justificação

O art. 581 do Código de Processo Penal (CPP) 
prevê as hipóteses de cabimento do recurso em sentido 
estrito, cujo rol é taxativo, por se tratar de exceções à re-
gra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias.

Não obstante, a jurisprudência vem admitindo a 
interpretação extensiva desse dispositivo, para admitir 
essa via recursal em hipótese diversa das constantes 
do mencionado rol.

No caso do não recebimento do aditamento à 
denúncia ou queixa, parece-nos, evidente a possibili-
dade de construção pretoriana no sentido de se admitir 
a modalidade de apelo em comento, haja vista que o 
aditamento passa a integrar o texto aditado; e o inciso I 
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do art. 581 do CPP estabelece o cabimento de recurso 
em sentido estrito na hipótese de não recebimento da 
denúncia ou queixa.

Entretanto, para evitar a ocorrência de decisões 
divergentes, que podem resultar em injustiças, temos 
por conveniente e oportuno a aprovação do presente 
PLS, para prever expressamente o cabimento do recur-
so em sentido estrito contra a decisão que não recebe 
o aditamento à denúncia ou queixa.

Certo de que esta proposição implica aprimora-
mento do texto legal, pedimos aos nobres Senadoras 
e Senadores que votem pela sua aprovação.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 
Senador Magno Malta.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 3.689, 
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Texto compilado
Vide Lei nº 11.719, de 2008
Código de Processo Penal.

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

CAPÍTULO II 
Do Recurso em Sentido Estrito

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da 
decisão, despacho ou sentença:

I – que não receber a denúncia ou a queixa;
II – que concluir pela incompetência do juízo;
III – que julgar procedentes as exceções, salvo 

a de suspeição;
IV – que pronunciar ou impronunciar o réu;
IV – que pronunciar o réu; (Redação dada pela 

Lei nº 11.689, de 2008)
V – que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar 

inidônea a fiança, ou indeferir requerimento de prisão 
preventiva, no caso do art. 312;

V – que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar 
inidônea a fiança, ou indeferir requerimento de prisão 
preventiva, ou relaxar prisão em flagrante. (Redação 
dada pela Lei nº 6.416, de 24-5-1977)

V – que conceder, negar, arbitrar, cassar ou jul-
gar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão 
preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória 
ou relaxar a prisão em flagrante; (Redação dada pela 
Lei nº 7.780, de 22-6-1989) 

VI – que absolver o réu, nos casos do art. 411; 
(Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII – que julgar quebrada a fiança ou perdido o 
seu valor;

VIII – que decretar a prescrição ou julgar, por 
outro modo, extinta a punibilidade;

IX – que indeferir o pedido de reconhecimento 
da prescrição ou de outra causa extintiva da punibi-
lidade;

X – que conceder ou negar a ordem de habeas 
corpus;

XI – que conceder, negar ou revogar a suspensão 
condicional da pena;

XII – que conceder, negar ou revogar livramento 
condicional;

XIII – que anular o processo da instrução crimi-
nal, no todo ou em parte;

XIV – que incluir jurado na lista geral ou desta 
o excluir;

XV – que denegar a apelação ou a julgar de-
serta;

XVI – que ordenar a suspensão do processo, em 
virtude de questão prejudicial;

XVII – que decidir sobre a unificação de penas;
XVIII – que decidir o incidente de falsidade;
XIX – que decretar medida de segurança, depois 

de transitar a sentença em julgado;
XX – que impuser medida de segurança por 

transgressão de outra;
XXI – que mantiver ou substituir a medida de se-

gurança, nos casos do art. 774;
XXII – que revogar a medida de segurança;
XXIII – que deixar de revogar a medida de segu-

rança, nos casos em que a lei admita a revogação;
XXIV – que converter a multa em detenção ou 

em prisão simples.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 421, DE 2008

Altera o Código Penal, a Lei de Execu-
ção Penal e a Lei dos Crimes Hediondos, 
para tornar mais rigorosa a progressão en-
tre regimes penitenciários e a concessão 
de livramento condicional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho 

de 1984 – Lei de Execução Penal, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade 
será executada em forma progressiva com a 
transferência para regime menos rigoroso, a 
ser determinada pelo juiz, quando o preso ti-
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ver cumprido, no regime anterior, ao menos 
um quarto da pena imposta e ostentar bom 
comportamento carcerário, comprovado pelo 
diretor do estabelecimento.

§ 1º A decisão será motivada e precedi-
da de parecer da Comissão Técnica de Clas-
sificação e do exame criminológico, quando 
necessário, bem como da manifestação do 
Ministério Público e do defensor.

§ 2º  .............................................  (NR)”

Art. 2º O § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 
de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
§ 2º A progressão de regime, no caso 

dos condenados aos crimes previstos neste 
artigo, dar-se-á após o cumprimento de 1/3 
(um terço) da pena imposta na sentença, se 
o apenado for primário, e de 2/3 (dois terços), 
se reincidente.

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

Art. 3º O art. 83 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 83.  ................................................
I – cumprida mais da 1/2 (metade) da 

pena;
II – cumprida mais de 213 (dois terços) 

da pena, nos casos de condenação por crime 
hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de 
drogas ou terrorismo;

 ..............................................................
V – não seja reincidente em crime do-

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

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A presente proposição tem o objetivo de tornar 
mais rigoroso o instituto da progressão entre regimes 
penitenciários.

Hoje, como resultado da Lei nº 10.792, de 2003, 
basta que o condenado apresente “bom comportamento 
carcerário” e cumpra 1/6 da pena no regime anterior. 
Noutras palavras, uma pessoa condenada a 18 anos de 
reclusão por homicídio simples ficaria apenas 3 anos 
no regime fechado. Não há dúvida de que se trata de 
uma fração muito pequena.

Bem verdade que o período mínimo de cumpri-
mento da pena para efeito de progressão nas conde-
nações por crime hediondo é maior (2/5 da pena, se o 
apenado for primário, e 3/5, se reincidente, nos termos 
do § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072, de 1990). Mesmo as-
sim, também nos parece uma fração irrisória da pena 
se considerarmos a gravidade objetiva das condutas 
definidas na referida lei.

Sendo assim, propomos elevar tais frações, de 
modo que a pena fixada na sentença não seja des-
figurada na fase de execução. Como sustenta acer-
tadamente Alexandre Magno Fernandes Moreira, de 
quem aproveitamos muitas idéias na formulação do 
presente projeto de lei, “considerando os dois institutos 
(progressão de regime e remição), o tempo de pena 
efetivamente cumprido em penitenciária torna-se des-
proporcionalmente curto em comparação com o total 
da pena aplicada pela sentença [...] Esse percentual é 
uma das causas do descrédito no sistema penitenciá-
rio, pois, em quase todos os casos concretos, a pena 
imposta na sentença torna-se simplesmente um mito”. 
(Progressão de regime; situação atual e propostas de 
aperfeiçoamento, Revista Jurídica Consulex, nº 272, 
maio/2008, p. 15-15).

Cuidamos ainda de explicitar que, na segunda 
progressão, a base de cálculo para o requisito do ca-
put do art. 112 da Lei nº 7.210, de 1984, é a “pena im-
posta na sentença”, e não o saldo remanescente. Com 
isso, procuramos eliminar divergências doutrinárias a 
respeito do período de cumprimento mínimo da pena 
no regime anterior.

Finalmente, somos da opinião de que o fim da exi-
gência do exame criminológico para efeito de progres-
são (por força da Lei nº 10.792, de 2003) foi um enorme 
retrocesso. A progressão de regime não pode se base-
ar apenas na vaga noção de “bom comportamento”. A 
avaliação da Comissão Técnica de Classificação é um 
recurso que fornece elementos mais precisos sobre a 
personalidade e periculosidade do agente. Não há como 
prescindir de tal instrumento, se quisermos levar a sé-
rio a individualização da pena. Sendo assim, propomos 
que a decisão a respeito da progressão seja precedida 
da realização do parecer, recuperando, assim, parte da 
redação original da Lei nº 7.210, de 1984.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – Se-
nador Antonio Carlos Valadares, PSB/SE

LEGISLAÇÃO CITADA

Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

 Institui a Lei de Execução Penal.

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efeti-
var as disposições de sentença ou decisão criminal e 
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proporcionar condições para a harmônica integração 
social do condenado e do internado.

Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais 
da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será 
exercida, no processo de execução, na conformidade 
desta Lei e do Código de Processo Penal.

Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente 
ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Elei-
toral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento 
sujeito à jurisdição ordinária.

(...)
Art. 112. A pena privativa de liberdade será exe-

cutada em forma progressiva com a transferência para 
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, 
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da 
pena no regime anterior e ostentar bom comportamento 
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, 
respeitadas as normas que vedam a progressão. (Re-
dação dada pela Lei nº 10.792, de 1º-12-2003)

§ 1º A decisão será sempre motivada e precedida 
de manifestação do Ministério Público e do defensor. 
(Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º-12-2003)

§ 2º Idêntico procedimento será adotado na con-
cessão de livramento condicional, indulto e comuta-
ção de penas, respeitados os prazos previstos nas 
normas vigentes. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 1º-
12-2003)
....................................................................................

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

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

Art. 1º São considerados hediondos os seguin-
tes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, consuma-
dos ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 
6-9-1994)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – anistia, graça e indulto;
II – fiança. (Redação dada pela Lei nº 11.464, 

de 2007)
§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será 

cumprida inicialmente em regime fechado. (Redação 
dada pela Lei nº 11.464, de 2007)

§ 2º A progressão de regime, no caso dos con-
denados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á 
após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se 
o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se rein-
cidente. (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007)

§ 3º Em caso de sentença condenatória, o juiz 
decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar 
em liberdade. (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 
2007)

§ 4º A prisão temporária, sobre a qual dispõe a 
Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes 
previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogável por igual período em caso de extrema e 
comprovada necessidade. (Incluído pela Lei nº 11.464, 
de 2007)
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

 Código Penal.
Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. 

Não há pena sem prévia cominação legal. (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

(...)
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Art. 83. O juiz poderá conceder livramento con-
dicional ao condenado a pena privativa de liberdade 
igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

I – cumprida mais de um terço da pena se o con-
denado não for reincidente em crime doloso e tiver 
bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11-7-1984)

II – cumprida mais da metade se o condenado 
for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela 
Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

III – comprovado comportamento satisfatório du-
rante a execução da pena, bom desempenho no traba-
lho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria 
subsistência mediante trabalho honesto; (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

IV – tenha reparado, salvo efetiva impossibilida-
de de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

V – cumprido mais de dois terços da pena, nos 
casos de condenação por crime hediondo, prática da 
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e 
terrorismo, se o apenado não for reincidente específico 
em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei nº 8.072, 
de 25-7-1990) Parágrafo único. Para o condenado por 
crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça 
à pessoa, a concessão do livramento ficará também 
subordinada à constatação de condições pessoais que 
façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 422, DE 2008

Institui o Dia Nacional do Suinocul-
tor.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Suinocul-

tor, a ser celebrado, anualmente, em 24 de julho.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua 

publicação.

Justificação

Diante da grande escassez de alimentos pela 
qual passa o mundo, não se pode negar a crescente 
importância da atividade de suinocultura para suprir 
as necessidades dessa demanda. Nesse contexto, 
o segmento suinocultor brasileiro desempenha um 
papel fundamental, o qual precisa ser reconhecido e 
valorizado.

Sendo assim, a instituição de um dia nacional 
destinado a homenagear o suinocultor é uma forma 
de elevar a auto-estima desse produtor, e de valorizar 
o segmento. Essa atividade, que já enfrentou diversas 
crises, possui inestimável relevância social e econômi-
ca para o País, pois influencia direta e indiretamente 
a vida de milhares de pessoas e contribui de maneira 
significativa para a cadeia produtiva do agronegócio.

A data de 24 de julho, proposta para a celebra-
ção da homenagem, corresponde ao dia da criação 
da Associação Catarinense de Criadores de Suínos 
(ACCS), levando-se em conta que Santa Catarina é 
um dos maiores produtores do País.

Dessa forma, espero contar com o apoio dos no-
bres colegas parlamentares a essa iniciativa que ora 
apresento, no sentido de reconhecer a importância do 
segmento suinocultor para o Brasil.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 
Senador Raimundo Colombo.

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, em decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos 
Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 217, DE 2008 

(Nº 558/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Universal Ltda., para ex plorar ser-
viço de radiodifusão so nora em freqüência 
modulada na ci dade de Içara, Estado de 
Santa Ca tarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 955 de 20 de novembro de 2006, que outorga 
permissão à Rádio Universal Ltda. para explorar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Içara, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 107, DE 2008

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
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Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, permissões às entidades abaixo 
relacionadas para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, conforme os 
seguintes atos:

1 – Portaria nº 2.800, de 11 de dezembro de 
2002 – Rádio Maguari de Baturité Ltda., na cidade de 
Jaguaretama – CE;

2 – Portaria nº 183, de 4 de junho de 2003 – Iva-
nov Comunicação e Participações Ltda., na cidade de 
Guapiaçú – SP;

3 – Portaria nº 282, de 12 de junho de 2003 – 
Rádio Cristalina Ltda., na cidade de Nova Santa Rosa 
– PR;

4 – Portaria nº 453, de 28 de agosto de 2003 – 
Sistema de Comunicação Mel do Brejo Ltda., na cidade 
de Catingueira– PB;

5 – Portaria nº 454, de 28 de agosto de 2003 – 
Sistema de Comunicação Anel do Brejo Ltda., na ci-
dade de Camalaú – PB.

6 – Portaria nº 459, de 28 de agosto de 2003 – 
FH Comunicação e Participações Ltda., na cidade de 
Motuca – SP;

7 – Portaria nº 311, de 24 de agosto de 2004 – 
Bispo & Femandes Ltda., no município de Ji-Paraná 
– RO;

8 – Portaria nº 345, de 13 de setembro de 2004 
– Rádio Guaraema FM Ltda., no município de Guara-
niaçu – PR;

9 – Portaria nº 18, de 19 de janeiro de 2006 – 
Rádio Cidade São José Ltda., no município de São 
José – SC;

10 – Portaria nº 157, de 3 de abril de 2006 – 
Terra FM Comunicações Ltda., no município de Terra 
Rica – PR;

11 – Portaria nº 258, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Som Alvorada Ltda., no município de Aragua-
çu – TO;

12 – Portaria nº 494, de 13 de setembro de 2006 
– Sistema Regional de Comunicação Ltda., no muni-
cípio de Nova Aliança– SP;

13 – Portaria nº 495, de 13 de setembro de 2006 
– Sistema de Comunicações Rocha & Leite Ltda., no 
município de Governador Jorge Teixeira – RO;

14 – Portaria nº 498, de 13 de setembro de 2006 
– L. M. Rádio e Televisão Ltda., no município de Santa 
Lúcia – SP;

15 – Portaria nº 506, de 13 de setembro de 2006 
– Rádio Thalento FM Ltda., no município de Rio Azul 
– PR;

16 – Portaria nº 547, de 13 de setembro de 2006 
– FM Cariús Ltda., no município de Cariús – CE;

17 – Portaria nº 955, de 20 de novembro de 2006 
– Rádio Universal Ltda., no município de Içara – SC;

18 – Portaria nº 980, de 20 de novembro de 2006 
– Albarello & Folle Comunicações Ltda., no município 
de Palmitinho – RS;

19 – Portaria nº 104, de 2 de abril de 2007 Nova 
Estação Radiodifusão e Publicidade Ltda., no municí-
pio de Carambeí – PR;

20 – Portaria nº 221, de 28 de maio de 2007 – 
Rádio Diplomata Ltda., no município de São Marcos 
– RS;

21 – Portaria nº 326, de 19 de junho de 2007 – 
Rede Brasil de Comunicações Ltda., no município de 
Lagoa Grande – PE; e

22 – Portaria nº 387, de 13 de julho de 2007 – 
Rádio Alternativa de Francisco Beltrão Ltda., no mu-
nicípio de Pato Branco – PR.

Brasília, 1º de março de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 763 EM

Brasília, 30 de novembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. De conformidade com as atribuições legais 
e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 62/2001–
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
município de Içara, Estado de Santa Catarina.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio 
Universal Ltda., (Processo nº 53740.000373/2001) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 955, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
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do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, 
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53740.000373/2001, Concor-
rência nº 62/2001–SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão á Rádio Universal 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de Içara, Es-
tado de Santa Catarina.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 

subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se 
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.
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(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 218, DE 2008 

(Nº 587/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza ção 
à Associação Comunitária de Rádio FM 
Ebenézer Áudio para exe cutar serviço de 
radiodifusão co munitária na cidade de Bom 
Jesus do Norte, Estado do Espírito San to.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 229, de 3 de maio de 2004, que outorga 
autorização à Associação Comunitária de Rádio FM 
Ebenézer Áudio para executar, por 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Bom Jesus do Norte, Estado 
do Espírito Santo.

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

MENSAGEM Nº 106, DE 2008

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 149, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Cultural do Povoado Pacas, na cidade de 
Pinheiro – MA;

2 – Portaria nº 229, de 3 de maio de 2004 – As-
sociação Comunitária de Rádio FM Ebenézer Áudio, 
no Município de Bom Jesus do Norte – ES;

3 – Portaria nº 442, de 11 de outubro de 2005 
– Associação Rádio Comunitária Nova Alternativa da 
Cambé, no Município de Cambé – PR;

4 – Portaria nº 278, de 9 de maio de 2006 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Orocó – PE, 
no Município de Orocó – PE;

5 – Portaria nº 338, de 7 de julho de 2006 – As-
sociação Cultural e Comunicação Social São Vicente 
do Sul, no Município de São Vicente do Sul – RS;

6 – Portaria nº 417, de 4 de setembro de 2006 
– Associação de Comunicação Comunitária, no Mu-
nicípio de Rosário do Sul – RS;

7 – Portaria nº 418, de 4 de setembro de 2006 – 
Associação Rádio Comunitária Três Rios, no Município 
de Cacequi – RS;

8 – Portaria nº 681, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural de Pranchita, no Município de 
Pranchita – PR;

9 – Portaria nº 715, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Navegantes de Difusão Comunitária, no 
Município de São Borja – RS;

10 – Portaria nº 721, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Betel, no Município de Guarapuava – PR;

11 – Portaria nº 745, de 24 de outubro de 2006 
– Associação Cultural e Comunitária de Itapema, no 
Município de Itapema – SC;

12 – Portaria nº 784, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Compromisso com a Verdade e a Vida, no Município 
de Cosmópolis – SP;

13 – Portaria nº 1.025, de 19 de dezembro de 2006 
– Associação Movimento Comunitário Rádio Esperança 
de Aporé – FM, no Município de Aporé – GO;

14 – Portaria nº 17, de 3 de janeiro de 2007 – 
Associação das Mulheres de São Pedro, no Município 
de Jucás – CE;

15 – Portaria nº 46, de 19 de janeiro de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural de Heliópolis, no 
Município de Heliópolis – BA;

16 – Portaria nº 139, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária da Rádio Studio de Curiúva, 
no Município de Curiúva – PR;

17 – Portaria nº 147, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural de Primavera do 
Leste, no Município de Primavera do Leste – MT;

18 – Portaria nº 148, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação dos Moradores do Setor Norte, no Município 
de Almas – TO;

19 – Portaria nº 151, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Regional FM, no Mu-
nicípio de Muritiba – BA;

20 – Portaria nº 161, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Cultural Comunitária Módulo, no Município 
de Buri – SP;

21 – Portaria nº 185, de 27 de abril de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Tibau – 
ARTC, no Município de Tibau – RN;

22 – Portaria nº 235, de 28 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária de Igreja Nova, no Município 
de Igreja Nova – AL;

23 – Portaria nº 237, de 28 de maio de 2007 
– Associação dos Produtores Rurais do Vale do Rio 
Preto – APRLVARP, no Município de Aparecida do Rio 
Negro – TO;

24 – Portaria nº 443, de 9 de agosto de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Livre Ibirataia, no Mu-
nicípio de Ibirataia – BA;
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25 – Portaria nº 508, de 13 de setembro de 2007 – 
Associação Educativa de Comunicação os Moradores e 
Usuários da Água do Município de São José do Seridó 
RN, no Município de São José do Seridó – RN;

26 – Portaria nº 510, de 13 de setembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária São Joa-
quim, no Município de São Joaquim – SC;

27 – Portaria nº 512, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária e Cultural Jesus Libertador 
de Galvão, no Município de Galvão – SC;

28 – Portaria nº 514, de 13 de setembro de 2007 
– Rádio Comunitária Nova Itaberaba FM, no Município 
de Nova Itaberaba – SC;

29 – Portaria nº 542, de 27 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária Rádio Mongaguá FM, no 
Município de Mongaguá – SP;

30 – Portaria nº 547, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Ecologia e Meio Ambiente de Piranhas 
– Grupo Ema, no Município de Piranhas – GO;

31 – Portaria nº 551, de 27 de setembro de 2007 – 
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social 
de Cosmorama, no Município de Cosmorama – SP;

32 – Portaria nº 582, de 16 de outubro de 2007 – 
ACIPA – Associação Comunitária de Palmeirante, no 
Município de Palmeirante – TO;

33 – Portaria nº 587, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Novo Ho-
rizonte, no Município de Lontras – SC;

34 – Portaria nº 595, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Santo Antônio, no Município de Carida-
de – CE;

35 – Portaria nº 596, de 16 de outubro de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária Cultural FM de 
Exu Pernambuco – PE, no Município de Exu – PE;

36 – Portaria nº 607, de 5 de novembro de 2007 
– Associação de Comunicação da Rádio Comunitá-
ria “Vila Pavão que Queremos”, no Município de Vila 
Pavão – ES;

37 – Portaria nº 613, de 6 de novembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária Portomar, no Muni-
cípio de Ipojuca – PE;

38 – Portaria nº 645, de 21 de novembro de 2007 
– Associação de Difusão Comunitária de Baianópolis, 
no Município de Baianópolis – BA;

39 – Portaria nº 654, de 21 de novembro de 2007 
– Associação da Comunidade de Luzinópolis, no Mu-
nicípio de Luzinópolis – TO; e

40 – Portaria nº 658, de 21 de novembro de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Coqueiro Seco – Alagoas, no Município de Coqueiro 
Seco – AL.

Brasília, 10 de março de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 193 EM

Brasília, 26 de maio de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária de Rá-
dio FM Ebenézer Áudio, no Município de Bom Jesus 
do Norte, Estado do Espírito Santo, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223 da Constituição, e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53660.000532/98, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, Eunício Oliveira.

PORTARIA Nº 229, DE 3 DE MAIO DE 2004

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53660.000532/98 e do Parecer/MC/
Conjur/GAT/Nº 558 – 1.08/2004, resolve:
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Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária de Rádio FM Ebenézer Áudio, com sede na 
Rua Carlos Xavier, nº 60, Fundos, no Município de Bom 
Jesus do Norte, Estado do Espírito Santo, 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 21º07’43”S e longitude em 
41º40’47”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.

RELATÓRIO Nº 102/2004/RADCOM/DOS/ 
SSCE/MC – LHMB

Referência: Processo nº 53.660.000.532/98, protoco-
lizado em 20 de agosto de 1998.

Objeto: Requerimento de Autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária de Rádio FM 
Ebenézer Áudio, localidade de Bom Jesus do Norte, 
Estado do Espírito Santos.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária de Rádio FM 
Ebenézer Áudio, inscrita no CNPJ sob o número 
02.526.982/0001-85 no Estado do Espírito Santo, com 
sede na rua Carlos Xavier, nº 60 – fundos, cidade de 
Bom Jesus do Norte, dirigiu-se ao Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, conforme requerimento 
datado de 20 de agosto de 1998, subscrito por re-
presentante 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 18 de março de 1999, que contempla a 
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, as-
sim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 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 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-
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 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 rua Carlos Xavier, nº 60 – Fundos, 
na cidade de Bom Jesus do Norte, Estado do Espírito 
Santo, de coordenadas geográficas em 21º07’56”S de 
latitude e 41º40’35”W de longitude. Ocorre que, poste-
riormente, as coordenadas propostas foram retificadas 
passando a constar 21º07’43”S de latitude e 41º40’47”W 
de longitude consoante aos dados constantes do Aviso 
publicado no DOU, de 18-3-1999.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 106/107, 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, o que foi ob-
jeto de análise e conclusão por este Departamento, 
que constatou a possibilidade de aceitação dos no-
vos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I, II, 
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III, IV, V, VI, IX, X e XI da Norma 02/98, comprovação 
de necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ 
retificado da requerente e declaração do endereço da 
sede, certidão cartorária comprovando o registro da 
ata de constituição e estatuto social; declaração de 
vínculo 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. 19 a 153).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 151, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-
se conformidade com a Norma 02/98, em especial 
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme 
observa-se nas folhas 156 e 157. Ressaltamos que 
nestes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 158 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar 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 de Rádio FM Ebenézer 

Áudio

• quadro diretivo

Presidente: Darci Vargas Freitas
Vice Presidente: Getro Barbosa de Oliveira Júnior
Secretária: Adriana Pimentel Silveira
Tesoureira : Terezinha Cândida da Silva

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Carlos Xavier, nº 60 – Fundos, cidade de 
Bom Jesus do Norte, Estado do Espírito Santo.

• coordenadas geográficas
21º07’43” de latitude e 41º40’47” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 156 e 157, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 151 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Comunitária de 
Rádio FM Ebenézer Áudio, no sentido de conceder-lhe 
a autorização para a exploração do serviço de radiodi-
fusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53.660.000.532/98, de 20 de agosto de 1998.

Brasília, 19 de março de 2004. 

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO Nº 219, DE 2008 
(Nº 590/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura Compromisso com a Verdade e a 
Vida para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Cosmópolis, Es-
tado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 784 de 25 de outubro de 2006, que outorga au-
torização à Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura Compromisso com a Verdade e a Vida para 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Cosmópolis, Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM Nº 106

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223 da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 149, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Cultural do Povoado Pacas, na cidade de 
Pinheiro – MA;

2 – Portaria nº 229, de 3 de maio de 2004 – As-
sociação Comunitária de Rádio FM Ebenézer Áudio, 
no Município de Bom Jesus do Norte – ES;

3 – Portaria nº 442, de 11 de outubro de 2005 
– Associação Rádio Comunitária Nova Alternativa de 
Cambé, no Município de Cambé – PR;

4 – Portaria nº 278, de 9 de maio de 2006 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Orocó – PE, 
no Município de Orocó – PE;

5 – Portaria nº 338, de 7 de julho de 2006 – As-
sociação Cultural e Comunicação Social São Vicente 
do Sul, no Município de São Vicente do Sul – RS;

6 – Portaria nº 417, de 4 de setembro de 2006 
– Associação de Comunicação Comunitária, no Mu-
nicípio de Rosário do Sul – RS;

7 – Portaria nº 418, de 4 de setembro de 2006 – 
Associação Rádio Comunitária Três Rios, no Município 
de Cacequi – RS;

8 – Portaria nº 681, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural de Pranchita, no Município de 
Pranchita – PR;

9 – Portaria nº 715, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Navegantes de Difusão Comunitária, no 
Município de São Borja – RS;

10 – Portaria nº 721, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Betel, no Município de Guarapuava – 
PR;

11 – Portaria nº 745, de 24 de outubro de 2006 
– Associação Cultural e Comunitária de Itapema, no 
Município de Itapema – SC;

12 – Portaria nº 784, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Compromisso com a Verdade e a Vida, no Município 
de Cosmópolis – SP;

13 – Portaria nº 1.025, de 19 de dezembro de 2006 
– Associação Movimento Comunitário Rádio Esperança 
de Aporé – FM, no Município de Aporé – GO;

14 – Portaria nº 17, de 3 de janeiro de 2007 – 
Associação das Mulheres de São Pedro, no Município 
de Jucás – CE;

15 – Portaria nº 46, de 19 de janeiro de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural de Heliópolis, no 
Município de Heliópolis – BA;

16 – Portaria nº 139, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária da Rádio Studio de Curiúva, 
no Município de Curiúva – PR;

17 – Portaria nº 147, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Primavera do Leste, 
no Município de Primavera do Leste – MT;

18 – Portaria nº 148, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação dos Moradores do Setor Norte, no Município 
de Almas – TO;

19 – Portaria nº 151, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Regional FM, no Mu-
nicípio de Muritiba – BA;

20 – Portaria nº 161, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Cultural Comunitária Módulo, no Município 
de Buri – SP;

21 – Portaria nº 185, de 27 de abril de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Tibau – 
ARTC, no Município de Tibau – RN;

22 – Portaria nº 235, de 28 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária de Igreja Nova, no Município 
de Igreja Nova – AL;

23 – Portaria nº 237, de 28 de maio de 2007 
– Associação dos Produtores Rurais do Vale do Rio 
Preto – APRLVARP, no Município de Aparecida do Rio 
Negro – TO;

24 – Portaria nº 443, de 9 de agosto de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Livre Ibirataia, no Mu-
nicípio de Ibirataia – BA;
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25 – Portaria nº 508, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Educativa de Comunicação os Moradores 
e Usuários da Água do Município de São José do Siridó 
– RN, no Município de São José do Siridó– RN;

26 – Portaria nº 510, de 13 de setembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária São Joa-
quim, no Município de São Joaquim – SC;

27 – Portaria nº 512, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária e Cultural Jesus Libertador 
de Galvão, no Município de Galvão – SC;

28 – Portaria nº 514, de 13 de setembro de 2007 
– Rádio Comunitária Nova Itaberaba FM, no Município 
de Nova Itaberaba – SC;

29 – Portaria nº 542, de 27 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária Rádio Mongaguá FM, no 
Município de Mongaguá – SP;

30 – Portaria nº 547, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Ecologia e Meio Ambiente de Piranhas 
– Grupo Ema, no Município de Piranhas – GO;

31 – Portaria nº 551, de 27 de setembro de 2007 – 
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social 
de Cosmorama, no Município de Cosmorama – SP;

32 – Portaria nº 582, de 16 de outubro de 2007 – 
ACIPA – Associação Comunitária de Palmeirante, no 
Município de Palmeirante – TO;

33 – Portaria nº 587, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Novo Ho-
rizonte, no Município de Lontras – SC;

34 – Portaria nº 595, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Santo Antônio, no Município de Carida-
de – CE;

35 – Portaria nº 596, de 16 de outubro de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária Cultural FM de 
Exu Pernambuco – PE, no Município de Exu – PE;

36 – Portaria nº 607, de 5 de novembro de 2007 
– Associação de Comunicação da Rádio Comunitá-
ria “Vila Pavão que Queremos”, no Município de Vila 
Pavão – ES;

37 – Portaria nº 613, de 6 de novembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária Portomar, no Muni-
cípio de Ipojuca – PE;

38 – Portaria nº 645, de 21 de novembro de 2007 
– Associação de Difusão Comunitária de Baianópolis, 
no Município de Baianópolis – BA;

39 – Portaria nº 654, de 21 de novembro de 2007 
– Associação da Comunidade de Luzinópolis, no Mu-
nicípio de Luzinópolis – TO; e

40 – Portaria nº 658, de 21 de novembro de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Coqueiro Seco – Alagoas, no Município de Coqueiro 
Seco – AL.

Brasília, 10 de março de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva. 

MC Nº 833 EM

Brasília, 14 de dezembro 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 Co-
municação e Cultura Compromisso com a Verdade e 
a Vida, no Município de Cosmópolis, Estado de São 
Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o caput do art. 223 da Consti-
tuição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A 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 iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural, mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 

53830.001696/98, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, Hélio Costa.

PORTARIA Nº 784, DE 25 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 Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53830.001696/98 e do Parecer/MC/
Conjur/GAT/Nº 1.335 – 1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária de Comunicação e Cultura Compromisso com 
a Verdade e a Vida, com sede na Rua Campinas, 538, 
sala 4 – Centro, no Município de Cosmópolis, Estado 
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de São Paulo, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 22º38’45”S e longitude em 
47º11’49”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.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E SEM CONCORRENTES

RELATÓRIO nº 73/2006/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53830.001.696/98 protocoli-
zado em 19 de agosto de 1998.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária de Comunica-
ção e Cultura Compromisso com a Verdade e a Vida, 
Município de Cosmópolis, Estado de São Paulo.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura Compromisso com a Verdade e a Vida, inscrita 
no CNPJ sob o número 02.639512/0001-28, no Estado 
de São Paulo, com sede na Rua Campinas, 538, Sala 
4, Centro, Município de Cosmópolis, dirigiu-se ao Se-
nhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme 
requerimento datado de 19 de agosto de 1998 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 trata-
da como requerente, baseou o seu pleito nos termos 
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU, de 18-3-1999, 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 

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 os respectivos nome e processo se 
encontra abaixo explicitada:

a) Associação Cultural Cidade Univer-
so – Processo nº 53830.000.703/99, arqui-
vado pelos seguintes fatos e fundamentos: 
foi recebida correspondência assinada pelo 
representante legal da entidade declarando a 
falta de interesse em atender os pedidos do 
Ministério das Comunicações. Desta forma, a 
desistência expressa apresentada pelo repre-
sentante legal da entidade comprova a falta de 
interesse processual, sendo o seu processo 
arquivado, conforme comunicado à entidade 
por meio do Ofício nº 5.935, datado de 15-
9-2005, 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 re-
consideração 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 exame 
do pleito formulado pela requerente, de acordo com pe-
tição de folha 1, bem como toda a documentação apre-
sentada 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.

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 Doutor Paulo de Almeida 
Nogueira, 21, Centro, no Município de Cosmópolis, 
Estado de São Paulo, de coordenadas geográficas em 
22º38’23”S de latitude e 47º11’04”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida de-
monstra que as coordenadas geográficas indicadas 
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da 
memória do documento de folhas 185 e 186, deno-
minado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, 
que por sua vez trata de outros dados, quais sejam: 
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informações sobre geração de coordenadas geográfi-
cas, instruções sobre coordenadas coincidentes com 
os levantamentos do IBGE, compatibilização de dis-
tanciamento 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 conclusão. Vale 
salientar que ao final, a entidade apontou novas co-
ordenadas e endereço, o que foi objeto de análise e 
conclusão por este departamento, 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 justifi-
cativa às fls. 411.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: comprovação 
de necessária alteração estatutária, declaração de que 
a entidade requerente não possui qualquer vínculo de 
subordinação com outra entidade, cópia do CNPJ re-
tificado 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 alíneas da citada norma (fls. 193 a 407).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 406 e 407, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma Complemen-
tar nº 1/2004, em especial às exigências inscritas em 
seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas 
folhas 410 e 411. Ressaltamos que nestes documen-
tos constam as seguintes informações: identificação 
da entidade; os endereços da sede administrativa e 
de localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio; características técnicas dos equipamentos 
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial), 
com indicação da potência efetiva irradiada e inten-
sidade de campo no limite da área de serviço, dia-
gramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 407, 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 à 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 Comunicação e Cul-

tura Compromisso com a Verdade e a Vida;

• quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Doutor Campos Sales, nº 287, Centro, Mu-
nicípio de Cosmópolis, Estado de São Paulo.
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• coordenadas geográficas
22º38’45” de latitude e 47º11’49” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 410 e 411, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 406 
e 407, e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Comunitária de 
Comunicação e Cultura Compromisso com a Verdade e 
a Vida, no sentido de conceder-lhe a autorização para 
a exploração do serviço de radiofusão comunitária, na 
localidade pretendida, dentro das condições circunscri-
tas no Processo Administrativo nº 53830.001.696/98, 
de 19 de agosto de 1998.

Brasilia, 8 de março de 2006. – Lídia S. E. Mo-
reira, Relatora da Conclusão Jurídica, Chefe de Servi-
ço da Radiodifusão Comunitária – Regina Aparecida 
Monteiro, Relatora da Conclusão Técnica, Chefe de 
Serviço da Radiodifusão Comunitária.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 8 de março de 2006 – Alexandra Lu-

ciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 9 de março de 2006. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 0073/2006/RADCOM/DOS/
SSEC/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 9 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.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 220, DE 2008 

(Nº 591/2008, n Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga autoriza ção à 
Associação Cultural de Pran chita para exe-
cutar serviço de ra diodifusão comunitária na 
cidade de Pranchita, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 681 de 23 de outubro de 2006, que outorga 
autorização à Associação Cultural de Pranchita para 

executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Pranchita, Estado do Paraná.

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

MENSAGEM Nº 106

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 149, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Cultural do Povoado Pacas, na cidade de 
Pinheiro – MA;

2 – Portaria nº 229, de 3 de maio de 2004 – As-
sociação Comunitária de Rádio FM Ebenézer Àudio, 
no Município de Bom Jesus do Norte – ES;

3 – Portaria nº 442, de 11 de outubro de 2005 
– Associação Rádio Comunitária Nova Alternativa da 
Cambé, no Município de Cambé – PR;

4 – Portaria nº 278, de 9 de maio de 2006 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Orocó – PE, 
no Município de Orocó – PE;

5 – Portaria nº 338, de 7 de julho de 2006 – As-
sociação Cultural e Comunicação Social São Vicente 
do Sul, no Município de São Vicente do Sul – RS;

6 – Portaria nº 417, de 4 de setembro de 2006 
– Associação de Comunicação Comunitária, no Mu-
nicípio de Rosário do Sul – RS;

7 – Portaria nº 418, de 4 de setembro de 2006 – 
Associação Rádio Comunitária Três Rios, no Município 
de Cacequi – RS;

8 – Portaria nº 681, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural de Pranchita, no Município de 
Pranchita – PR;

9 – Portaria nº 715, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Navegantes de Difusão Comunitária, no 
Município de São Borja – RS;

10 – Portaria nº 721, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Betel, no Município de Guarapuava – PR;

11 – Portaria nº 745, de 24 de outubro de 2006 
– Associação Cultural e Comunitária de Itapema, no 
Município de Itapema – SC;

12 – Portaria nº 784, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Compromisso com a Verdade e a Vida, no Município 
de Cosmópolis – SP;

NOVEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL130     



Novembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 5 45971 

13 – Portaria nº 1.025, de 19 de dezembro de 2006 
– Associação Movimento Comunitário Rádio Esperança 
de Aporé – FM, no Município de Aporé – GO;

14 – Portaria nº 17, de 3 de janeiro de 2007 – 
Associação das Mulheres de São Pedro, no Município 
de Jucás – CE;

15 – Portaria nº 46, de 19 de janeiro de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural de Heliópolis, no 
Município de Heliópolis – BA;

16 – Portaria nº 139, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária da Rádio Studio de Curiúva, 
no Município de Curiúva – PR;

17 – Portaria nº 147, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Primavera do Leste, 
no Município de Primavera do Leste – MT;

18 – Portaria nº 148, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação dos Moradores do Setor Norte, no Município 
de Almas – TO;

19 – Portaria nº 151, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Regional FM, no Mu-
nicípio de Muritiba – BA;

20 – Portaria nº 161, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Cultural Comunitária Módulo, no Município 
de Buri – SP;

21 – Portaria nº 185, de 27 de abril de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Tibau – 
ARTC, no Município de Tibau – RN;

22 – Portaria nº 235, de 28 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária de Igreja Nova, no Município 
de Igreja Nova – AL;

23 – Portaria nº 237, de 28 de maio de 2007 – Asso-
ciação dos Produtores Rurais do Vale do Rio Preto – APRL-
VARP, no Município de Aparecida do Rio Negro – TO;

24 – Portaria nº 443, de 9 de agosto de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Livre Ibirataia, no Mu-
nicípio de Ibirataia – BA;

25 – Portaria nº 508, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Educativa de Comunicação os Moradores 
e Usuários da Água do Município de São José do Siridó 
RN, no Município de São José do Siridó– RN;

26 – Portaria nº 510, de 13 de setembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária São Joa-
quim, no Município de São Joaquim – SC;

27 – Portaria nº 512, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária e Cultural Jesus Libertador 
de Galvão, no Município de Galvão – SC;

28 – Portaria nº 514, de 13 de setembro de 2007 
– Rádio Comunitária Nova Itaberaba FM, no Município 
de Nova Itaberaba – SC;

29 – Portaria nº 542, de 27 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária Rádio Mongaguá FM, no 
Município de Mongaguá – SP

30 – Portaria nº 547, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Ecologia e Meio Ambiente de Piranhas 
– Grupo Ema, no Município de Piranhas – GO;

31 – Portaria nº 551, de 27 de setembro de 2007 – 
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social 
de Cosmorama, no Município de Cosmorama – SP;

32 – Portaria nº 582, de 16 de outubro de 2007 – 
ACIPA – Associação Comunitária de Palmeirante, no 
Município de Palmeirante – TO;

33 – Portaria nº 587, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Novo Ho-
rizonte, no Município de Lontras – SC;

34 – Portaria nº 595, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Santo Antônio, no Município de Carida-
de – CE;

35 – Portaria nº 596, de 16 de outubro de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária Cultural FM de 
Exu Pernambuco – PE, no Município de Exu – PE;

36 – Portaria nº 607, de 5 de novembro de 2007 – As-
sociação de Comunicação da Rádio Comunitária “Vila Pa-
vão que Queremos”, no Município de Vila Pavão – ES;

37 – Portaria nº 613, de 6 de novembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária Portomar, no Muni-
cípio de Ipojuca – PE;

38 – Portaria nº 645, de 21 de novembro de 2007 
– Associação de Difusão Comunitária de Baianópolis, 
no Município de Baianópolis – BA;

39 – Portaria nº 654, de 21 de novembro de 2007 
– Associação da Comunidade de Luzinópolis, no Mu-
nicípio de Luzinópolis – TO; e

40 – Podaria nº 658, de 21 de novembro de 2007 – 
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Coqueiro 
Seco – Magoas, no Município de Coqueiro Seco – AL.

Brasília, 10 de março de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 662 EM 

Brasília, 7 de novembro 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 Cultural de Pranchita, no 
Município de Pranchita, Estado do Paraná, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformida-
de 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-
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senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53740.000475/2002, 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, – Fernando Rodrigues Lo-
pes de Oliveira.

PORTARIA Nº 681, 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 
53740.000.475/2002 e do Parecer/MC/CONJUR/DBO/
Nº 1.684 – 1.08/2006, resolve: 

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cultural 
de Pranchita, com sede na Rua Madeira, nº 175, Bairro 
Cohapar III, no Município de Pranchita, Estado do Para-
ná, 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 26º00’51”S e longitude em 
53º44’21”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 SEM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 186/2006/RADCOM/DOS/ 
SSCE/MC

Referência: Processo nº 53740.000475/02 protocoli-
zado em 4 de março de 2004.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Cultural de Pranchita, Mu-
nicípio de Pranchita.

I – Introdução

1. A Associação Cultural de Pranchita inscrita no 
CNPJ sob o número 05.110.204/0001-07, no Estado do 
Paraná, com sede na Rua Madeira, nº 175, Município 
de Pranchita, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, conforme requerimento datado 
de 9 de fevereiro de 2004 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 Radiodifu-
são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 28-1-04 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 4 Km 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 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 
apresentada e vem por meio deste, relatar toda a ins-
trução do presente processo administrativo, em confor-
midade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, 
de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de Radiodi-
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fusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
03-3-1998 e Norma Complementar nº 1/2004.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo circulo de raio igual a 1 km, com 
centro localizado na Rua Madeira, nº 175 – Centro, 
no município de Pranchita, Estado do Paraná, de co-
ordenadas geograficas em 26º00’51”S de latitude e 
53º44’21”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, de-
monstra que as coordenadas geográficas indicadas 
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da 
memória do documento de folhas 54 e 55, denomi-
nado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, 
que por sua vez trata de outros dados, quais sejam: 
informações sobre geração de coordenadas geográf-
tcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com 
os levantamentos do IBGE, compatibilização de dis-
tanciamento 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 conclusão. 
Ressalte-se que em relação ao item 15 do Roteiro 
de Análise de Instalação da Estação de Radcom, as 
coordenadas geográficas são as mesmas que a tor-
naram selecionada.

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 alineas a, 
c, d, e, h, i, j, da Norma Complementar nº 01/2004, 
comprovação de necessária alteração estatutária, ten-
do sido solicitada a apresentação do projeto técnico, 
em conformidade com o disposto no subitem 12.1 e 
alíneas da citada Norma (fls. 117 a 146).

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 esta-
ção, constatando-se conformidade com a Norma 
Complementar 01/2004, em especial as exigências 
inscritas em seu subitem 12.1 e alineas, conforme 
observa-se nas folhas 149 e 150. Ressaltamos que 
nestes documentos constam as seguintes informa-
ções: identificação da entidade; os endereços da 
sede administrativa e de localização do transmissor, 
sistema irradiante e estúdio; caracteristicas 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 ir-
radiante e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais específicamente 
no intervalo de folhas 01 a 146, dos autos, correspon-
de ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispostos 
no Código Civil Brasileiro e adequados às fina-
lidades e requisitos da Lei 9612/98 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 9612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 12.1 e alíneas da Norma Comple-
mentar 1/2004;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
01/2004 e ainda, demais declarações e docu-
mentos requeridos com intuito de confirmar 
alguns dados informados;

 
III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de 
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, 
após detido exame do rol de documentos, os quais es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

• nome
Associação Cultura de Pranchita;

• quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua das Palmeiras, S/Nº – Centro, município de 
Pranchita, Estado do Paraná.
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• coordenadas geográficas
26º00’51” de latitude e 53º44’21” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 149 e 150, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls 125 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Cultural de Pran-
chita, 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 53740.000475/02 
de 4 de março de 2004.

Brasília, 4 de agosto de 2006. – Relator da con-
clusão Jurídica, Vilma de Fátima Alvarenga Fanis, 
Chefe de Serviço de Radiodifusão Comunitária – Re-Re-
lator da conclusão Técnica, Neide Aparecida da Sil-
va, Chefe.

De acordo.
Á consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços. 
Brasília, 4 de agosto de 2006. – Alexandra Lu-

ciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
Á consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica. 
Brasília, 4 de agosto de 2006. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviço.

Aprovo o Relatório nº 0186/2006/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 04 de agosto de 2006. – Joanilson L. 
B. Ferreira, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão da Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informatica – decisão 
terminativa.)

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 221, DE 2008.

Aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Thalento FM Ltda. para ex plorar ser-
viço de radiodifusão so nora em freqüência 
modulada na ci dade de Rio Azul, Estado 
do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 506 de 13 de setembro de 2006, que outorga 
permissão à Rádio Thalento FM Ltda. para explorar, 

por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Rio Azul, Estado do Paraná.

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

 
MENSAGEM Nº 107

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, permissões às entidades abaixo 
relacionadas para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, conforme os 
seguintes atos:

1 – Portaria nº 2.800, de 11 de dezembro de 
2002 – Rádio Maguari de Baturité Ltda., na cidade de 
Jaguaretama – CE;

2 – Portaria nº 183, de 4 de junho de 2003 – Iva-
nov Comunicação e Participações Ltda., na cidade de 
Guapiaçú – SP;

3 – Portaria nº 282, de 12 de junho de 2003 – 
Rádio Cristalina Ltda., na cidade de Nova Santa Rosa 
– PR;

4 – Portaria nº 453, de 28 de agosto de 2003 – 
Sistema de Comunicação Anel do Brejo Ltda., na ci-
dade de Catingueira– PB;

5 – Portaria nº 454, de 28 de agosto de 2003 – 
Sistema de Comunicação Anel do Brejo Ltda., na ci-
dade de Camalaú – PB.

6 – Portaria nº 459, de 28 de agosto de 2003 – 
FH Comunicação e Participações Ltda., na cidade de 
Motuca – SP;

7 – Portaria nº 311, de 24 de agosto de 2004 – 
Bispo & Fernandes Ltda., no município de Ji-Paraná 
– RO;

8 – Portaria nº 345, de 13 de setembro de 2004 
– Rádio Guaraema FM Ltda., no município de Guara-
niaçu – PR;

9 – Portaria nº 18, de 19 de janeiro de 2006 – 
Rádio Cidade São José Ltda., no município de São 
José – SC;

10 – Portaria nº 157, de 3 de abril de 2006 – 
Terra FM Comunicações Ltda., no município de Terra 
Rica – PR;

11 – Portaria nº 258, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Som Alvorada Ltda., no município de Aragua-
çu – TO;
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12 – Portaria nº 494, de 13 de setembro de 2006 
– Sistema Regional de Comunicação Ltda., no muni-
cípio de Nova Aliança – SP;

13 – Portaria nº 495, de 13 de setembro de 2006 
– Sistema de Comunicações Rocha & Leite Ltda., no 
município de Governador Jorge Teixeira – RO;

14 – Portaria nº 498, de 13 de setembro de 2006 
– L. M. Rádio e Televisão Ltda., no município de Santa 
Lúcia – SP;

15 – Portaria nº 506, de 13 de setembro de 2006 
– Rádio Thalento FM Ltda., no município de Rio Azul 
– PR;

16 – Portaria nº 547, de 13 de setembro de 2006 
– FM Cariús Ltda., no município de Cariús – CE;

17 – Portaria nº 955, de 20 de novembro de 
2006 – Rádio Universal Ltda., no município de Iça-
ra – SC;

18 – Portaria nº 980, de 20 de novembro de 2006 
– Albarello & Folle Comunicações Ltda., no município 
de Palmitinho – RS;

19 – Portaria nº 104, de 2 de abril de 2007 – Nova 
Estação Radiodifusão e Publicidade Ltda., no municí-
pio de Carambeí – PR;

20 – Portaria nº 221, de 28 de maio de 2007 – 
Rádio Diplomata Ltda., no município de São Marcos 
– RS;

21 – Portaria nº 326, de 19 de junho de 2007 – 
Rede Brasil de Comunicações Ltda., no município de 
Lagoa Grande – PE; e

22 – Portaria nº 387, de 13 de julho de 2007 – 
Rádio Alternativa de Francisco Beltrão Ltda., no mu-
nicípio de Pato Branco – PR.

Brasília, 10 de março de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

 
MC Nº 534 EM

Brasília, 22 de setembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. De conformidade com as atribuições legais 
e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 092/2000-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Rio Azul, Estado do Paraná.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 

suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio 
Thalento FM Ltda (Processo nº 53740.000838/2000) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o re-
ferido ato.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

 
PORTARIA Nº 506, DE 13 DE SETEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, 
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53740.000838/2000, Concor-
rência nº 092/2000-SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão á Rádio Thalento FM 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de Rio Azul, 
Estado do Paraná.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se 
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.
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(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – em de-
cisão terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 222, DE 2008 

(Nº 606/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Alternativa de Francisco Beltrão 
Ltda., para explorar servi ço de radiodifusão 
sonora em fre qüência modulada na cidade 
de Pato Branco, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 387 de 13 de julho de 2007, que outorga 
permissão à Rádio Alternativa de Francisco Beltrão 
Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Pato Branco, Estado 
do Paraná.

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

 
MENSAGEM Nº 107

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, permissões às entidades abaixo 
relacionadas para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, conforme os 
seguintes atos:

1 – Portaria nº 2.800, de 11 de dezembro de 
2002 – Rádio Maguari de Baturité Ltda., na cidade de 
Jaguaretama – CE;

2– Portaria nº 183, de 4 de junho de 2003 – lva-
nov Comunicação e Participações Ltda., na cidade de 
Guapiaçú – SP;

3 – Portaria nº 282, de 12 de junho de 2003 – 
Rádio Cristalina Ltda., na cidade de Nova Santa Rosa 
– PR;

4 – Portaria nº 453, de 28 de agosto de 2003 – 
Sistema de Comunicação Anel do Brejo Ltda., na ci-
dade de Catingueira– PB;

5 – Portaria nº 454, de 28 de agosto de 2003 – 
Sistema de Comunicação Anel do Brejo Ltda., na ci-
dade de Camalaú – PB.

6 – Portaria nº 459, de 28 de agosto de 2003 – 
FH Comunicação e Participações Ltda., na cidade de 
Motuca – SP;

7 – Portaria nº 311, de 24 de agosto de 2004 – 
Bispo & Fernandes Ltda., no município de Ji-Paraná 
– RO;

8 – Portaria nº 345, de 13 de setembro de 2004 
– Rádio Guaraema FM Ltda., no município de Guara-
niaçu – PR;

9– Portaria nº 18, de 19 de janeiro de 2006 – 
Rádio Cidade São José Ltda., no município de São 
José – SC;

10– Portaria nº 157, de 3 de abril de 2006 – Ter-
ra FM Comunicações Ltda., no município de Terra 
Rica – PR;

11 – Portaria nº 258, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Som Alvorada Ltda., no município de Aragua-
çu – TO;

12 – Portaria nº 494, de 13 de setembro de 2006 
– Sistema Regional de Comunicação Ltda., no muni-
cípio de Nova Aliança – SP;

13 – Portaria nº 495, de 13 de setembro de 2006 
– Sistema de Comunicações Rocha & Leite Ltda., no 
município de Governador Jorge Teixeira – RO;

14 – Portaria nº 498, de 13 de setembro de 2006 
– L. M. Rádio e Televisão Ltda., no município de Santa 
Lúcia – SP;

15– Portaria nº 506, de 13 de setembro de 2006 
– Rádio Thalento FM Ltda., no município de Rio Azul 
– PR;

16 – Portaria nº 547 de 13 de setembro de 2006 
– FM Cariús Ltda., no município de Cariús – CE;

17 – Portaria nº 955, de 20 de novembro de 2006 
– Rádio Universal Ltda., no município de Içara – SC;

18 – Portaria nº 980, de 20 de novembro de 2006 
– Albarello & Folle Comunicações Ltda., no município 
de Palmitinho – RS;

19– Portaria nº 104, de 2 de abril de 2007 – Nova 
Estação Radiodifusão e Publicidade Ltda., no municí-
pio de Carambeí – PR;

20– Portaria nº 221, de 28 de maio de 2007 – 
Rádio Diplomata Ltda., no município de São Marcos 
– RS;

21 – Portaria nº 326, de 19 de junho de 2007 – 
Rede Brasil de Comunicações Ltda., no município de 
Lagoa Grande –PE; e

NOVEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL140     



Novembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 5 45981 

22 – Portaria nº 387, de 13 de junho de 2007 – 
Rádio Alternativa de Francisco Beltrão Ltda., no mu-
nicípio de Pato Branco – PR.

Brasília, 10 de março de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

 
MC Nº 295 EM

 
Brasília, 17 de julho de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. De conformidade com as atribuições legais e 
regulamentares cometidas a este

Ministério, determinou-se a publicação da Con-
corrência nº 061/2001-SSR/MC com vistas à implan-
tação de uma estação de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, do Município de Pato Branco, 
Estado do Paraná.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio 
Alternativa de Francisco Beltrão Ltda (Processo nº 
53740.000298/2001) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da 
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro-

duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o re-
ferido ato.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

 
PORTARIA Nº 387, DE 13 DE JULHO DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, em conformidade com o 
art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radio-
difusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 
de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo 
nº 53740.000298/2001, Concorrência nº 061/2001 
–SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Alternativa 
de Francisco Beltrão Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço em 
freqüência modulada, no município de Pato Branco, 
Estado do Paraná.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 223, DE 2008

Aprova o ato que outorga autoriza ção à Associa-
ção Comunitária São Vicente de Paula para executar 
serviço de radiodifusão comunitá ria na cidade de Nova 
Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria n0 116 de 16 de fevereiro de 2005, que outorga 
autorização & Associação Comunitária São Vicente 
de Paula para executar, por 10 (dez) anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Nova Andradina, Estado de Mato 
Grosso do Sul.

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

MENSAGEM Nº 180

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, autorizações às entida-
des abaixo relacionadas para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços 
de radiodifusão comunitária, conforme os seguin-
tes atos:

1 – Portaria nº 650, de 9 de dezembro de 2003, 
alterada pela de nº 239, de 24 de maio de 2004 – As-
sociação de Desenvolvimento Comunitário de Iramaia 
(ADECI), no município de Iramaia – BA;

2 – Portaria nº 93, de 23 de janeiro de 2004 – As-
sociação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 
na cidade do Rio de Janeiro – RJ;

3 – Podaria nº 208, de 28 de abril de 2004 – 
Associação Comunitária dos Pequenos Produtores 
Rurais do Município de Itaquitinga, na cidade de Ita-
quitinga – PE;

4 – Portaria nº 209, de 28 de abril de 2004 – AS-
DECA – Associação de Desenvolvimento Comunitário 
Alegriense, no município de Chã de Alegria – PE;

5 – Portaria nº 230, de 3 de maio de 2004 – As-
sociação da Rádio Comunitária Denominada Alfa FM, 
no município de Marcos Parente – PI;

6 – Portaria nº 424, de 9 de novembro de 2004 
– Associação Comunitária de Cultura e Radiodifusão 
de Carnaubal – Ceará, no município de Camaubal – 
CE;

7 – Podaria nº 545, de 22 de dezembro de 2004 
– Associação Comunitária, Cultural e Recreativa de 
Lafayete, no município de Lafaiete Coutinho – BA;

8 – Portaria nº 116, de 16 de fevereiro de 2905 
– Associação Comunitária São Vicente de Paula, no 
município de Nova Andradina – MS; 

9 – Portaria nº 86, de 16 de março de 2006 – As-
sociação Comunitária de Carrancas, no município de 
Carrancas – MG;

10 – Portaria nº 690, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Cultural Areiense, no mu-
nicípio de Areias – SP;

11 – Portaria nº 700, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural e Comunitária dos Moradores do 
Bairro Vila Brasil, no município de Barreiras – BA;

12 – Portaria nº 718, de 23 de outubro de 2006 
– Rádio Comunitária Transvalle FM, no município de 
Bom Jesus do Itabapoana – RJ;

13 – Portaria nº 725, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Rádio Comunitária Avante Lençóis, no 
município de Lençóis – BA;

14 – Portaria nº 766, de 24 de outubro de 2006 
– Associação de Difusão Comunitária de Olivedos, no 
município de Olivedos – PB;

15 – Portaria nº 812, de 25 de outubro de 2006 
Associação de Difusão Rádio Comunitária Esperan-
ça FM, no município de Jaboatão dos Guararapes 
– PE;

16 – Podaria nº 814, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Beneficente Maria Amélia Moura, no 
município de São Felipe – BA;

17 – Podaria nº 20, de 3 de janeiro de 2007 – 
Associação Comunitária Arembepe de Radiodifusão 
de Incentivo à Cultura, Artes e Esportes, no município 
de Camaçari – BA;

18 – Portaria nº 145, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Rádio Comunitária Nova Brasília, no mu-
nicípio de Joinville – SC;

19 – Podaria nº 152, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação de Comunicação Comunitária Cultural Central 
de Itapissuma–PE, no município de Itapissuma – PE;

20 – Podaria nº 160, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação Comunitária Cidadã de Promoção Educacio-
nal, Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação Social 
de Euclides da Cunha Paulista – SP, no município de 
Euclides da Cunha – SP; e

21 – Portaria nº 168, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária Pedreira para o Desenvolvi-
mento de Monte Horebe – Paraíba, no município de 
Monte Horebe – PB; e

22 – Portaria nº 239, de 28 de maio de 2007 
– APROBESNE – Associação de Promoção e Bem 
Estar Social de Neópolis – no município de Neápo-
lis – SE.

Brasília, 8 de abril de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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MC Nº 130 EM

Brasília, 5 de abril de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outor-
ga de autorização e respectiva documentação para que a 
entidade Associação Comunitária São Vicente de Paula, 
no município de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso 
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 serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da 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, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente 
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade do 
Processo Administrativo nº 53700.000574/1999, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal. – 
Respeitosamente, Eunicio Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 116, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 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 Ad-
ministrativo nº 53700.000574/99 e do PARECER/MC/
CONJUR/GAT/Nº-1.245– 1.08/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária São Vicente de Paula, com sede na Rua José 
Gomes da Rocha, nº 1.006 – Centro, no município de 

Nova Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul, para 
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra-
zo 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 22º15’36”S e longitude em 
53020’39’W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira

RELATÓRIO Nº 156/2004/RADCOM/DOS/ 
SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.700.000.574/99, protoco-
lizado em 15 de abril de 1999.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária São Vicente de 
Paula, município de Nova Andradina, Estado do Mato 
Grosso do Sul.

I – Introdução
1. A Associação Comunitária São Vicente de Pau-

la, inscrita no CNPJ sob o número 03.087.559/0001-99, 
no Estado do Mato Grosso do Sul, com sede na Rua 
José Gomes da Rocha, nº 1.006, Centro, no municí-
pio de Nova Andradina, dirigiu-se ao Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, conforme requerimen-
to datado de 12 de março de 1999, subscrito por re-
presentante 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 18-3-1999 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 4 Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de 
outras duas entidades foram objeto de exame por par-
te do Departamento de Outorga de Serviços, vez que 
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apresentaram suas solicitaçôes 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 Movimento Com. Rá-
dio Regional Nova FM – Processo nº 
53.700.00l.304/98, arquivado pelos seguin-
tes fatos e fundamentos: a entidade está vm-
culada a uma outra, gerando subordinação e 
sujeição gerência/administração/domínio/co-
mando/orientação,mediante compromissos e 
relações comerciais, em infringência ao art. 11 
da Lei nº 9.612/98. Tal conclusão baseou-se 
no fato de que essa entidade não comprovou 
o devido registro, em infringência aos arts. 1º 
e 7º da Lei nº 9.612/98, conforme comunicado 
à entidade por meio do ofício nº 2.239, datado 
de 29-5-2000, cuja cópia do oficio e respecti-
vo AR Postal se encontram anexos. Saliente-
se que, frente a ciência do arquivamento dos 
autos, a entidade apresentou solicitação para 
reconsideração dos autos, tendo sido a mes-
ma objeto de análise pelo Departamento que 
decidiu pela não reconsideração conforme 
os fatos e fundamentos dispostos no ofício nº 
5.299/04 de 13-5-2004.

b) Associação Comunitária Rá-
dio Educativa Capital FM – Processo nº 
53.700.001.212/98, arquivado pelos seguintes 
fatos e fundamentos: em atenção ao disposto 
no Diário Oficial da União, publicado em 17 
de novembro de 2003 – Seção 3, por meio 
do qual o Sr. Secretário de Serviços de Co-
municação Eletrônica notificou essa Entidade 
a apresentar a documentação necessária à 
instrução de seu processo, vez que a comu-
nicação entre este Ministério e a Requerente 
não foi possível, por se encontrar em local 
incerto, não sabido ou sem possibilidade de 
entrega de correspondência, conforme motivo 
constante do AR Postal e considerando que 
essa entidade não se manifestou no prazo de 
15 dias de acordo com determinação disposta 
no referido Edital de Notificação.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-

me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98, 
de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente não indicou em 
sua petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, não 
tendo também indicado o centro, nem as coordenadas 
geográficas. No entanto, o centro e as coordenadas 
foram extraídos da planta, sendo que o centro locali-
zado na Av. Antônio J. M. Andrade, 997 – Centro, no 
Município de Nova Andradina, Estado do Mato Grosso 
do Sul, de coordenadas geográficas em 22º14’06”S de 
latitude e 53º19’42”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser retificadas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 80 a 83, 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.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 6.7, incisos I, 
II, III, IV, V, VIII, e X da Norma nº 2/98, comprovação 
de necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ 
retificado da requerente, declaração do endereço da 
sede e documento declarando que a entidade não 
possui vínculos. Diante da regularidade técnico-jurídica 
do processo, foi solicitada a apresentação do projeto 
técnico (fls. 93 a 218).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 197, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-
se conformidade com a Norma nº 2/98, em especial 
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as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme 
observa-se nas folhas 219 e 220. Ressaltamos que 
nestes documentos constam as seguintes informa-
ções: identificação da entidade; endereços da sede 
administrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 218 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispostos 
no Código Civil Brasileiro adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro adequados às finalida-
des e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos à maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes; 

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formuladas e encaminhadas pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7, inci-
sos XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, 
bem como o Projeto Técnico conforme disposto 
no subitem 6.11 e incisos da Norma Comple-
mentar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes 
do quadro administrativo da requerente, de-
monstrando a sua regularidade, conforme 
indicado no subitem 6.7, incisos III, IV, V e 
VIII da Norma Complementar nº 2/98 e ainda 
demais declarações e documentos requeri-
dos com o 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 São Vicente de Paula;

• quadro diretivo

Presidente: Fábio Aparecido da Silva
Vice-presidente: Marcelino Dias de Freitas
1º Secretário: Aparecido Fabiano da Silva
2ª Secretária: Maria Aparecida Lucas Vicente
1ª Tesoureira: Fátima Batista Derigo
2ª Tesoureira: Leila Maria Socorro Pires Machado

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua José Gomes da Rocha, 1006, Centro, mu-
nicípio de Nova Andradina, Estado do Mato Grosso 
do Sul;

• coordenadas geográficas
22º15’36” de latitude e 53º20’39” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 219 e 220, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 197 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Comunitária 
São Vicente de Paula, 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 

53.700.000.574/1999, de 12 de março de 1999.
Brasília, 15 de junho de 2004. 

A consideração do Senhor Diretor do Departa-
mento de Outorga de Serviços.

Brasilia, 16 de junho de 2004. – Waldemar Gon-
çalves Ortunho Júnior, Coordenador-Geral

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 224, DE 2008 

(Nº 611/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza ção 
à Associação Comunitária Cul tural Areien-
se para executar ser viço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Areias, Estado 
de São Paulo.

NOVEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL152     



Novembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 5 45993 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 690 de 23 de outubro de 2006, que ou-
torga autorização à Associação Comunitária Cultural 
Areiense para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Areias, Estado de São Paulo.

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

TVR Nº 381, DE 2008 
(Do Poder Executivo)

Mensagem nº 180/2008
Aviso nº 236/2008 – C. Civil

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 690, 
de 23 de outubro de 2006, que outorga auto-
rização à Associação Comunitária Cultural 
Areiense para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município 
de Areias, Estado de São Paulo.

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (art. 54).)

MENSAGEM Nº 180

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sêm direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 650, de 9 de dezembro de 2003, 
alterada pela de nº 239, de 24 de maio de 2004 – As-
sociação de Desenvolvimento Comunitário de Iramaia 
(ADBCD, no município de Iramaia – BA;

2 – Portaria nº 93, de 23 de janeiro de 2004 – As-
sociação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 
na cidade do Rio de Janeiro – RJ;

3 – Portaria n9 208, de 28 de abril de 2004 – 
Associação Comunitária dos Pequenos Produtores 
Rurais do Município de Itaquitinga, na cidade de Ita-
quitinga – PE;

4 – Portaria nº 209, de 28 de abril de 2004 – AS-
DECA – Associação de Desenvolvimento Comunitário 
Alegriense, no município de Chà de Alegria – PE;

5 – Portaria nº 230, de 3 de maio de 2004 – As-
sociação da Rádio Comunitária Denominada Alfa FM, 
no município de Marcos Parente – PI;

6 – Portaria nº 424, de 19 de novembro de 2004 
– Associação Comunitária de Cultura e Radiodifusão 
de Carnaubal – Ceará, no município de Camaubal – 
CE;

7 – Portaria nº 545, de 22 de dezembro de 2004 
– Associação Comunitária, Cultural e Recreativa de 
Lafayete, no município de Lafaiete Coutinho – BA;

8 – Portaria nº 116, de 16 de fevereiro de 2005 
– Associação Comunitária São Vicente de Paula, no 
município de Nova Andradina – MS;

9 – Portaria nº 86, de 16 de março de 2006 – As-
sociação Comunitária de Carrancas, no município de 
Carrancas – MG;

10 – Portaria nº 690, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Cultural Areiense, no mu-
nicípio de Areias – SP;

11 – Portaria nº 700, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural e Comunitária dos Moradores do 
Bairro Vila Brasil, no município de Barreiras – BA;

12 – Portaria nº 718, de 23 de outubro de 2006 
– Rádio Comunitária Transvalle FM, no município de 
Bom Jesus do Itabapoana – RJ;

13 – Portaria nº 725, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Rádio Comunitária Avante Lençóis, no 
município de Lençóis – BA;

14 – Portaria nº 766, de 24 de outubro de 2006 
– Associação de Difusão Comunitária de Olivedos, no 
município de Olivedos – PB;

15 – Portaria nº 812, de 25 de outubro de 2006 – 
Associação de Difusão Rádio Comunitária Esperança 
FM, no município de Jaboatão dos Guararapes – PE;

16 – Portaria nº 814, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Beneficente Maria Amélia Moura, no 
município de São Felipe – BA;

17 – Portaria nº 20, de 3 de janeiro de 2007 – 
Associação Comunitária Arembepe de Radiodifusão 
de Incentivo à Cultura, Artes e Esportes, no município 
de Camaçari-BA

18 – Portaria nº 145, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação Rádio Comunitária Nova Brasília, no municí-
pio de Joinville – SC;

19 – Podaria nº 152, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação de Comunicação Comunitária Cultural Central 
de Itapissuma-PE, no município de Itapissuma – PE;

20 – Portaria nº 160, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação Comunitária Cidadã de Promoção Educacio-
nal, Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação Social 
de Euclides da Cunha Paulista – SP, no município de 
Euclides da Cunha – SP; e
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21 – Portaria nº 168, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária Pedreira para o Desenvolvi-
mento de Monte Horebe – Paraíba, no município de 
Monte Horebe – PB; e

22 – Portaria nº 239, de 28 de maio de 2007 – 
APROBESNE – Associação de Promoção e Bem Estar 
Social de Neópolis – no município de Neópolis – SE.

Brasília, 8 de abril de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 645 EM

Brasília, 7 de novembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria .de 
Outorga de Autorização e respectiva

documentação para que a entidade Associação 
Comunitária Cultural Areiense, no Município de Areias, 
Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifu-
são comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A 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 
53000.033484/2005, 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, – Fernando Rodrigues Lo-
pes de Oliveira.

PORTARIA Nº 690, 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 
53000.033.484/2005 e do Parecer/MC/CONJUR/DBO/
N0 1682 – 1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária Cultural Areiense, com sede na Rua XV de 
Novembro, n0 261, Bairro Centro, no município de 
Areias, Estado de São Paulo, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 22º34’53”S e longitude em 
44041’57”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

– Hélio Costa, Ministro de Estado das Comu-
nicações

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E SEM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 192/2006/RADCOM/DOS/ 
SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.000.033.484-05, protoco-
lizado em 7-7-2005.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária Cultural Areien-
se, Município de Areias, Estado de São Paulo.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária Cultural Areiense, 
inscrita no CNPJ número 07.431.657/0001-52, no Es-
tado de São Paulo, com sede na Rua XV de Novembro, 
281, Centro, Município de Areias, dirigiu-se ao Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações conforme re-
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querimento datado de 29 de junho de 2005 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 trata-
da como requerente, baseou o seu pleito nos termos 
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU, de 27-10-2005, 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

• ato constitutivo da entidade/documentos acessó-
rios 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 pe]a requerente, de acordo com pe-
tição de folha 1, bem como toda a documentação apre-
sentada 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.

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 XV de Novembro, 281, Cen-
tro, no Município de Areias, Estado de São Paulo, de 
coordenadas geográficas em 22º34’47”S de latitude e 
44º4l’49”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 87, 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 armamento, en-
dereços da sede e do sistema irradiante, outros dados 
e conclusão. Vale salientar que, ao final, a entidade 
apontou novas coordenadas, o que foi objeto de análise 

e conclusão por este Departamento, que constatou a 
possibilidade de aceitação dos novos dados.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, não foram constatadas pendências, tendo 
sido solicitada a apresentação do projeto técnico, em 
conformidade com o disposto no subitem 12.1 e alí-
neas da citada Norma (fls. 94 a 122).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 98, 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 123. 
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; 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 89, 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 à maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formuladas e encaminhadas 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, declarações e documentos 
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requeridos com o 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:

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua XV de Novembro, 261, Centro, Município de 
Areias, Estado de São Paulo.

• coordenadas geográficas
22º34’53” de latitude e 44º41’57” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 123 e 124, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 98 e 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Comunitária 
Cultural Areiense, no sentido de conceder-lhe a auto-
rização para a exploração do

serviço de radiodifusão comunitária, na locali-
dade pretendida, dentro das condições circunscritas 
no Processo Administrativo nº 53.000.033.484-05 de 
7 de julho de 2005.

Brasília, , de agosto de 2006.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicações e Informática – em de-
cisão terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 225, DE 2008 

(Nº 638/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza ção 
à ASCCOMVE – Associaçao Comu nitaria 
de Comunicaçao Venâncio Aires para exe-
cutar serviço de ra diodifusão comunitária 
na cidade de Venâncio Aires, Estado do Rio 
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 430, de 24 de julho de 2007, que outorga 
autorização à ASCCOMVE – Associação Comunitária 
de Comunicação Venâncio Aires para executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Venâncio Aires, 
Estado do Rio Grande do Sul.

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

 
MENSAGEM Nº 181, DE 2008

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223. da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, autorizações às entida-
des abaixo relacionadas para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços 
de radiodifusão comunitária, conforme os seguin-
tes atos:

1 – Portaria nº 192, de 9 de maio de 2007 – Asso-
ciação Comunitária Itauense de Radiodifusão – ACIR, 
no município de ltaú de Minas – MG;

2 – Portaria nº 243, de 28 de maio de 2007 – As-
sociação Comunitária dos 72 discípulos de Cuité – PB, 
no município de Cuité – PB;

3 – Portaria nº 245, de 28 de maio de 2007 – As-
sociação Pro Arte Cultura Comunitária Caçapava, no 
Município de Caçapava do Sul – RS;

4 – Portaria nº 270, de 29 de maio de 2007 – 
Associação Beneficente de ltiruçu, no Município de 
Itiruçu – BA;

5 – Portaria nº 300, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Colorense de Radiodifusão Comunitária, 
no município de Lindolfo Collor – RS;

6 – Portaria nº 314, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Rádio Comunitária Tomé – Açu Cidade, 
no município de Tomé – Açu – PA;
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7 – Portaria nº 350, de 28 de junho de 2007 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Acajutiba, 
no município de Acajutiba – BA;

8 – Portaria nº 369, de 4 de julho de 2007 – Rá-
dio Comunitária Santa Luz FM, no Município de Santa 
Luz – BA;

9 – Portaria nº 430, de 24 de julho de 2007 – 
ASCCOMVE – Associação Comunitária de Comu-
nicação Venâncio Aires, no Município de Venâncio 
Aires – RS; 

10 – Portaria nº 433, de 24 de julho de 2007– 
Associação Comunitária Vale do Laranjinha de Ri-
beirão do Pinhal, no Município de Ribeirão do Pi-
nhal – PR;

11 – Portaria nº 452, de 17 de agosto de 2007 – 
Associação Comunitária de Radiodifusão lguatama, 
no Município de lguatama – MG;

12 – Portaria nº 456, de 17 de agosto de 2007 – 
Associação Movimento Comunitário Rádio Garota EM, 
no Município de Mogi das Cruzes – SP;

13 – Portaria nº 500, de 13 de setembro de 2007 
– Associação dos Moradores do Lamim e Região Cir-
cunvizinha, no Município de Paula Cândido – MG;

14 – Portaria nº 509, de 13 de setembro de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Comunitário e Cul-
tural de São Miguel do Guamá – ASDECOCS, no Mu-
nicípio de São Miguel do Guamá – PA;

15 – Portaria nº 553, de 27 de setembro de 
2007 – Associação Cultural de Difusão Comunitá-
ria Companheira – FM, no Município de lgarapé – 
Açú – PA;

16 – Portaria nº 571, de 16 de outubro de 2007 – 
Associação dos Pequenos Industriais e Comerciantes 
do Município de Messias-AL, no Município de Mes-
sias-AL;

17 – Portaria nº 581, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária para o Desenvolvimento 
Sócio-Cultural de Jataí (ACONDEJ), no Município de 
Jataí-GO;

18 – Portaria nº 592, de 16 de outubro de 2007 – 
Grupo Broto d’Água, no Município de Boquira-BA;

19 – Portaria nº 600, de 16 de outubro de 2007 
– Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educa-
ção Popular do Acre – CDDHEP-AC, no Município de 
Rio Branco-AC;

20 – Portaria nº 612, de 6 de novembro de 2007 
– Associação Cultural Beneficente e Comunitária Líder 
de Passos, no Município de Passos-MG; e

21 – Portaria nº 690, de 11 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária e Cultural Amigos de Gra-
mado, no Município de Gramado-RS.

Brasília, 8 de abril 2008. – Luiz Inácio Lula da 
Silva.

MC Nº 329 EM

Brasília, 10 de agosto de 2007

Excelentissimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-
torga de autorização e respectiva documentação para 
que a ASCCOMVE – Associação Comunitária de Co-
municação Venâncio Aires, no Município de Venâncio 
Aires, 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 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 
53100.000902/2004, 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 430, DE 24 DE JULHO DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II, do art. 99, e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53100.000902/2004 
e do Parecer/MC/Conjur/MGT/nº 1.039 – 1.08/2007, 
resolve:
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Art. 1º Outorgar autorização à ASCCOMVE – 
Associação Comunitária de Comunicação Venâncio 
Aires, com sede na rua 8, nº 1.750, bairro Coronel 
Brito, no Município de Venâncio Aires, Estado do Rio 
Grande do Sul, 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 29º36’48” S e longitude em 
52º10’20”W, utilizando a freqüência de 105,9Mhz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º, do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses, a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Helio Costa.

 
RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 

E COM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 0129/2006/RADCOM/DOS/ 
SSCE/MC

Referência: Processo nº 53100.000902/04, protocoli-
zado em 3 de maio de 2004.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: ASCCOMVE – Associação Comunitária 
de Comunicação Venâncio Aires município de Venancio 
Aires, Estado do Rio Grande do Sul.

I – Introdução

1. A ASCCOMVE – Associação Comunitária de 
Comunicação Venâncio Aires, inscrita no CNPJ sob o 
número 06.153.919/0001-00, no Estado do Rio Grande 
do Sul, com sede Rua 08, nº 1.750 – Bairro Coronel 
Brito, no município de Venâncio Aires, dirigiu-se ao Se-
nhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme 
requerimento datado de 3 de maio de 2004, 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, buscou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 

União – DOU de 28-1-2004 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 4 km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de 
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) Núcleo de Cultura de Venâncio Aires 
– Processo nº 53100.000869/04, arquivado pe-
los seguintes fatos e fundamentos: Diante da 
falta de interesse inicial a um possível acordo 
com as interessadas e considerando que a re-
querente conta com menor representatividade 
junto a conunidade local, este Ministério deci-
diu pela aplicação do critério da representativi-
dade, do qual constatou-se que a Associação 
Comunitária de Comunicação Venâncio Aires 
possui maior pontuação ponderada entre as 
interessadas, sendo selecionada para execu-
tar o serviço na localidade, ensejando o arqui-
vamento dos autos deste processo, conforme 
comunicado à entidade por meio do ofício nº 
748/2006, datado de 9 de fevereiro de 2006, 
cuja cópia do oficio e respectivo AR Postal se 
encontram anexos. Saliente-se que, frente a 
ciência do arquivamento dos autos, a entidade 
não apresentou solicitação para reconsidera-
ção desta decisão.

b) Associação Cultural Integração Comu-
nitária – Processo nº 53790.000771/2001, ar-
quivado pelos seguintes fatos e fundamentos: 
Diante da falta de interesse inicial a um possível 
acordo com as interessadas e considerando 
que a requerente conta com menor represen-
tatividade junto a comunidade local, este Mi-
nistério decidiu pela aplicação do critério da 
representatividade, do qual constatou-se que 
a Associação Comunitária de Comunicação 
Venâncio Aires possui maior pontuação ponde-
rada entre as interessadas, sendo selecionada 
para executar o serviço na localidade, ensejan-
do o arquivamento dos autos deste processo, 
conforme comunicado à entidade por meio do 
ofício nº 749/2006, datado de 9 de fevereiro 
de 2006, cuja cópia do ofício e respectivo AR 
Postal se encontram anexos. Saliente-se que, 

NOVEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL158     



Novembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 5 45999 

frente a ciência do arquivamento dos autos, a 
entidade não apresentou solicitação para re-
consideração 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 08, nº 1.750 – Coronel Brito, 
no município de Venâncio Aires, Estado do Rio Grande 
do Sul, de coordenadas geográficas em 29º36’48”S de 
latitude e 52º10’20”W.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, de-
monstra que as coordenadas geográficas indicadas 
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da 
memória do documento de folhas 62 e 63, denomi-
nado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, 
que por sua vez trata de outros dados, quais sejam: 
informações sobre geração de coordenadas geográ-
ficas, 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 arruamento, endereços da sede 
e do sistema irradiante, outros dados e conclusão. 
Ressalte-se que em relação ao item 15 do Roteiro 
de Análise de Instalação da Estação de Radcom as 
coordenadas geográficas são as mesmas que a tor-
naram selecionada.

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 e 
d da Norma Complementar nº 1/2004, comprovação de 
necessária alteração estatutária, tendo sido solicitada 
a apresentação do projeto técnico, em conformidade 
com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada 
Norma (fls. 85 a 110).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 97 e 98, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma Complemen-
tar nº 1/2004, em especial as exigências inscritas em 
seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas 
folhas 111 e 112. Ressaltamos que nestes documen-
tos constam as seguintes informações: identificação 
da entidade; os endereços da sede administrativa e 
de localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio; características técnicas dos equipamentos 
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial), 
com indicação da potência efetiva irradiada e inten-
sidade de campo no limite da área de serviço, dia-
gramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 110 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado e 
em conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finalidades 
e requisitos da Lei nº 9.612/1998 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 9.612/1998;

• 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, 
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os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome
ASCCOMVE – Associação Comunitária de Co-

municação Venâncio Aires;

• quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua 08, nº 1.750 – Bairro Coronel Brito, município 
de Venâncio Aires, Estado do Rio Grande do Sul;

• coordenadas geográficas
29º36’48” de latitude e 52º10’20” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 111 e 112, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 97 e 
98 que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela ASCCOMVE – Associação 
Comunitária de Comunicação Venâncio Aires, no sen-
tido de conceder-lhe a autorização para a exploração 
do serviço de radiodifusão comunitária, na localida-
de pretendida, dentro das condições circunscritas no 
Processo Administrativo nº 53100.000902/2004, de 3 
de maio de 2004.

Brasília, 17 de maio de 2006. – Vilma de Fáti-
ma Alvarenga Fanis, Relator da conclusão Jurídica 
– Ana Maria das Dores e Silva, Relator da conclu-
são Técnica.

De acordo.
A consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 17 de maio de 2006. – Sibela Leandra 

Portella Matias, Coordenadora.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 226, DE 2008 

(Nº 504/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Sistema LBC de Comunicação Ltda. para 
explorar serviço de radiodi fusão sonora em 

freqüência modula da na cidade de Montei-
ro, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 524 de 13 de setembro de 2006, que ou-
torga permissão à Sistema LBC de Comunicação 
Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Monteiro, Estado 
da Paraíba.

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

 
MENSAGEM Nº 609, 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 Es-
tado das Comunicações, o ato constante da Porta-
ria nº 524, de 13 de setembro de 2006, que outorga 
permissão ao Sistema LBC de Comunicação Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada no município de Monteiro, Es-
tado da Paraíba.

Brasília, 15 de agosto de 2007. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

 
MC Nº 521 EM

Brasília, 22 de setembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. De conformidade com as atribuições legais e 
regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência nº 083/2000 – 
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Monteiro, Estado da Paraíba.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituí-
da pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, 
e suas alterações, depois de analisar a documenta-
ção de habilitação e as propostas técnica e de preço 
pela outorga das entidades proponentes, com obser-
vância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da 
legislação específica de radiodifusão, concluiu que 
o Sistema LBC de Comunicação Ltda. (Processo nº 
53103.000239/2000) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se assim, vencedora da Concorrência, 
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conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da 
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo 
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somen-
te produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado 
o referido ato.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 524, DE 13 DE SETEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 
do Regulamento de Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, 
de 28 de novembro de 1995 e, tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53103.000239/2000, Concor-
rência nº 83/2000 – SSR/MC e do PARECER/CONJUR/
MC/JSN/Nº 831 – 2.29/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão ao Sistema LBC de 
Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de Monteiro, Estado da Paraíba.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Nacional, nos termos do § 3º do 
artigo 223, da Constituição Federal.

Art. 3º O contrato decorrente dessa permissão 
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a con-
tar da data de publicação da deliberação de que trata 
o artigo anterior.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

    161ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2008 



46002 Quarta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2008NOVEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL162     



Novembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 5 46003 

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inova-
ção, Comunicação e Informática – decisão termi-
nativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 227, DE 2008 

(Nº 511/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à S.P. Comunicações & Publicidade Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de 
Severínia, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 611 de 21 de setembro de 2006, que ou-
torga permissão à S.P. Comunicações & Publicidade 
Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Severínia, Estado de 
São Paulo.

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

MENSAGEM Nº 583, 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 611, de 
21 de setembro de 2006, que outorga permissão à S. P. 
Comunicações & Publicidade Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada no 
Município de Severínia, Estado de São Paulo.

Brasília, 3 de agosto de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 618 EM

Brasília, 4 de outubro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. De conformidade com as atribuições legais 
e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 136/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Severínia, Estado de São Paulo.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituí-
da pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, 

e suas alterações, depois de analisar a documenta-
ção de habilitação e as propostas técnica e de preço 
pela outorga das entidades proponentes, com obser-
vância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da 
legislação específica de radiodifusão, concluiu que a 
S.P. Comunicações & Publicidade Ltda. (Processo nº 
53830.000517/2002) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da 
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 611, DE 21 DE SETEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, 
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53830.000517/2002, Concor-
rência nº 136/2001-SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à S.P. Comunicações 
& Publicidade Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de Severínia, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se 
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.
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(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inova-
ção, Comunicação e Informática – decisão termi-
nativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 228, DE 2008 

(Nº 560/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rede Brasil de Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de ra diodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Lagoa 
Gran de, Estado de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 326, de 19 de junho de 2007, que outorga 
permissão à Rede Brasil de Comunicações Ltda. para 
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Lagoa Grande, Estado de 
Pernambuco.

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

 
MENSAGEM Nº 107

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, permissões às entidades abaixo 
relacionadas para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, conforme os 
seguintes atos:

1 – Portaria nº 2.800, de 11 de dezembro de 
2002 – Rádio Maguari de Baturité Ltda., na cidade de 
Jaguaretama – CE;

2 – Portaria nº 183, de 4 de junho de 2003 – Iva-
nov Comunicação e Participações Ltda., na cidade de 
Guapiaçú – SP;

3 – Portaria nº 282, de 12 de junho de 2003 – 
Rádio Cristalina Ltda., na cidade de Nova Santa Rosa 
– PR;

4 – Portaria nº 453, de 28 de agosto de 2003 – 
Sistema de Comunicação Anel do Brejo Ltda., na ci-
dade de Catingueira – PB;

5 – Portaria nº 454, de 28 de agosto de 2003 – 
Sistema de Comunicação Anel do Brejo Ltda., na ci-
dade de Camalaú – PB;

6 – Portaria nº 459, de 28 de agosto de 2003 – 
FH Comunicação e Participações Ltda., na cidade de 
Motuca – SP;

7 – Portaria nº 311, de 24 de agosto de 2004 – 
Bispo & Fernandes Ltda., no Município de Ji-Paraná 
– RO;

8 – Portaria nº 345, de 13 de setembro de 2004 
– Rádio Guaraema FM Ltda., no Município de Guara-
niaçu – PR;

9 – Portaria nº 18, de 19 de janeiro de 2006 – 
Rádio Cidade São José Ltda., no Município de São 
José – SC;

10 – Portaria nº 157, de 3 de abril de 2006 – 
Terra FM Comunicações Ltda., no Município de Terra 
Rica – PR;

11 – Portaria nº 258, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Som Alvorada Ltda., no Município de Aragua-
çu – TO;

12 – Portaria nº 494, de 13 de setembro de 2006 
– Sistema Regional de Comunicação Ltda., no Muni-
cípio de Nova Aliança – SP;

13 – Portaria nº 495, de 13 de setembro de 
2006 – Sistema de Comunicações Rocha & Leite 
Ltda., no Município de Governador Jorge Teixeira 
– RO;

14 – Portaria nº 498, de 13 de setembro de 2006 
– L.M. Rádio e Televisão Ltda., no Município de Santa 
Lúcia – SP;

15 – Portaria nº 506, de 13 de setembro de 2006 
– Rádio Thalento FM Ltda., no Município de Rio Azul 
– PR;

16 – Portaria nº 547, de 13 de setembro de 2006 
– FM Cariús Ltda., no município de Cariús – CE;

17 – Portaria nº 955, de 20 de novembro de 
2006 – Rádio Universal Ltda., no Município de Iça-
ra – SC;

18 – Portaria nº 980, de 20 de novembro de 2006 
– Albarello & Folle Comunicações Ltda., no Município 
de Palmitinho – RS;

19 – Portaria nº 104, de 2 de abril de 2007 – Nova 
Estação Radiodifusão e Publicidade Ltda., no Municí-
pio de Carambeí – PR;

20 – Portaria nº 221, de 28 de maio de 2007 – 
Rádio Diplomata Ltda., no Município de São Marcos 
– RS;
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21 – Portaria nº 326, de 19 de junho de 2007 – 
Rede Brasil de Comunicações Ltda., no Município de 
Lagoa Grande – PE; e

22 – Portaria nº 387, de 13 de julho de 2007 – 
Rádio Alternativa de Francisco Beltrão Ltda., no Mu-
nicípio de Pato Branco – PR.

Brasília, 10 de março de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 250 EM

Brasília, 28 de junho de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. De conformidade com as atribuições legais e 
regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência nº 12/2001-SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de Lagoa Grande, Estado de Pernambuco.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituí-
da pela Portaria nº 811, de 29 dc dezembro de 1997, 
e suas alterações, depois de analisar a documenta-
ção de habilitação e as propostas técnica e de preço 
pela outorga das entidades proponentes, com obser-
vância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da 
legislação específica de radiodifusão, concluiu que 
a Rede Brasil de Comunicações Ltda. (Processo nº 
53103.000222/2001) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tomando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da 
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o re-
ferido ato.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 326, DE 19 DE JUNHO DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, 
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53103.000222/2001, Concor-
rência nº 12/2001-SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rede Brasil de 
Comunicações Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de Lagoa Grande, Estado de Pernambuco.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 229, DE 2008 

(Nº 572/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à 
Edcomunicações Ltda., para explo rar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Santa Branca, Es-
tado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 98 de 16 de março de 2006, que outorga 
permissão à Edcomunicações Ltda., para explorar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Santa Branca, Estado de São Paulo.

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

 
MENSAGEM Nº 116

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 98, de 16 
de março de 2006, que outorga permissão à Edcomu-
nicações Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada no município de Santa 
Branca, Estado de São Paulo.

Brasília, 6 de março de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva

 
MC Nº 444 EM

Brasília, 13 de setembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. De conformidade com as atribuições legais 
e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 110/2000-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Santa Branca, Estado de São Paulo.

2. A Comissão Especial de Licitação, consti-
tuída pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 
1997, e suas alterações, depois de analisar a docu-

mentação de habilitação e as propostas técnica e 
de preço pela outorga das entidades proponentes, 
com observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, 
concluiu que a Edcomunicações Ltda., (Processo 
nº 53830.000795/2000) obteve a maior pontuação 
do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo 
Edital, tornando-se assim a vencedora da Concor-
rência, conforme ato da mesma Comissão, que ho-
mologuei, havendo por bem outorgar a permissão, 
na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o re-
ferido ato.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

 
PORTARIA Nº 98, DE 16 DE MARÇO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, apro-
vado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 

1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vis-
ta o que consta do Processo nº 53830.000795/2000, 
Concorrência nº 110/2000-SSR/MC e do PARECER 
CONJUR/MC/MGT Nº 363-2.29/2006, de 20 de feve-
reiro de 2006, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Edcomunicações 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Santa Branca, 
Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-à pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se 
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.
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vação, Comunicação e Informática – decisão 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 230, DE 2008 

(Nº 574/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza ção 
à Grupo Cultural Semente do Vale para exe-
cutar serviço de ra diodifusão comunitária 
na cidade de Carbonita, Estado de Minas 
Ge rais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 796 de 25 de outubro de 2006, que outorga 
autorização à Grupo Cultural Semente do Vale para 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Carbonita, Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 542

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 796, 
de 25 de outubro de 2006, que outorga autorização 
ao Grupo Cultural Semente do Vale para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Carbonita, Estado de Minas Gerais.

Brasília, 25 de julho de 2007. – Luiz Inácio da 
Silva.

MC Nº 803 EM

Brasília, 8 de dezembro 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Grupo Cultural Semente do Vale, 
no Município de Carbonita, 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 Co-
municações sua inscrição para prestar o servico 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 iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53710.000.978/99, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 796, DE 25 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 
53710.000.978/99 e do PARECER/MC/CONJUR/GSL/
Nº 1.391 – 1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização ao Grupo Cultural 
Semente do Vale, com sede na Rua Andrelino Alves 
Ribeiro, nº 61/A, Bairro Cruzeiro, no municipio de Car-
bonita, 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 17º31’37”S e longitude em 
43º00’54”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Helio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.
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RELATÓRIO Nº 0143 /2006/RADCOM/DOS/SSCE/
MC

Referência: Processo 53710.000.978/99, protocoliza-
do em 30 de julho de 1999.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Grupo Cultural Semente do Vale, muni-
cípio de Carbonita, Estado de Minas Gerais.

I – Introdução

1. A Grupo Cultural Semente do Vale, inscrita 
no CNPJ sob o número 20.210.860/0001-67, no Es-
tado de Minas Gerais, com sede na Rua Andrelino 
Alves Ribeiro, nº 61/A, Bairro Cruzeiro, no município 
de Carbonita, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, conforme requerimento datado 
de 30 de julho de 1999, 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 Radiodifu-
são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 16-08-2001 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 4 Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de 
outra entidade foi objeto de exame por parte do Depar-
tamento de Outorga de Serviços, vez que apresentou 
sua solicitação para a mesma área de interesse, tendo 
sido seu processo devidamente analisado e arquivado. 
O motivo do arquivamento, bem como a indicação da 
relação constando os respectivos nome e processo, 
se encontra abaixo explicitada:

a) Associação Comunitária do Bairro São Vicente 
de Paulo – Processo n0 53710.000.352/01, arquivado 
pelos seguintes fatos e fundamentos: por se localizar 
em local incerto, não sabido ou sem possibilidade de 
entrega de correspondência, conforme motivo constante 
da devolução do AR Postal, não foi possível entregar 
o oficio enviado por este Ministério, desta forma, foi 
publicado no DOU de 17-11-2003 Edital de Notifica-
ção para que a entidade apresentasse os documentos 
solicitados no oficio indicado no DOU no prazo de 15 
dias, a partir da data da publicação do Edital, sob pena 
de arquivamento de seu processo, a cópia do DOU 
datado de 17-11-2003 se encontra anexo. Saliente-se 
que, após a publicação no DOU a entidade não enca-

minhou qualquer documentação, sendo seu processo, 
após o prazo determinado no Edital arquivado. A enti-
dade não apresentou solicitação para reconsideração 
desta decisão.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos Técnos. 

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-
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 19-02-1998, o Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 03-03-1998 e Norma Complementar nº 
01/2004, de 26-01-2004.

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 Andrelino Alves Ribeiro, nº 61, Bairro 
Cruzeiro, no município de Carbonita, Estado de Minas 
Gerais, de coordenadas geográficas em 17º31’21”15 
de latitude e 43º01’07”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser confirmadas, pelo que se depreende da memória 
do documento de folhas 23,

denominado de “Roteiro de Análise Técnica de 
RadCom”, que por sua vez trata de outros dados quais 
sejam: informações sobre geração de coordenadas ge-
ográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes 
com os levantamentos do IBGE, compatibilização de 
distanciamento do canal, situação da estação em fai-
xa de fronteira, endereço proposto para instalação da 
antena; planta de arruamento, endereços da sede e 
do sistema irradiante, outros dados e conclusão. Vale 
salientar que ao final, a entidade apontou novas coor-
denadas, o que foi objeto de análise e conclusão por 
este Departamento, que constatou a possibilidade de 
aceitação dos novos dados. Ressalte-se que em rela-
ção ao item 15 do Roteiro de Análise de Instalação da 
Estação de RadCom, houve justificativa às fls. 97.

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 alencada no subitm 7,1 alíneas “a”, 
“d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” e “j” da Norma Complementar 
n0 01/2004, certidão cartorária comprovando o devido 
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registro da ata de constituição da entidade, declaração 
de que a entidade não possui vínculos de subordina-
ção com outra entidade, comprovação de necessária 
alteração estatutária e cópia do CNPJ da requerente, 
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técni-
co, em conformidade com o disposto no subitem 12.1 
e alíneas da citada Norma (fls. 27 a 216).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informaçôes Técnicas” – fls. 38, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma Complementar 01/2004, 
em especial as exigências inscritas em seu subitem 
l2.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 96 e 
97, 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; 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 216, 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
Grupo Cultural Semente do Vale;

• quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Andrelino Alves Ribeiro, nº 61, Bairro Cruzei-
ro, Município de Carbonita, Estado de Minas Gerais;

• coordenadas geográficas
17º31’37”S de latitude e 43º00’54”W de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 96 e 97, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 38 e 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Grupo Cultural Semente do 
Vale, 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 53710.000.978/99, 
de 30 de julho de 1999.

Brasília, 22 de maio de 2006.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 23 de maio de 2006. – Sibela Leandra 

Portella Matias, Coordenadora.
De acordo.
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À consideração do Senhor Secretário de Serviços 
de Comunicação Eletrônica.

Brasília, 23 de maio de 2006. – Carlos Alberto 
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 143/2006/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 23 de maio de 2006. – Joanilson L. 
B. Ferreira, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática em decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 231, DE 2008 

(Nº 575/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Companheira FM Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Paraí, Estado 
do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 978, de 20 de novembro de 2006, que outorga 
permissão à Rádio Companheira FM Ltda., para ex-
plorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Paraí, Estado do Rio Grande do Sul.

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

MENSAGEM Nº 545, 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 978, 
de 20 de novembro de 2006, que outorga permissão à 
Rádio Companheira Fm Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada no mu-
nicípio de Paraí, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília, 25 de julho de 2007. – Luiz I. Lula da 
Silva.

MC Nº 754 EM

Brasília, 30 de novembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-

minou-se a publicação da Concorrência nº 098/2000-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Paraí, Estado do Rio Grande do Sul.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação 
específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Com-
panheira EM Ltda (Processo nº 53790.000367/2000) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que bomologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito sej a encaminhado o 
referido ato.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 978, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com 
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720 de 28 
de novembro de 1995, e tendo viu vista o que consta 
do Processo nº 53790.000367/2000, Concorrência nº 
098/2000-SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Companheira 
Fm Ltda. para explorar,pelo prazo de dez anos sem di-
reito de e freqüência modulada, no município de Paraí, 
Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior, sub pena de tornar-se 
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.
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(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 232, DE 2008 

(Nº 576/2008, na Câmara das Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza ção 
à Associação Educativa e Cul tural Eldora-
do para executar ser viço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Presidente Ole-
gário, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 92 de 21 de março de 2007, que outorga au-
torização à Associação Educativa e Cultural Eldorado 
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Presidente Olegário, Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 580, 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 92, de 
21 de março de 2007, que outorga autorização à As-
sociação Educativa e Cultural Eldorado para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Presidente Olegário, Estado de Minas Gerais.

Brasília, 3 de agosto de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva

MC Nº 53 EM

Brasília, 29 de março de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a Associação Educativa e Cultural Eldorado, 
no Município de Presidente Olegário, Estado de Minas 
Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o caput do art. 223, da Consti-
tuição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A 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 iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53710.000672/99, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Helio Costa.

PORTARIA Nº 92, DE 21 DE MARÇO DE 2007

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 
53710.000672/99 e do PARECER/MC/CONJUR/PAS/
Nº 2460-1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Educa-
tiva e Cultural Eldorado, com sede na Rua Ilídio Araújo, 
nº 163 B, no município de Presidente Olegário, Estado 
de Minas Gerais, para executar serviço de radiodifu-
são comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 18º25’02”5 e longitude em 
46º25’18”W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.
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RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E COM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 0188/2006/RADCOM/DOS/ 
SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.710.000.672/99, protoco-
lizado em 19 de maio de 1999.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Educativa e Cultural Eldo-
rado, município de Presidente Olegário, Estado de 
Minas Gerais.

I – Introdução

1. A Associação Educativa e Cultural Eldorado, 
inscrita no CNPJ sob o número 03.132.169/0001-93, 
no Estado de Minas Gerais, com sede na Rua Ilídio 
Araújo nº 613-B, no município de Presidente Olegá-
rio, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Co-
municações, conforme requerimento datado de 7 de 
abril de 1999, subscrito por representante legal, no 
qual demonstrou interesse na exploração do Servi-
ço 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 28 de janeiro de 2004 que contempla 
a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, 
irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4 Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de 
outras 2 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 Artística e Cultu-
ral de Presidente Olegário – Processo nº 

53.100.000.691/04, arquivado pelos seguin-
tes fatos e fundamentos: diante da falta de 
interesse inicial relativamente a um possível 
acordo com as interessadas descritas no qua-
dro abaixo, e considerando que a Requerente 
conta com menor número representatividade 
junto a comunidade local, este Ministério de-

cidiu pela aplicação do critério da represen-
tatividade, do qual constatou-se que a Asso-
ciação Educativa e Cultural Eldorado possui 
maior pontuação ponderada entre todas as 
interessadas, sendo selecionada para exe-
cutar o serviço na localidade de interesse, 
ensejando o arquivamento dos autos de seu 
processo, conforme comunicado à entidade 
por meio do ofício nº 6.050/2005, datado de 
21-9-2005, cuja cópia do ofício e respectivo 
AR Postal se encontram anexos. Saliente-se 
que, frente a ciência do arquivamento dos 
autos, a entidade apresentou solicitação para 
reconsideração dos autos, tendo sido a mes-
ma objeto de análise pelo Departamento que 
decidiu pela não reconsideração conforme 
os fatos e fundamentos dispostos no ofício 
nº 8.079/05 de 21-12-2005, AR Postal em 
30-12-2005. Saliente-se que até a presen-
te data 4-8-2006, a Entidade não ingressou 
com recurso.

b) Associação Cultural Comunitá-
ria de Presidente Olegário – processo nº 
53.710.000.001/99, arquivado pelos seguintes 
fatos e fundamentos: em decorrência da análi-
se inicialmente efetuada nos autos de seu pro-
cesso, constataram-se pendências passíveis 
do cumprimento de exigências dispostas nos 
Ofícios números 1.669/01 de 19-3-01, 3.461 
de 22-5-01, AR Postal em 5-6-01. Ocorre que 
diante da revisão efetuada nos autos de seu 
processo, constatou-se que a Entidade deixou 
de encaminhar toda a documentação solicitada 
no último ofício, ocorrendo a perda do prazo 
pelo decurso do tempo e restando comprova-
da a falta de interesse processual, conforme 
comunicado à entidade por meio do ofício n0 

4.898/03, datado de 2-6-2003, cuja cópia do 
ofício e respectivo AR Postal se encontram 
anexos. Saliente-se que, frente a ciência do 
arquivamento dos autos, a entidade apresentou 
solicitação para reconsideração desta decisão 
por três vezes, tendo sido as mesmas objeto 
de análise pelo Departamento que decidiu pela 
não reconsideração conforme os fatos e fun-
damentos dispostos nos ofícios nº 18.855 de 
22-11-2004, 5.524 de 2-09-2005 e 7.719/05 de 
9-12-2005. Este último com AR Postal assinado 
em 19-12-05. Saliente-se que até a presente 
data 9-2-2005, a Entidade não ingressou com 
recurso. É importante ressaltar que esta En-
tidade participou do 4º Aviso de Habilitação, 
estando seu processo arquivado.
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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 Felisberto Fonseca, nº 22.224, 
Loja 1, Centro, no município de Presidente Olegário, 
Estado de Minas Gerais, de coordenadas geográficas 
em 18024’52”S de latitude e 46º25’16”W de longitude. 
Estas coordenadas foram alteradas, antes mesmo da 
primeira análise mediante solicitação.

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 124 e 125, 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 arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão. Vale salientar que a entida-
de apontou novas coordenadas e endereço, o que foi 
objeto de análise e conclusivo por este Departamento, 
que constatou a possibilidade de aceitação dos novos 
dados. Ressalte-se que as coordenadas do local de 
instalação participante do Aviso nº 1/2004 não são as 
mesmas que a tornaram a selecionada, pois a Reque-
rente apresentou outro requerimento de demonstração 
de interesse conforme fls.3.

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 
“b”, “c”, “j” e “I” da Norma Complementar nº 01/2004, 
comprovação de necessária alteração estatutária, ten-

do sido solicitada a apresentação do projeto técnico, 
em conformidade com o disposto no subitem 12.1 e 
alíneas da citada Norma (fls. 129 a 207).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 198, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma Complementar 01/2004, 
em especial as exigências inscritas em seu subitem 
12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 203 
e 204. 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 207 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 
01/2004;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registadas 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 01/2004;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas “h”, “i” e ”j” da Norma Complemen-
tar 01/2004 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 
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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 Educativa e Cultural Eldorado;

•quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua IlÍdio Araújo 613 B, Município de Presidente 
Olegário, Estado de Minas Gerais;

• coordenadas geográficas
18º25’02” de latitude e 46º25’18” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 203 e 204, bem 
como “Formulários de Informações Técnicas” – fls. 198 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Educativa e 
Cultural Eldorado, no sentido de conceder-lhe a auto-
rização para a exploração do serviço de radiodifusão 
comunitária, na localidade pretendida, dentro das con-
dições circunscristas no Processo Administrativo nº 
53.710.000.672/99, de 19 de maio de 1999.

Brasília, 4 de agosto 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, 4 de agosto de 2006. – Alexandra Lu-

ciana Costa, Coordenadora.
De acordo.

À consideração do senhor Secretário de Serviços 
de Comunicação Eletrônica. 

Brasília, 4 de agosto de 2006. – Carlos Alberto 
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 0188/2006/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 4 de agosto de 2006. – Joanilson L.B. 
Ferreira, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 233, DE 2008 

(Nº 578/2008, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Gramado Xavier para execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Gramado Xavier, Estado do Rio 
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 

nº 581 de 5 de novembro de 2003, que outorga autoriza-
ção à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Gramado Xavier para executar, por 10 (dez) anos,

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Gramado Xavier, Estado 
do Rio Grande do Sul.

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

MENSAGEM Nº 105, DE 2008 

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 2.954, de 18 de dezembro de 2002, 
alterada pela de nº 629, de 9 de dezembro de 2003 – 
Associação Comunitária pelo Meio Ambiente, Cultura e 
Comunicação Social, na cidade de Ceifo Corá – RN;

2 – Portaria nº 581, de 5 de novembro de 2003 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultu-
ra de Gramado Xavier, na cidade de Gramado Xavier 
– RS;

3 – Portaria nº 692, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária Cultural Rádio Amigos FM, 
na cidade de Entre Rios do Sul – RS;
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4 – Portaria nº 774, de 22 de dezembro de 2003, 
alterada pela de nº 128, de 12 de abril de 2004 – As-
sociação Comunitária Sócio Cultural Kiriris, na cidade 
de Tomar do Geru – SE;

5 – Portaria nº 100, de 16 de fevereiro de 2005 – 
Associação Comunitária de Comunicação Futura, no 
Município de Comendador Gomes – MG;

6 – Portaria nº 34, de 7 de fevereiro de 2006 – ABEC-
CA – Associação Benemérita e Cultural de Conceição das 
Alagoas, no Município de Conceição das Alagoas – MG;

7 – Portaria nº 589, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Civil de Radiodifusão Comunitária Igua-
raçu FM, no Município de Iguaraçu – PR;

8 – Portaria nº 697, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária, Cultural e Artística de To-
mazina, no Município de Tomazina – PR;

9 – Portaria nº 805, de 25 de outubro de 2006 – 
Rádio Comunitária Popular FM, no Município de Uru-
cânia – MG;

10 – Portaria nº 99, de 28 de março de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural para o Progresso 
de Maranguape, no Município de Maranguape – CE;

11 – Portaria 135, de 12 de abril de 2007-Asso-
ciação Comunitária e Cultural Integração FM, no Mu-
nicípio de Ponte Alta – SC;

12 – Portaria nº 142, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Arez/RN – ACCCARN, no Município de Arez – RN;

13 – Portaria nº 144, de 12 de abril de 2007 – 
Associação da Rádio Comunitária Vale do Prata, no 
Município de Landri Sales – PI;

14 – Portaria nº 196, de 17 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária Cultural Frutalense, no Mu-
nicípio de Frutal – MG;

15 – Podaria nº 197, de 23 de maio de 2007 – 
Associação de Comunicação e Cultura de Taquaraçu 
de Minas – ACCTM, no Município de Taquaraçu de 
Minas – MG;

16 – Portaria nº 202, de 28 de maio de 2007 – 
Associação de Integração Comunitária Vida, no Mu-
nicípio de Miranda – MS;

17 – Portaria nº 203, de 28 de maio de 2007 – As-
sociação Comunitária Cidade – Cidade, no Município 
de Três Pontas – MG;

18 – Portaria nº 233, de 28 de maio de 2007 – As-
sociação dos Produtores Rurais de Santana do Itararé – 
PR – A.P.R, no Município de Santana do Itararé – PR;

19 – Portaria nº 236, de 28 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária Idéias e Ações dos Nativos 
de Rio de Contas, no Município de Rio de Contas 
– BA;

20 – Portaria nº 253, de 29 de maio de 2007 – 
Associação Cultural Santanense – ACS, no Município 
de Santana do Seridó – RN;

21 – Portaria nº 274, de 29 de maio de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Pedro 
Afonso, no Município de Pedro Afonso – TO;

22 – Portaria nº 275, de 29 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio FM Aliança, no Muni-
cípio de Paranaguá – PR;

23 – Portaria nº 301, de 19 de junho de 2007 – As-
sociação de Desenvolvimento Cultural e Social de Car-
doso Moreira, no Município de Cardoso Moreira – RJ;

24 – Portaria nº 310, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural de Queimadas – 
ACCQ, no Município de Queimadas – PB;

25 – Portaria nº 312, de 19 de junho de 2007 – Asso-
ciação Jardim América de Desenvolvimento e Assistência 
Comunitária, no Município de Capão do Leão – RS

26 – Portaria nº 317, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária Itapetinguense João Félix 
Neto, no Município de Itapetinga – BA;

27 – Portaria nº 332, de 19 de junho de 2007 – As-
sociação Cultural e Folclórica Bumba Meu – Boi Estela 
de Bequimão, no Município de Bequimão – MA;

28 – Portaria nº 342, de 28 de junho de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Centro do Guilherme, no Município de Centro do Gui-
lherme – MA;

29 – Portaria nº 344, de 28 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária de Rádio Cidade FM, no Mu-
nicípio de Carolina – MA;

30 – Portaria nº 345, de 28 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária de Radiodifusão Cabo Verde, 
no Município de Gurupi – TO;

31 – Portaria nº 363, de 28 de junho de 2007 – 
Fundação de Assistência ao Trabalho e Bem Estar Social 
São José, no Município de São José de Caiana – PB;

32 – Portaria nº 400, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária “União e Paz”, 
no Município de Viamão – RS;

33 – Portaria nº 422, de 24 de julho de 2007 – 
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Monte 
Alegre de Goiás – GO – ADECOM, no Município de 
Monte Alegre de Goiás – GO;

34 – Portaria nº 431, de 24 de julho de 2007 – 
Associação Beneficente, Educacional, Cultural Re-
creativa e dc Radiodifusão Jjiré-Ajjé, no Município de 
Elísio Medrado – BA; e

35 – Portaria nº 432, de 24 de julho de 2007 – 
Associação Cultural de Itaitinga, no Município de Itai-
tinga – CE.

Brasília, 10 de marco de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva. 
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MC Nº 518 EM

Brasília, 26 de novembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária de Co-
municação e Cultura de Gramado Xavier, na cidade de 
Gramado Xavier, Estado do Rio Grande do Sul, explore 
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformida-
de com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das rádios comunitárias, manifestou-se favoravelmente 
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53790.0009l0/02, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 581, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53790.000910/02 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1.388/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização a Associação Comu-
nitária de Comunicação e Cultura de Gramado Xavier, 
com sede na Rua 20 de Março, nº 75 – Centro, na cida-
de de Gramado Xavier, Estado do Rio Grande do Sul, 
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 29º16’10”S e longitude em 
52º34’44”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. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 270/2003-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.790.000.910-02, protoco-
lizado em 15-7-02.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Gramado Xavier, localidade de Gramado 
Xavier, Estado do Rio Grande do Sul.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Gramado Xavier, inscrita no CNPJ sob o 
número 05.080.522/0001-64, no Estado do Rio Grande 
do Sul, com sede na Rua 20 de Março, nº 75, Centro 
na localidade de Gramado Xavier, dirigiu-se ao Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, conforme re-
querimento datado de 10 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 24 de maio de 2002, que contempla a 
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, as-
sim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4 km entre as interessadas 
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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 as 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-
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 nº 2/98, de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com 
centro localizado na Rua 20 de março, nº 75, Centro 
na cidade de Gramado Xavier Estado do Rio Grande 
do Sul, de coordenadas geográficas em 29º16’10”S 
de latitude e 52º34’44”W de longitude.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 62-63, 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: para a apresen-
tação da documentação elencada no subitem 6.7 incisos 
II, III, IV e VIII da Norma nº 2/98, comprovação do devido 
registro de das documentações, cópia do CNPJ válido 
da requerente e declaração do endereço da sede, cujo 
cumprimento e aplicação dos critérios estabelecidos na 
legislação específica resultou no saneamento dos autos 
e posterior seleção da Entidade, tendo sido solicitada a 
apresentação do projeto técnico (fls. 66 a 90).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 69, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 

verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as exi-
gências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se 
nas folhas 82 e 83. Ressaltamos que nestes documen-
tos constam as seguintes informações: identificação 
da entidade; os endereços da sede administrativa e de 
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio; 
características técnicas dos equipamentos (transmissor) 
e acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da 
potência efetiva irradiada e 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 91, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar 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:
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• nome
Associação Comunitária de Comunicação e Cul-

tura de Gramado Xavier

• quadro diretivo
Presidente: Anuar Pifer
Vice-presidente: Adriane Fátima dos Reis
Secretário: David Adelcio da Silveira
Tesoureiro: Eloiz de Castro
Diretor Admin.: Valmir de Camargo

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua 20 de Março, nº 75, Centro, na cidade de 
Gramado Xavier, Estado do Rio Grande do Sul.

• coordenadas geográficas
29º16’10” de latitude e 52º34’44” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 82 e 83, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls 69 e 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Comunitária de Co-
municação e Cultura de Gramado Xavier, no sentido de 
conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço 
de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, 
dentro das condições circunscritas no Processo Adminis-
trativo nº 53.790.000.910-02, de 15 de Julho de 2.002.

Brasília, 23 de setembro de 2003. – Relator da 
conclusão Jurídica Sibela Leandra Portela, Chefe de 
Divisão/SSR – Relator da conclusão Técnica, Regina 
Aparecida Monteiro

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 23 de setembro de 2003. – Jayme Mar-

ques de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Ou-
torga de Serviços de Áudio e Imagem.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 26 de setembro de 2003. – Carlos Al-

berto Freire Resende, Diretor do Departamento de 
Outorga de Serviços

Aprovo o Relatório 
nº 270 /2003/DOSR/SSR/MC. Encaminhe-se à 

Consultoria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 26 de setembro de 2003. – Eugenio de 

Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunica-
ção Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 234, DE 2008 

(Nº 579/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Civil de Radiodifusão Comu-
nitária Iguaraçu FM para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Iguaraçu, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 589 de 15 de setembro de 2006, que ou-
torga autorização à Associação Civil de Radiodifusão 
Comunitária Iguaraçu FM para executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Iguaraçu, Estado 
do Paraná.

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

MENSAGEM Nº 105, DE 2008

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 2.954, de 18 de dezembro de 
2002, alterada pela de nº 629, de 9 de dezembro de 
2003 – Associação Comunitária pelo Meio Ambiente, 
Cultura e Comunicação Social, na cidade de Cerro 
Corá – RN;

2 – Portada nº 581, de 5 de novembro de 2003 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultu-
ra de Gramado Xavier, na cidade de Gramado Xavier 
– RS;

3 – Portaria nº 692, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária Cultural Rádio Amigos FM, 
na cidade de Entre Rios do Sul – RS;

4 – Portaria nº 774, de 22 de dezembro de 2003, 
alterada pela de nº 128, de 12 de abril de 2004 – As-
sociação Comunitária Sócio Cultural Kiriris, na cidade 
de Tomar do Geru – SE;

5 – Portaria nº 100, de 16 de fevereiro de 2005 – 
Associação Comunitária de Comunicação Futura, no 
município de Comendador Gomes – MG;

6 – Portaria nº 34, de 7 de fevereiro de 2006 – 
ABECCA – Associação Benemérita e Cultural de Con-
ceição das Alagoas, no município de Conceição das 
Alagoas – MG;
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7 – Portaria nº 589, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Civil de Radiodifusão Comunitária Igua-
raçu FM, no município de Iguaraçu – PR;

8 – Portaria nº 697, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária, Cultural e Artística de To-
mazina, no município de Tomazina – PR;

9 – Portaria nº 805, de 25 de outubro de 2006 – 
Rádio Comunitária Popular FM, no município de Uru-
cânia – MG;

10 – Portaria nº 99, de 28 de março de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural para o Progresso 
de Maranguape, no município de Maranguape – CE;

11 – Portaria nº 135, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural Integração FM, no 
município de Ponte Alta – SC;

12 – Portaria nº 142, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Arez/RN – ACCCARN, no município de Arez – RN;

13 – Portaria nº 144, de 12 de abril de 2007 – 
Associação da Rádio Comunitária Vale do Prata, no 
município de Landri Sales – PI;

14 – Portaria nº 196, de 17 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária Cultural Frutalense, no mu-
nicípio de Frutal – MG;

15 – Portaria nº 197, de 23 de maio de 2007 – 
Associação de Comunicação e Cultura de Taquaraçu 
de Minas – ACCTM, no município de Taquaraçu de 
Minas – MG;

16 – Portaria nº 202, de 28 de maio de 2007 – 
Associação de Integração Comunitária Vida, no mu-
nicípio de Miranda – MS;

17 – Portaria nº 203, de 28 de maio de 2007 – As-
sociação Comunitária Cidade – Cidade, no município 
de Três Pontas – MG;

18 – Portaria nº 233, de 28 de maio de 2007 – 
Associação dos Produtores Rurais de Santana do 
Itararé – PR – APR, no município de Santana do Ita-
raré – PR;

19 – Portaria nº 236, de 28 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária Idéias e Ações dos Nativos de 
Rio de Contas, no município de Rio de Contas – BA;

20 – Portaria nº 253, de 29 de maio de 2007 – 
Associação Cultural Santanense – ACS, no município 
de Santana do Seridó – RN;

21 – Portaria nº 274, de 29 de maio de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Pedro 
Afonso, no município de Pedro Afonso – TO;

22 – Portaria nº 275, de 29 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio FM Aliança, no muni-
cípio de Paranaguá – PR;

23 – Portaria nº 301, de 19 de junho de 2007 – 
Associação de Desenvolvimento Cultural e Social de 

Cardoso Moreira, no município de Cardoso Moreira 
– RJ;

24 – Portaria nº 310, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural de Queimadas – 
ACCQ, no município de Queimadas – PB;

25 – Portaria nº 312, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Jardim América de Desenvolvimento e 
Assistência Comunitária, no município de Capão do 
Leão – RS

26 – Portaria nº 317, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária Itapetinguense João Félix 
Neto, no município de Itapetinga – BA;

27 – Portaria nº 332, de 19 de junho de 2007 – As-
sociação Cultural e Folclórica Bumba Meu – Boi Estrela 
de Bequimão, no município de Bequimão – MA;

28 – Portaria nº 342, de 28 de junho de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Centro do Guilherme, no município de Centro do Gui-
lherme – MA;

29 – Portaria nº 344, de 28 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária de Rádio Cidade FM, no mu-
nicípio de Carolina – MA;

30 – Portaria nº 345, de 28 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária de Radiodifusão Cabo Verde, 
no município de Gurupi – TO;

31 – Portaria nº 363, de 28 de junho de 2007 – 
Fundação de Assistência ao Trabalho e Bem Estar 
Social São José, no município de São José de Caia-
na – PB;

32 – Portaria nº 400, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária “União e Paz”, 
no município de Viamão – RS;

33 – Portaria nº 422, de 24 de julho de 2007 – 
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Monte 
Alegre de Goiás – GO – ADECOM, no município de 
Monte Alegre de Goiás – GO;

34 – Portaria nº 431, de 24 de julho de 2007 – 
Associação Beneficente, Educacional, Cultural Recre-
ativa e de Radiodifusão Jjiré – Ajjé, no Município de 
Elísio Medrado – BA; e

35 – Portaria nº 432, de 24 de julho de 2007 – 
Associação Cultural de Itaitinga,

no município de Itaitinga – CE.
Brasília, 10 de março de 2008. – Luiz Inácio 

Lula da Silva

MC Nº 566 EM

Brasília, 26 de setembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-
torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Civil de Radiodifusão Co-
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munitária de Iguaraçu FM, no Município de Iguaraçu, 
Estado do Paraná, 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 feve-
reiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53740.001001/98, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Helio Costa

PORTARIA Nº 589 DE 15 DE SETEMBRO 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 1993, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53740.001001/98 e do PARECER/MC/CONJUR/GAT/
Nº 0487 – 1.08/2005, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Civil 
de Radiodifusão Comunitária Iguaraçu FM, com sede 
na Rua Prefeito Sebastião Martins da Silva, nº 301 – 
Centro, no município de Iguaraçu, Estado do Paraná, 
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 23º11’57”S e longitude em 
51º49’43”W, utilizando a freqüência de 105,9MHz

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa

RELATÓRIO Nº 224/2004/RADCOM/DOS/SSCE/
MC – LC

Referência: Processo nº 53740001001/98 protocoli-
zado em 2-9-1998.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Civil de Radiodifusão

Comunitária Iguaraçu FM, Município de Iguaraçu Es-
tado do Paraná.

I – Introdução

1. A Associação Civil de Radiodifusão Comu-
nitária Iguaraçu FM inscrita no CNPJ sob o número 
02.579.064/6001-14, no Estado do Paraná, com sede 
na Rua Prefeito Sebastião Martins da Silva, nº 301, 
Centro, Município de Iguaraçu, dirigiu-se ao Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, conforme re-
querimento datado de 28 de agosto de 1998, 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 18-3-1999 que 
contempla a localidade onde pretende instalar o seu 
transmissor, assim como o sistema irradiante e res-
pectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4km entre as interes-
sadas nesta localidade, comunicamos que apenas 
a mencionada entidade demonstrou seu interesse 
na prestação do referido serviço, não havendo con-
correntes.
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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 Rua Padre Francisco Corso, s/nº, 
Jardim Bela Vista, no Município de Iguaraçu Estado do 
Paraná, de coordenadas geográficas em 23º11’57”S 
de latitude e 51 (ilegível) 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 31/32, 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, 
II da Norma nº 2/98, comprovação de necessária al-
teração estatutária, cópia do CNPJ da requerente e 
declaração do endereço da sede, cujo cumprimento 
e aplicação dos critérios estabelecidos na legislação 
específica resultou no saneamento dos autos e poste-
rior seleção da Entidade, tendo sido solicitada a apre-
sentação do projeto técnico (fls.35 a 116).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 77, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, considerando-
se conformidade com a Norma nº 2/98, em especial 

as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme 
observa-se nas folhas 90/92. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 116 dos autos, correspon-
dentes no que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
qualidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7, inci-
sos XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, 
bem como o Projeto Técnico conforme disposto 
no subitem 6.11 e incisos da Norma Comple-
mentar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes 
do quadro administrativo da requerente, de-
monstrando a sua regularidade, conforme 
indicado no subitem 6.7, incisos III, IV, V e 
VIII da Norma Complementar nº 2/98 e ainda 
demais declarações e documentos requeri-
dos com o 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:
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• nome
Associação Civil de Radiodifusão Comunitária 

Iguaraçu FM

• quadro diretivo

Presidente: Lizete Aparecida Schelbauer da Concei-
ção da Silva
Vice-presidente: Antônio Wanderlei da Silva
Secretário: Ademar Rocha
Tesoureiro: Manoel Batista de Souza
Diretor Adm.: José Nivaldo Marquini

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Padre Francisco Corso, s/nº, Jardim Bela 
Vista, Município de Iguaraçu, Estado do Paraná.

• coordenadas geográficas
23º11’57” de latitude e 51º49’43” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 90/92, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 77, 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Civil de Radiodifu-
são Comunitária Iguaraçu FM, no sentido de conceder-
lhe a autorização para a exploração do serviço de ra-
diodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro 
das condições circunscritas no Processo Administrativo 
nº 53740001001/98 de 2 de setembro de 1998.

Brasília, 28 de julho de 2004. – Luciana Coelho, 
Chefe de Serviço/SSP, Relatora da Conclusão Jurídica 
– Neide Aparecida da Silva, Chefe de Divisão/SSR, 
Relatora da Conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 28 de julho de 2004. – Waldemar Gon-

çalves Ortunho Junior, Coordenador – Geral
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 28 de julho de 2004. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº /2004/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, de de 2004. – Elifas Chaves Gurgel 
do Amaral, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 235, DE 2008 

(Nº 580/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Arez/RN – ACCCARN para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Arez, Estado do Rio Grande 
do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 142 de 12 de abril de 2007, que outorga auto-
rização à Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Arez/RN – ACCCARN para executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Arez, Estado 
do Rio Grande do Norte.

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

MENSAGEM Nº 105, DE 2008 

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 2.954, de 18 de dezembro de 
2002, alterada pela de nº 2 629, de 9 de dezembro de 
2003 – Associação Comunitária pelo Meio Ambiente, 
Cultura e Comunicação Social, na cidade de Cerro 
Corá – RN;

2 – Portaria nº 581, de 5 de novembro de 2003 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultu-
ra de Gramado Xavier, na cidade de Gramado Xavier 
– RS;

3 – Portaria nº 692, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária Cultural Rádio Amigos FM, 
na cidade de Entre Rios do Sul – RS;

4 – Portaria nº 774, de 22 de dezembro de 2003, 
alterada pela de nº 128, de 12 de abril de 2004 – As-
sociação Comunitária Sócio Cultural Kiriris, na cidade 
de Tomar do Geru – SE;

5 – Portaria nº 100, de 16 de fevereiro de 2005 – 
Associação Comunitária de Comunicação Finura, no 
Município de Comendador Gomes – MG;

6 – Portaria nº 34, de 7 de fevereiro de 2006 – 
ABECCA – Associação Benemérita e Cultural de Con-
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ceição das Alagoas, no Município de Conceição das 
Alagoas – MG;

7 – Portaria nº 589, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Civil de Radiodifusão Comunitária Igua-
raçu FM, no Município de Iguaraçu – PR;

8 – Portaria nº 697, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária, Cultural e Artística de To-
mazina, no Município de Tomazina – PR;

9 – Portaria nº 805, de 25 de outubro de 2006 – 
Rádio Comunitária Popular FM, no Município de Uru-
cânia – MG;

10 – Portaria nº 99, de 28 de março de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural para o Progresso 
de Maranguape, no Município de Maranguape – CE;

11 – Portaria nº 135, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural Integração FM, no 
Município de Ponte Alta – SC;

12 – Portaria nº 142, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Arez/RN – ACCCARN, no Município de Arez – RN; 

13 – Portaria nº 144, de 12 de abril de 2007 – 
Associação da Rádio Comunitária Vale do Prata, no 
Município de Landri Sales – PI;

14 – Portaria nº 196, de 17 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária Cultural Frutalense, no Mu-
nicípio de Frutal – MG;

15 – Portaria nº 197, de 23 de maio de 2007 – 
Associação de Comunicação e Cultura de Taquaraçu 
de Minas – ACCTM, no Município de Taquaraçu de 
Minas – MG;

16 – Portaria nº 202, de 28 de maio dc 2007 – 
Associação de Integração Comunitária Vida, no Mu-
nicípio de Miranda – MS;

17 – Portaria nº 203, de 28 de maio de 2007 – As-
sociação Comunitária Cidade – Cidade, no Município 
de Três Pontas – MG;

18 – Portaria nº 233, de 28 de maio de 2007 – 
Associação dos Produtores Rurais de Santana do 
Itararé – PR – A.P.R, no Município de Santana do Ita-
raré – PR;

19 – Portaria nº 236, de 28 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária Idéias e Ações dos Nativos de 
Rio de Contas, no Município de Rio de Contas – BA;

20 – Portaria nº 253, de 29 de maio de 2007 – 
Associação Cultural Santanense – ACS, no Município 
de Santana do Seridó – RN

21 – Portaria nº 274, de 29 de maio de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Pedro 
Afonso, no Município de Pedro Afonso – TO;

22 – Portaria nº 275, de 29 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio FM Aliança, no Muni-
cípio de Paranaguá – PR;

23 – Portaria nº 301, de 19 de junho de 2007 – As-
sociação de Desenvolvimento Cultural e Social de Car-
doso Moreira, no Município de Cardoso Moreira – RJ;

24– Portaria nº 310, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural de Queimadas – 
ACCQ, no Município de Queimadas – PB;

25 – Portaria nº 312, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Jardim América de Desenvolvimento e 
Assistência Comunitária, no Município de Capão do 
Leão – RS

26– Portaria nº 317, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária Itapetinguense João Félix 
Neto, no Município de Itapetinga – BA;

27 – Portaria nº 332, de 19 de junho de 2007 – As-
sociação Cultural e Folclórica Bumba Meu– Boi Estrela 
de Bequimão, no Município de Bequimão – MA;

28 – Portaria nº 342, de 28 de junho de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Centro do Guilherme, no Município de Centro do Gui-
lherme – MA;

29 – Portaria nº 344 de 28 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária de Rádio Cidade FM, no Mu-
nicípio de Carolina – MA;

30 – Portaria nº 345, de 28 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária de Radiodifusão Cabo Verde, 
no Município de Gurupi – TO;

31 – Portaria nº 363, de 28 de junho de 2007 – 
Fundação de Assistência ao Trabalho e Bem Estar 
Social São José, no Município de São José de Caia-
na – PB;

32 – Portaria nº 400, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária “União e Paz”, 
no Município de Viamão – RS;

33 – Podaria nº 422, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação de Desenvolvimento Comunitário de Monte 
Alegre de Goiás – ADECOM, no Município de Monte 
Alegre de Goiás – GO;

34 – Portaria nº 431, de 24 de julho de 2007 – 
Associação Beneficente, Educacional, Cultural Recre-
ativa e de Radiodifusão Jjiré – Ajjé, no Município de 
Elísio Medrado – BA; e

35 – Portaria nº 432, de 24 de julho de 2007 – 
Associação Cultural de Itaitinga, no Município de Itai-
tinga – CE.

Brasília, 10 de março de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 85 EM

Brasília, 7 de maio de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
Outorga de Autorização e respectiva documentação 
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para que a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Arez/RN – ACCCARN, no Município de 
Arez, Estado do Rio Grande do Norte, em conformi-
dade 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 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 
53780.000121/1998, 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, Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 142, DE 12 DE ABRIL DE 2007.

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 Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo 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 53780.000121/1998 e 
do Parecer/MC/CONJUR/PAS/Nº 0421 – 1.08/2007, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização a Associação Comu-
nitária de Comunicação e Cultura de Arez/RN – ACC-
CARN, com sede na Rua Getúlio Vargas, s/nº – Centro, 
no município de Arez, Estado do Rio Grande do Norte, 
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 6º11’52”S e longitude em 
35º09’49”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

INFORMAÇÃO Nº 43/2006 – RADCOM/DOS/ 
SSCE/MC-SLP

Referência: Processo nº 53.780.000.121-98 de 11-
8-1998.

Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a 
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária de Comunica-
ção e Cultura de Arez/RN – ACCCARN na localidade 
de Arez, Estado do Rio Grande do Norte.

Conclusão: Processo instruído.

Trata-se o presente processo de pedido de au-
torização para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Arez, estado do Rio Grande 
do Norte, formulado pela Associação Comunitária de 
Comunicação e Cultura de Arez/RN – ACCCARN.

Em decorrência da análise da documentação ins-
trutória do processo em epígrafe e de acordo com a 
NOTA/MC/CONJUR/GAT/Nº 0647-108/2005, datada de 
5-4-2005, foram apontadas as seguintes pendências: 
retificação da denominação da entidade no estatuto 
social e apresentação de documentos de diretores.

Desta forma, seguiram-se diligências para a apre-
sentação da referida documentação, tendo sido a mes-
ma encaminhada pela Requerente, complementando 
a documentação instrutória do processo.

Ressaltamos que a atual diretoria da entidade 
está composta dos seguintes membros:

Presidente: Giovani Teixeira de Menezes
Vice-Presidente: Idamercindo Azevedo da Costa
1º Secretário: Gilbério da Rocha Silva
2º Secretária: Maria das Dores de Oliveira
1º Tesoureira: Miguel Pacheco de Aragão
2º Tesoureira: Rosileide Marinho de Freitas
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Frente ao saneamento do processo e ainda, con-
siderando o Relatório nº 56/2005–DOSR/SSR/MC, 
este Departamento conclui que toda a documentação 
constante dos autos encontra-se de acordo com a le-
gislação atinente.

Face ao exposto, faz-se mister o retorno dos 
autos à Consultoria Jurídica, para apreciação do 
relatado, no sentido de conceder a Associação Co-
munitária de Comunicação e Cultura de Arez / RN – 
ACCCARN outorga de Autorização para a exploração 
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade 
pretendida.

Brasília, 15 de dezembro de 2006. – Sibela Le-
andra Portella, Coordenadora.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, de dezembro de 2006. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga 
de Serviços.

Aprovo a Informação nº 43/2006/RADCOM/DOS/
SSCE/MC – SLP. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica 
para exame e parecer.

Brasília, de dezembro de 2006. – Zilda Beatriz 
S. de Campos Abreu, Secretária de Serviços de Co-
municação Eletrônica Interina.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 236, DE 2008 
(Nº 581/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Comunicação e Cultura de 
Taquaraçu de Minas – ACCTM para execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Taquaraçu de Minas, Estado de 
Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 197 de 23 de maio de 2007, que outorga 
autorização à Associação de Comunicação e Cultura 
de Taquaraçu de Minas – ACCTM para executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Taquaraçu 
de Minas, Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 105, DE 2008

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 2.954, de 18 de dezembro de 
2002, alterada pela de nº 629, de 9 de dezembro de 
2003 – Associação Comunitária pelo Meio Ambiente, 
Cultura e Comunicação Social, na cidade de Cerro 
Corá – RN;

2 – Portaria nº 581, de 5 de novembro de 2003 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultu-
ra de Gramado Xavier, na cidade de Gramado Xavier 
– RS;

3 – Portaria nº 692, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária Cultural Rádio Amigos FM, 
na cidade de Entre Rios do Sul – RS;

4 – Portaria nº 774, de 22 de dezembro de 2003, 
alterada pela de nº 128, de 12 de abril de 2004 – As-
sociação Comunitária Sócio Cultural Kiriris, na cidade 
de Tomar do Geru – SE;

5 – Portaria nº 100, de 16 de fevereiro de 2005 – 
Associação Comunitária de Comunicação Futura, no 
Município de Comendador Gomes – MG;

6 – Portaria nº 34, de 7 de fevereiro de 2006 – 
ABECCA – Associação Benemérita e Cultural de Con-
ceição das Alagoas, no Município de Conceição das 
Alagoas – MG;

7 – Podaria nº 589, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Civil de Radiodifusão Comunitária Igua-
raçu FM, no Município de Iguaraçu – PR;

8 – Podaria nº 697, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária, Cultural e Artística de To-
mazina, no Município de Tomazina – PR;

9 – Portaria nº 805, de 25 de outubro de 2006 – 
Rádio Comunitária Popular FM, no Município de Uru-
cânia – MG;

10 – Portaria nº 99, de 28 de março de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural para o Progresso 
de Maranguape, no Município de Maranguape – CE;

11 – Portaria nº 135, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural Integração FM, no 
Município de Ponte Alta – SC;

12 – Portaria nº 142, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Arez/RN – ACCCARN, no Município de Arez – RN;
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13 – Portaria nº 144, de 12 de abril de 2007 – 
Associação da Rádio Comunitária Vale do Prata, no 
Município de Landri Sales – PI;

14 – Portada nº 196, de 17 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária Cultural Frutalense, no Mu-
nicípio de Frutal – MG;

15 – Portaria nº 197, de 23 de maio de 2007 – 
Associação de Comunicação e, Cultura de Taquaraçu 
de Minas – ACCTM, no município de Taquaraçu de 
Minas – MG;

16 – Portaria nº 202, de 28 de maio de 2007 – 
Associação de Integração Comunitária Vida, no mu-
nicípio de Miranda – MS;

17 – Portaria nº 203, de 28 de maio de 2007 – As-
sociação Comunitária Cidade – Cidade, no município 
de Três Pontas – MG;

18 – Portaria nº 233, de 28 de maio de 2007 – 
Associação dos Produtores Rurais de Santana do 
Itararé – PR – A.P.R, no município de Santana do Ita-
raré – PR;

19 – Portaria nº 236, de 28 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária Idéias e Ações dos Nativos de 
Rio de Contas, no município de Rio de Contas – BA;

20 – Portaria nº 253, de 29 de maio de 2007 – 
Associação Cultural Santanense – ACS, no município 
de Santana do Seridó – RN;

21 – Portaria nº 274, de 29 de maio de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Pedro 
Afonso, no município de Pedro Afonso – TO;

22 – Portaria nº 275, de 29 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio FM Aliança, no muni-
cípio de Paranaguá – PR;

23 – Portaria nº 301, de 19 de junho de 2007 – 
Associação de Desenvolvimento Cultural e Social de 
Cardoso Moreira, no município de Cardoso Moreira 
– RJ;

24 – Portaria nº 310, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural de Queimadas – 
ACCQ, no município de Queimadas – PB;

25 – Portaria nº 312, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Jardim América de Desenvolvimento e 
Assistência Comunitária, no município de Capão do 
Leão – RS;

26 – Portaria nº 317, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária Itapetinguense João Félix 
Neto, no município de Itapetinga – BA;

27 – Portaria nº 332, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Cultural e Folclórica Bumba Meu – Boi 
Estrela de Bequimão, no município de Bequimão – 
MA;

28 – Portaria nº 342, de 28 de junho de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Comunitário de 

Centro do Guilherme, no município de Centro do Gui-
lherme – MA;

29 – Portaria nº 344, de 28 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária de Rádio Cidade FM, no mu-
nicípio de Carolina – MA;

30 – Portaria nº 345, de 28 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária de Radiodifusão Cabo Verde, 
no município de Gurupi – TO;

31 – Portaria nº 363, de 28 de junho de 2007 – 
Fundação de Assistência ao Trabalho e Bem Estar 
Social São José, no município de São José de Caia-
na – PB;

32 – Portaria nº 400, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária “União e Paz”, 
no município de Viamão – RS;

33 – Portaria nº 422, de 24 de julho de 2007 – 
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Monte 
Alegre de Goiás – GO – ADECOM, no município de 
Monte Alegre de Goiás – GO;

34 – Portaria nº 431, de 24 de julho de 2007 – 
Associação Beneficente, Educacional, Cultural Recre-
ativa e de Radiodifusão Jjiré – Ajjé, no Município de 
Elísio Medrado – BA; e

35 – Portaria nº 432, de 24 de julho de 2007 – 
Associação Cultural de Itaitinga, no município de Itai-
tinga – CE.

Brasília, 10 de março de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 157 EM

Brasília, 31 de maio de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-
torga de autorização e respectiva documentação para 
que a pela Associação de Comunicação e Cultura de 
Taquaruçu de Minas – ACCTM explore o serviço de 
radiodifusão comunitária, no Município de Taquaruçu 
de Minas, Estado de Minas Gerais, 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 
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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 
53000.027613/2005, 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 197, DE 23 DE MAIO DE 2007

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 Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53000.027613/2005 e 
do PARECER/MC/CONJUR/MGT/Nº 354-1.08/2007, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Co-
municação e Cultura de Taquaraçu de Minas – ACCTM, 
com sede na Rua Francisco Ferraz – nº 440, no muni-
cípio de Taquaraçu de Minas, 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 coorde-
nadas geográficas com latitude em 19º39’49”S e 
longitude em 43º41’28”W, utilizando a freqüência 
de 87,9 Mhz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Hélio Costa.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E COM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 0297/2006/RADCOM/DOS/ 
SSCE/MC

Referência: Processo nº 53000.027.613/05, Protoco-
lizado em 08 de junho de 2005.

Objeto:Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação de Comunicação e Cultura 
de Taquaruçu de Minas – ACCTM, município de Taqua-
ruçu de Minas, Estado de Minas Gerais.

I – Introdução

1. A Associação de Comunicação e Cultura de 
Taquaruçu de Minas – ACCTM, inscrita no CNPJ sob 
o número O7.4O0.842/00Ol-8O, no Estado de Minas 
Gerais, com sede na Rua Francisco Ferraz, n.º 440, 
no município de Taquaruçu de Minas, dirigiu-se ao 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, con-
forme requerimento datado de 07/06/2005, 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 03 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 27-10-2005 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 4 km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de 
outra entidade foi objeto de exame por parte do Depar-
tamento de Outorga de Serviços, vez que apresentou 
sua solicitação para a mesma área de interesse, tendo 
sido seu processo devidamente analisado e arquivado. 
O motivo do arquivamento, bem como a indicação da 
relação constando os respectivos nome e processo, 
se encontram abaixo explicitada:

a) Associação Comunitária Bairro 
Nossa Senhora de Fátima – Processo nº 
53710.000.886/02, arquivado pelos seguintes 
fatos e fundamentos: No intuito de autorizar as 
Entidades interessadas na execução do ser-
viço nesta localidade, este Ministério publicou 
Aviso no Diário Oficial da União de 27-10-
05 convocando as Entidades a apresentarem 
a documentação exigida para a autorização. 
Ocorre que a “Associação Comunitária Bairro 
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Nossa Senhora de Fátima” não encaminhou 
a documentação exigida pela legislação es-
pecífica, qual seja a disposta no subitem 7.1 
e alíneas da Norma Complementar 01/2004, 
bem como no art. 9º, §2º e incisos da Lei nº 
9.612/98, no prazo legal estipulado no citado 
aviso de habilitação, o qual expirou aos 30-1-
06, impossibilitando a análise técnico-jurídica 
do requerimento, conforme comunicado à en-
tidade por meio do oficio nº 2077, datado de 
28-4-2006, cuja cópia do oficio e respectivo AR 
Postal se encontram anexos. Saliente-se que, 
frente a ciência do arquivamento dos autos, a 
entidade não apresentou solicitação para re-
consideração 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-
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 03.03.1998 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 Francisco Ferraz, nº 440, no 
município de Taquaruçu de Minas, Estado de Minas 
Gerais, de coordenadas geográficas em l9º40’11”S de 
latitude e 43º41’14”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 52 e 53, 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, o que foi objeto 
de análise e conclusão por este Departamento, que 

constatou a possibilidade de aceitação dos novos da-
dos. Ressalte se que em relação ao item 15 do Rotei-
ro de Análise de Instalação da Estação de RadCom, 
houve justificativa às fls.92.

7. Considerado a seleção desta requerente, bem 
como a documentação que foi encaminhada pela re-
querente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas “a”, 
“d” e “e” da Norma Complementar nº 01/2004, esclare-
cimentos acerca da composição da diretoria executiva 
da entidade, declaração de que a entidade não possui 
vínculos de subordinação com outra entidade, compro-
vação de necessária alteração estatutária e cópia do 
CNPJ retificado da requerente, tendo sido solicitada 
a apresentação do projeto técnico, em conformidade 
com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada 
Norma (fls. 61 a 103).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 78, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma Complementar 01/2004, 
em especial as exigências inscritas em seu subitem 
12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 92. 
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; 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 01 a 103, 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;

• 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;
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• 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 Comunicação e Cultura de Taqua-

ruçu de Minas – ACCTM;

• quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Francisco Ferraz, nº 440, Bairro Nossa se-
nhora de Fátima Município de Taquaruçu de Minas, 
Estado de Minas Gerais;

• coordenadas geográficas
19º39’49” de latitude e 43º41’28” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 92, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 78 e que 
se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação de Comunicação 
e Cultura de Taquaruçu de Minas – ACCTM, no sen-
tido de conceder-lhe a autorização para a exploração 
do serviço de radiodifusão comunitária, na localida-
de pretendida, dentro das condições circunscritas no 

Processo Administrativo nº 53000.027.613/05 de 8 de 
junho de 2005.

Brasília, 30 de novembro de 2006.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 1 de dezembro de 2006. – Alexandra 

Luciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
Á consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica
Brasília, de de 2006. – Carlos Alberto Freire 

Resende, Diretor do Departamento de Outorga de 
Serviços.

Aprovo o Relatório nº 297/2006/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, de de 2006. – Zilda Beatriz de Cam-
pos Abreu, Secretária de Serviços de Comunicação 
Eletrônica Interina.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 237, DE 2008 

(Nº 582/2008 na câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Integração Comunitária 
Vida para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Miranda, Estado 
de Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 202 de 28 de maio de 2007, que outor-

ga autorização à Associação de Integração Comunitária 
Vida para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Miranda, Estado de Mato Grosso do Sul.

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

MENSAGEM Nº 105, DE 2008

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
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apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 2.954, de 18 de dezembro de 
2002, alterada pela de nº 629, de 9 de dezembro de 
2003 – Associação Comunitária pelo Meio Ambiente, 
Cultura e Comunicação Social, na cidade de Cerro 
Corá – RN;

2 – Portaria nº 581, de 5 de novembro de 2003 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultu-
ra de Gramado Xavier, na cidade de Gramado Xavier 
– RS;

3 – Portaria nº 692, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária Cultural Rádio Amigos FM, 
na cidade de Entre Rios do Sul – RS;

4 – Portaria nº 774, de 22 de dezembro de 2003, 
alterada pela de nº 128, de 12 de abril de 2004 – As-
sociação Comunitária Sócio Cultural Kiriris, na cidade 
de Tomar do Geru – SE;

5 – Portaria nº 100, de 16 de fevereiro de 2005 – 
Associação Comunitária de Comunicação Futura, no 
município de Comendador Gomes – MG;

6 – Portaria nº 34, de 7 de fevereiro de 2006 – 
ABECCA – Associação Benemérita e Cultural de Con-
ceição das Alagoas, no município de Conceição das 
Alagoas – MG;

7 – Portaria nº 589, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Civil de Radiodifusão Comunitária Igua-
raçu FM, no município de Iguaraçu – PR;

8 – Portaria nº 697, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária, Cultural e Artística de To-
mazina, no município de Tomazina – PR;

9 – Portaria nº 805, de 25 de outubro de 2006 – 
Rádio Comunitária Popular FM, no município de Uru-
cânia – MG;

10 – Portaria nº 99, de 28 de março de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural para o Progresso 
de Maranguape, no município de Maranguape – CE;

11 – Portaria nº 135, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural Integração FM, no 
município de Ponte Alta – SC;

12 – Portaria nº 142, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Arez/RN – ACCCARN, no município de Arez – RN;

13 – Portaria nº 144, de 12 de abril de 2007 – 
Associação da Rádio Comunitária Vale do Prata, no 
município de Landri Sales – PI;

14 – Portaria nº 196, de 17 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária Cultural Frutalense, no mu-
nicípio de Frutal – MG;

15 – Portaria nº 197, de 23 de maio de 2007 – 
Associação de Comunicação e Cultura de Taquaraçu 
de Minas – ACCTM, no município de Taquaraçu de 
Minas – MG;

16 – Portaria nº 202, de 28 de maio e 2007 – As-
sociação de Integração Comunitária Vida, no município 
de Miranda – MS;

17 – Portaria nº 203, de 28 de maio de 2007 – As-
sociação Comunitária Cidade – Cidade, no município 
de Três Pontas – MG;

18 – Portaria nº 233, de 28 de maio de 2007 – 
Associação dos Produtores Rurais de Santana do 
Itararé – PR – A.P.R, no município de Santana do Ita-
raré – PR;

19 – Portaria nº 236, de 28 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária Idéias e Ações dos Nativos de 
Rio de Contas, no município de Rio de Contas – BA;

20 – Portaria nº 253, de 29 de maio de 2007 – 
Associação Cultural Santanense – ACS, no município 
de Santana do Seridó – RN;

21 – Portaria nº 274, de 29 de maio de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Pedro 
Afonso, no município de Pedro Afonso – TO;

22 – Portaria nº 275, de 29 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio FM Aliança, no muni-
cípio de Paranaguá – PR;

23 – Portaria nº 301, de 19 de junho de 2007 – 
Associação de Desenvolvimento Cultural e Social de 
Cardoso Moreira, no município de Cardoso Moreira 
– RJ;

24 – Portaria nº 310, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural de Queimadas – 
ACCQ, no município de Queimadas – PB;

25 – Portaria nº 312, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Jardim América de Desenvolvimento e 
Assistência Comunitária, no município de Capão do 
Leão – RS;

26 – Portaria nº 317, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária Itapetinguense João Félix 
Neto, no município de Itapetinga – BA;

27 – Portaria nº 332, de 19 de junho de 2007 – As-
sociação Cultural e Folclórica Bumba Meu – Boi Estrela 
de Bequimão, no município de Bequimão – MA;

28 – Portaria nº 342, dc 28 de junho de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Centro do Guilherme, no município de Centro do Gui-
lherme – MA;

29 – Portaria nº 344 de 28 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária de Rádio Cidade FM, no mu-
nicípio de Carolina – MA;

30 – Portaria nº 345, de 28 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária de Radiodifusão Cabo Verde, 
no município de Gurupi – TO;
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31 – Portaria nº 363, de 28 de junho de 2007 – 
Fundação de Assistência ao Trabalho e Bem Estar 
Social São José, no município de São José de Caia-
ria – PB;

32 – Portaria nº 400, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária “União e Paz”, 
no município de Viamão – RS;

33 – Portaria nº 422, de 24 de julho de 2007 – 
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Monte 
Alegre de Goiás – GO – ADECOM, no município de 
Monte Alegre de Goiás – GO;

34 – Portaria nº 431, de 24 de julho de 2007 – 
Associação Beneficente, Educacional, Cultural Recre-
ativa e de Radiodifusão Jjiré – Ajjé, no Município de 
Elísio Medrado – BA; e

35 – Portaria nº 432, de 24 de julho de 2007 – 
Associação Cultural de Itaitinga, no município de Itai-
tinga – CE.

Brasília, 10 de março de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 159 EM

Brasília, 31 de maio de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-
torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a Associação de integração Comunitária Vida, no 
Município de Miranda, Estado do Mato Grosso do Sul, 
em conformidade com o caput do art. 223, da Consti-
tuição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A 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 demonstração de receptivida-
de 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 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 

53700.000060/2002, 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 202 DE 28 DE MAIO DE 2007

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 Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo 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 cons-
ta do Processo Administrativo nº 53700.000060/02 e 
do Parecer/MC/CONJUR/PAS/Nº 0744 – 1.08/2007, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização a Associação de In-
tegração Comunitária Vida, com sede na Rua Manoel 
Joaquim, s/nº – Aldeia Moreira, no Município de Mi-
randa, Estado do Mato Grosso do Sul, 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 20º16’19”S e longitude em 
56º20’12”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E SEM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 296/2006/RADCOM/DOS/ 
SSCE/MC

Referência: Processo nº 53700.000060/02 protocoli-
zado em 25 de março de 2002.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação de Integração Comunitária 
Vida Município de Miranda Mato Grosso do Sul.

    209ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2008 



46050 Quarta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2008

I – Introdução

 1. A Associação de Integração Comunitária Vida 
inscrita no CNPJ sob o número 53700.000060/02, 
no Estado do Mato Grosso do Sul, com sede na Rua 
Manoel Joaquim, S/Nº – Aldeia Moreira, Município de 
Miranda – MS, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Esta-
do das Comunicações, conforme requerimento datado 
de 22 de março 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 Radiodifu-
são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 29-8-2002 que contempla a 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 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 estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame 
do pleito formulado pela requerente, de acordo com pe-
tição de folha 1, bem como toda a documentação apre-
sentada 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.

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 Manoel Joaquim, S/Nº – Al-
deia Moreira, no Município de Miranda, Estado do 
Mato Grosso do Sul, de coordenadas geográficas em 
20º19’05”S de latitude e 56º18’38”W de longitude. 
Estas coordenadas foram alteradas, antes mesmo da 
primeira análise.

 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 79 e 80, 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 171.

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 c, 
g, da Norma Complementar nº 1/2004, comprovação 
de necessária alteração estatutária, certidão cartorária 
e declaração de que a entidade não possui vínculos 
de subordinação, tendo sido solicitada a apresentação 
do projeto técnico, em conformidade com o disposto 
no subitem 12.1 e alíneas da citada Norma (fls. 140 
a 169).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 167, 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 171. 
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; 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 169, 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;
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• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• projeto técnico conforme disposto no 
subitem 12.1 e alíneas da Norma Comple-
mentar 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 Integração Comunitária Vida;

• quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio 

Rua Manoel Joaquim, s/nº – Aldeia Moreira, Mu-
nicípio de Miranda, Estado do Mato Grosso do Sul.

• coordenadas geográficas
20º16’19” de latitude e 56º20’12” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro 
de Análise de Instalação da Estação” – fls. 171, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” 167 que 
se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação de Integração 
Comunitária Vida, no sentido de conceder-lhe a au-
torização para a exploração do serviço de radiodifu-
são comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53700.000060/02 de 25 de março de 2002.

Brasília, 30 de novembro de 2006 – Vilma de 
Fátima Alvarenga Fanis, Relatora da conclusão Ju-
rídica – Regina Aparecida Monteiro, Relatora da 
conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 30 de novembro de 2006. – Alexandra 

Luciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 30 de novembro de 2006. – Carlos Al-

berto Freire Resende, Diretor do Departamento de 
Outorga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 296/2006/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 30 de novembro de 2006. – Zilda Bea-
triz S. de Campos Abreu, Secretária de Serviços de 
Comunicação Eletrônica Interina.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa).)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 238, DE 2008 

(Nº 552/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza ção 
à Associação de Desenvolvimen to Comu-
nitário de Coqueiro Seco – Alagoas para 
executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Coqueiro Seco, Estado 
de Ala goas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 658, de 21 de novembro de 2007, que outorga 
autorização à Associação de Desenvolvimento Comu-
nitário de Coqueiro Seco – Alagoas para executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Coqueiro Seco, 
Estado de Alagoas.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 106, DE 2008

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comuni-
cações, autorizações às entidades abaixo relacionadas 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária, 
conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 149, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Cultural do Povoado Pacas, na cidade de 
Pinheiro – MA;

2 – Portaria nº 229, de 3 de maio de 2004 – As-
sociação Comunitária de Rádio FM Ebenézer Áudio, 
no Município de Bom Jesus do Norte – ES;

3 – Portaria nº 442, de 11 de outubro de 2005 
– Associação Rádio Comunitária Nova Alternativa da 
Cambé, no Município de Cambé – PR;

4 – Portaria nº 278, de 9 de maio de 2006 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Orocó – PE, 
no Município de Orocó – PE;

5 – Portaria nº 338, de 7 de julho de 2006 – As-
sociação Cultural e Comunicação Social São Vicente 
do Sul, no Município de São Vicente do Sul – RS;

6 – Portaria nº 417, de 4 de setembro de 2006 
– Associação de Comunicação Comunitária, no Mu-
nicípio de Rosário do Sul – RS;

7 – Portaria nº 418, de 4 de setembro de 2006 – 
Associação Rádio Comunitária Três Rios, no Município 
de Cacequi – RS;

8 – Portaria nº 681, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural de Pranchita, no Município de 
Pranchita – PR;

9 – Portaria nº 715, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Navegantes de Difusão Comunitária, no 
Município de São Borja – RS;

10 – Portaria nº 721, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Betel, no Município de Guarapuava – 
PR;

11 – Portaria nº 745, de 24 de outubro de 2006 
– Associação Cultural e Comunitária de Itapema, no 
Município de Itapema – SC;

12 – Portaria nº 784, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Compromisso com a Verdade e a Vida, no Município 
de Cosmópolis – SP;

13 – Portaria nº 1.025, de 19 de dezembro de 
2006 – Associação Movimento Comunitário Rádio 
Esperança de Aporé – FM, no Município de Aporé 
– GO;

14 – Portaria nº 17, de 3 de janeiro de 2007 – 
Associação das Mulheres de São Pedro, no Município 
de Jucás – CE;

15 – Portaria nº 46, de 19 de janeiro de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural de Heliópolis, no 
Município de Heliópolis – BA;

16 – Portaria nº 139, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária da Rádio Studio de Curiúva, 
no Município de Curiúva – PR;

17 – Portaria nº 147, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Primavera do Leste, 
no Município de Primavera do Leste – MT;

18 – Portaria nº 148, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação dos Moradores do Setor Norte, no Município 
de Almas – TO;

19 – Portaria nº 151, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Regional FM, no Mu-
nicípio de Muritiba – BA;

20 – Portaria nº 161, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Cultural Comunitária Módulo, no Município 
de Buri – SP;

21 – Portaria nº 185, de 27 de abril de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Tibau – 
ARTC, no Município de Tibau – RN;

22 – Portaria nº 235, de 28 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária de Igreja Nova, no Município 
de Igreja Nova – AL;

23 – Portaria nº 237, de 28 de maio de 2007 
– Associação dos Produtores Rurais do Vale do Rio 
Preto – APRLVARP, no Município de Aparecida do Rio 
Negro – TO;

24 – Portaria nº 443, de 9 de agosto de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Livre Ibirataia, no Mu-
nicípio de Ibirataia – BA;

25 – Portaria nº 508, de 13 de setembro de 
2007 – Associação Educativa de Comunicação os 
Moradores e Usuários da Água do Município de São 
José do Siridó – RN, no Município de São José do 
Siridó – RN;

26 – Portaria nº 510, de 13 de setembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária São Joa-
quim, no Município de São Joaquim – SC;

27 – Portaria nº 512, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária e Cultural Jesus Libertador 
de Galvão, no Município de Galvão – SC;

28 – Portaria nº 514, de 13 de setembro de 2007 
– Rádio Comunitária Nova Itaberaba FM, no Município 
de Nova Itaberaba – SC;

29 – Portaria nº 542, de 27 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária Rádio Mongaguá FM, no 
Município de Mongaguá – SP
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30 – Portaria nº 547, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Ecologia e Meio Ambiente de Piranhas 
– Grupo Ema, no Município de Piranhas – GO;

31 – Portaria nº 551, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural 
e Social de Cosmorama, no Município de Cosmora-
ma – SP;

32 – Portaria nº 582, de 16 de outubro de 2007 – 
ACIPA – Associação Comunitária de Palmeirante, no 
Município de Palmeirante – TO;

33 – Portaria nº 587, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Novo Ho-
rizonte, no Município de Lontras – SC;

34 – Portaria nº 595, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Santo Antônio, no Município de Carida-
de – CE;

35 – Portaria nº 596, de 16 de outubro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Cultural 
FM de Exu Pernambuco – PE, no Município de Exu 
– PE;

36 – Portaria nº 607, de 5 de novembro de 2007 
– Associação de Comunicação da Rádio Comunitá-
ria “Vila Pavão que Queremos”, no Município de Vila 
Pavão – ES;

37 – Portaria nº 613, de 6 de novembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária Portomar, no Muni-
cípio de Ipojuca – PE;

38 – Portaria nº 645, de 21 de novembro de 2007 
– Associação de Difusão Comunitária de Baianópolis, 
no Município de Baianópolis – BA;

39 – Portaria nº 654, de 21 de novembro de 2007 
– Associação da Comunidade de Luzinópolis, no Mu-
nicípio de Luzinópolis – TO; e

40 – Portaria nº 658, de 21 de novembro de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Coqueiro Seco – Alagoas, no Município de Coqueiro 
Seco – AL.

Brasília, 10 de março de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

 
MC Nº 532 EM

Brasília, 30 de novembro de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação de Desenvolvimento 
Comunitário de Coqueiro Seco – Alagoas, no Municí-
pio de Coqueiro Seco, de Estado de Alagoas, explore 
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformi-
dade 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 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 
53000.029161/2004, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos consti-
tucionais 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 Constitui-
ção Federal.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 658, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2007

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 Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53000.029.161/2004 
e do Parecer/MC/Conjur/JSN/Nº 2.172 – 1.08/2007, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de De-
senvolvimento Comunitário de Coqueiro Seco – Ala-
goas, com sede na Avenida Prefeito José de Almeida 
Filho, nº 126 – Bairro: Brasília, no município de Coquei-
ro Seco, Estado de Alagoas, 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 subse-
qüentes, seus regulamentos e normas complemen-
tares.
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Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 9º38’18”S e longitude em 
35º48’7”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

 
RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 

E SEM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 23/2007/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53000.029161/04 protocoli-
zado em 6-7-2004.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do serviço de radiodifusão comunitária.

Interessado: Associação de Desenvolvimento Co-
munitário de Coqueiro Seco – Alagoas, Município de 
Coqueiro Seco, Estado de Alagoas.

I – Introdução

1. A Associação de Desenvolvimento Comuni-
tário de Coqueiro Seco – Alagoas, inscrita no CNPJ 
sob o nº 05.635.547/0001-87, no Estado de Alagoas, 
com sede na Avenida Prefeito José de Almeida Fi-
lho, nº 126 – Bairro: Brasília, Município de Coqueiro 
Seco, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, conforme requerimento datado de 1º 
de junho de 2004, 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 trata-
da como requerente, baseou o seu pleito nos termos 
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial 
da União – DOU de 27-10-2005 que contempla a 
localidade onde pretende instalar o seu transmis-
sor, assim sendo de sistema irradiante e respectivo 
estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4km entre as interes-
sadas nesta localidade, comunicamos que apenas 
a mencionada entidade demonstrou seu interesse 
na prestação do referido serviço, não havendo con-
correntes.

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 pe-
tição de folha 1, bem como toda a documentação apre-
sentada 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.

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 Nova Olinda, nº 37 – Bairro: 
Brasília, no Município de Coqueiro Seco, Estado de 
Alagoas, de coordenadas geográficas em 9º38’26”S 
de latitude e 35º48’13”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, de-
monstra que as coordenadas geográficas indicadas 
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da 
memória do documento de folhas 75, denominado de 
“Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua 
vez trata de outros dados, quais sejam: informações 
sobre geração de coordenadas geográficas, instru-
ções sobre coordenadas coincidentes com os levanta-
mentos do IBGE, compatibilização de distanciamento 
do canal, situação da estação em faixa de fronteira, 
endereço proposto para instalação da antena; plan-
ta de arruamento, endereços da sede e do sistema 
irradiante, outros dados e conclusão. Vale salientar 
que ao final, a entidade apontou novas coordenadas 
passando a constar: 9º38’18”S e 35º48’7”W no se-
guinte endereço: Avenida Prefeito José de A. Filho, 
nº 126 – Bairro: Brasília, o que foi objeto de análise 
e conclusão por este departamento, que constatou 
a possibilidade de aceitação dos novos dados, con-
forme as fls. 63/64 dos autos.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências passí-
veis do cumprimento das seguintes exigências: apre-
sentação da documentação elencada no subitem 7.1 
alíneas d, e, i, da Norma Complementar nº 1/2004, 
comprovação de necessária alteração estatutária, 
comprovante de válida existência das entidades que 
manifestaram apoio à iniciativa, tendo sido solicitada 
a apresentação do projeto técnico, em conformidade 
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com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada 
Norma (fls. 77 a 163).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado 
o “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 63/64, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se 
o roteiro de verificação de instalação da estação, 
constatando-se conformidade com a Norma Comple-
mentar nº 1/2004, em especial as exigências inscritas 
em seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se 
nas folhas 126. Ressaltamos que nestes documen-
tos constam as seguintes informações: identificação 
da entidade; os endereços da sede administrativa e 
de localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio; características técnicas dos equipamentos 
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial), 
com indicação da potência efetiva irradiada e inten-
sidade de campo no limite da área de serviço, dia-
gramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 164 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 Complementar 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

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 Desenvolvimento Comunitário de 

Coqueiro Seco – Alagoas,

• quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Avenida Prefeito José de A. Filho, nº 126– Brasília, 
Município de Coqueiro Seco, Estado de Alagoas.

• coordenadas geográficas
9º38’18” de latitude e 35º48’7” de longitude, cor-

respondente aos dados dispostos no “Roteiro de Aná-
lise de Instalação da Estação” – fls. 126, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 63/64 e 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação de Desenvolvi-
mento Comunitário de Coqueiro Seco – Alagoas, no 
sentido de conceder-lhe a autorização para a explora-
ção do serviço de radiodifusão comunitária, na loca-
lidade pretendida, dentro das condições circunscritas 
no Processo Administrativo nº 53000.029161/04 de 6 
de julho de 2004.

Brasília, 26 de janeiro de 2007. – Lúcia Hele-
na Magalhães Bueno Rosa, Relator da Conclusão 
Jurídica – Regina Aparecida Monteiro, Relator da 
Conclusão Técnica.

De acordo.
Á consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 26 de janeiro de 2007. – Alexandra Lu-

ciana Costa, Coordenador-Geral.
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De acordo.
Á consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 29 de janeiro de 2007. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga 
de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 0023/2007/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 29 de janeiro de 2007. – Zilda Beatriz 
S. de Campos Abreu, Secretária de Serviços de Co-
municação Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 239, DE 2008 

(Nº 550/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza ção 
à Associação de Comunicação da Rádio 
Comunitária “Vila Pavão Que Queremos” 
para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Vila Pavão, Estado 
do Espírito Santo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 607 de 5 de novembro de 2007, que outorga 
autorização à Associação de Comunicação da Rádio 
Comunitária “Vila Pavão Que Queremos” para execu-
tar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vila 
Pavão, Estado do Espírito Santo.

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

MENSAGEM Nº 106, DE 2008

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 149, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Cultural do Povoado Pacas, na cidade de 
Pinheiro – MA;

2 – Portaria nº 229, de 3 de maio de 2004 – As-
sociação Comunitária de Rádio FM Ebenézer Áudio, 
no Município de Bom Jesus do Norte – ES;

3 – Portaria nº 442, de 11 de outubro de 2005 
– Associação Rádio Comunitária Nova Alternativa da 
Cambé, no Município de Cambé – PR;

4 – Portaria nº 278, de 9 de maio de 2006 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Orocó – PE, 
no Município de Orocó – PE;

5 – Portaria nº 338, de 7 de julho de 2006 – As-
sociação Cultural e Comunicação Social São Vicente 
do Sul, no Município de São Vicente do Sul – RS;

6 – Portaria nº 417, de 4 de setembro de 2006 
– Associação de Comunicação Comunitária, no Mu-
nicípio de Rosário do Sul – RS;

7 – Portaria nº 418, de 4 de setembro de 2006 – 
Associação Rádio Comunitária Três Rios, no Município 
de Cacequi – RS;

8 – Portaria nº 681, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural de Pranchita, no Município de 
Pranchita – PR;

9 – Portaria nº 715, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Navegantes de Difusão Comunitária, no 
Município de São Borja – RS;

10 – Portaria nº 721, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Betel, no Município de Guarapuava – 
PR;

11 – Portaria nº 745, de 24 de outubro de 2006 
– Associação Cultural e Comunitária de Itapema, no 
Município de Itapema – SC;

12 – Portaria nº 784, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Compromisso com a Verdade e a Vida, no Município 
de Cosmópolis – SP;

13 – Portaria nº 1.025, de 19 de dezembro de 2006 
– Associação Movimento Comunitário Rádio Esperança 
de Aporé – FM, no Município de Aporé – GO;

14 – Portaria nº 17, de 3 de janeiro de 2007 – 
Associação das Mulheres de São Pedro, no Município 
de Jucás – CE;

15 – Portaria nº 46, de 19 de janeiro de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural de Heliópolis, no 
Município de Heliópolis – BA;

16 – Portaria nº 139, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária da Rádio Studio de Curiúva, 
no Município de Curiúva – PR;

17 – Portaria nº 147, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Primavera do Leste, 
no Município de Primavera do Leste – MT;

18 – Portaria nº 148, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação dos Moradores do Setor Norte, no Município 
de Almas – TO;

19 – Portaria nº 151, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Regional FM, no Mu-
nicípio de Muritiba – BA;
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20 – Portaria nº 161, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Cultural Comunitária Módulo, no Município 
de Buri – SP;

21 – Portaria nº 185, de 27 de abril de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Tibau – 
ARTC, no Município de Tibau – RN;

22 – Portaria nº 235, de 28 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária de Igreja Nova, no Município 
de Igreja Nova – AL;

23 – Portaria nº 237, de 28 de maio de 2007 
– Associação dos Produtores Rurais do Vale do Rio 
Preto – APRLVARP, no Município de Aparecida do Rio 
Negro – TO;

24 – Portaria nº 443, de 9 de agosto de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Livre Ibirataia, no Mu-
nicípio de Ibirataia – BA;

25 – Portaria nº 508, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Educativa de Comunicação os Moradores 
e Usuários da Água do Município de São José do Siridó 
RN, no Município de São José do Siridó– RN;

26 – Portaria nº 510, de 13 de setembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária São Joa-
quim, no Município de São Joaquim – SC;

27 – Portaria nº 512, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária e Cultural Jesus Libertador 
de Galvão, no Município de Galvão – SC;

28 – Portaria nº 514, de 13 de setembro de 2007 
– Rádio Comunitária Nova Itaberaba FM, no Município 
de Nova Itaberaba – SC;

29 – Portaria nº 542, de 27 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária Rádio Mongaguá FM, no 
Município de Mongaguá – SP

30 – Portaria nº 547, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Ecologia e Meio Ambiente de Piranhas 
– Grupo Ema, no Município de Piranhas – GO;

31 – Portaria nº 551, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural 
e Social de Cosmorama, no Município de Cosmora-
ma – SP;

32 – Portaria nº 582, de 16 de outubro de 2007 – 
ACIPA – Associação Comunitária de Palmeirante, no 
Município de Palmeirante – TO;

33 – Portaria nº 587, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Novo Ho-
rizonte, no Município de Lontras – SC;

34 – Portaria nº 595, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Santo Antônio, no Município de Carida-
de – CE;

35 – Portaria nº 596, de 16 de outubro de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária Cultural FM de 
Exu Pernambuco – PE, no Município de Exu – PE;

36 – Portaria nº 607, de 5 de novembro de 2007 
– Associação de Comunicação da Rádio Comunitá-

ria “Vila Pavão que Queremos”, no Município de Vila 
Pavão – ES;

37 – Portaria nº 613, de 6 de novembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária Portomar, no Muni-
cípio de Ipojuca – PE;

38 – Portaria nº 645, de 21 de novembro de 2007 
– Associação de Difusão Comunitária de Baianópolis, 
no Município de Baianópolis – BA;

39 – Portaria nº 654, de 21 de novembro de 2007 
– Associação da Comunidade de Luzinópolis, no Mu-
nicípio de Luzinópolis – TO; e

40 – Portaria nº 658, de 21 de novembro de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Coqueiro Seco – Alagoas, no Município de Coqueiro 
Seco -AL.

Brasília, 10 de março de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 501 EM

Brasília, 21 de novembro de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-
torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Comunicação da Rádio 
Comunitária “Vila Pavão Que Queremos”, no Municí-
pio de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo, 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 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 
53000.002364/06, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
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 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 607 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2007

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 Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53000.002364/06 e do 
Parecer/MC/CONJUR/MGT/Nº 2131 – 1.08 / 2007, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de 
Comunicação da Rádio Comunitária “Vila Pavão Que 
Queremos”, com sede na Rua Desembargador San-
tos Neves, nº 12 – Centro, no Município de Vila Pavão, 
Estado do Espírito Santo, 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 geo-
gráficas com latitude em 18º 37’ 10”S e longitude em 
40º 36’ 01”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E COM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 237 /2007/RADCOM/DOS/ 
SSCE/MC

Referência: Processo nº 53000.002364106, protoco-
lizado em 17-1-2006.

Objeto: Requerimento de autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação de Comunicação da Rádio 
Comunitária “Vila Pavão Que Queremos” Município de 
Vila Pavão, Estado do Espírito Santo.

I – Introdução

1. A Associação de Comunicação da Rádio Co-
munitária “Vila Pavão Que Queremos”, inscrita no 
CNPJ sob o número 07.756.954/0001-78, no Estado 
do Espírito Santo com sede na Rua Desembargador 
Santos Neves, nº 12 – centro, no Município de Espíri-
to Santo, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, conforme requerimento datado de 28 
de dezembro de 2005, 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 Radiodifu-
são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
03 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 22-5-2006 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 ain-
da, considerando a distância de 4km entre as inte-
ressadas nesta localidade, comunicamos que o re-
querimento de outra entidade foi objeto de exame 
por parte do Departamento de Outorga de Serviços, 
vez que apresentou sua solicitação para a mesma 
área de interesse, tendo sido seu processo devida-
mente analisado e arquivado. O motivo do arquiva-
mento, bem como a indicação da relação constando 
o respectivo nome e processo, se encontra abaixo 
explicitada:

a) Associação dos Amigos de Vila Pavão 
– Processo nº 53.000.055978/06, arquivado 
pelos seguintes fatos e fundamentos: diante 
da falta de um possível acordo, e considerando 
que a requerente conta com menor represen-
tatividade junto a comunidade local, decidiu-se 
pela aplicação do critério da representativida-
de, do qual constatou-se que a “Associação 
de Comunicação da Rádio Comunitária Vila 
Pavão Que Queremos” possui maior pontua-
ção ponderada entre todas as interessadas, 
sendo selecionada para executar o serviço, 
ensejando o arquivamento dos autos, confor-
me comunicado à entidade por meio do oficio 
nº 3.670/07, datado de 12-7-2007, 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.
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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 re-
gular a análise dos requerimentos, passou ao exame do 
pleito formulado pela requerente, de acordo com petição 
de folha nº 1, 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 Pedra do Cruzeiro, s/nº, centro, 
no Município de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo, 
de coordenadas geográficas em 33º7’17”S de latitude 
e 79º40’76”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser confirmadas, pelo que se depreende da memória 
do documento de folha nº 82, 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 passando a 
constar: 18º37’10”S e 40º36’1”W no seguinte endere-
ço: Rua Adelaide Ramlow, nº 12 – Ondina, o que foi 
objeto de análise e conclusão por este Departamento, 
que constatou a possibilidade de aceitação dos novos 
dados, conforme as fl. nº 117 dos autos.

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 c, d, 
o da Norma Complementar nº 1/2004, comprovação de 
necessária alteração estatutária, tendo sido solicitada 
a apresentação do projeto técnico, em conformidade 
com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada 
Norma (fls. 88 a 124).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fl. 117, 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 126. 
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; 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 nºs 1 a 128 dos autos, corres-
ponde 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

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:
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• nome
Associação de Comunicação da Rádio Comuni-

tária “Vila Pavão Que Queremos”

• quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Adelaide Ramlow, nº 12 – Ondina, Município 
de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo;

• coordenadas geográficas
18º37’10” de latitude e 40º36’01” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 126, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 117 e que 
se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação de Comunicação da 
Rádio Comunitária “Vila Pavão Que Queremos”, no sentido 
de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço 
de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, den-
tro das condições circunscritas no Processo Administrativo 
nº 53000.002364/06, de 17 de janeiro de 2006.

Brasília, 18 de setembro de 2007. – Lúcia He-
lena Magalhães Bueno Rosa, Relator da conclusão 
Jurídica – Neide Aparecida da Silva, Relator da con-
clusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 18 de setembro de 2007. – Sibela Le-

andra Portella Matias, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 18 de setembro de 2007. – Carlos Al-

berto Freire Resende, Diretor do Departamento de 
Outorga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 237/2007/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, de setembro de 2007. – Zilda Beatriz 
S. de Campos Abreu, Secretária de Serviços de Co-
municação Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 240, DE 2008 

(Nº 547/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária Rádio Mongaguá 
FM para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na ci dade de Mongaguá, Esta-
do de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Por-

taria nº 542, de 27 de setembro de 2007, que outorga 
autorização à Associação Comunitária Rádio Monga-
guá FM para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Mongaguá, Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM Nº 106, DE 2008

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 149, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Cultural do Povoado Pacas, na cidade de 
Pinheiro – MA;

2 – Portaria nº 229, de 3 de maio de 2004 – As-
sociação Comunitária de Rádio FM Ebenézer Áudio, 
no Município de Bom Jesus do Norte – ES;

3 – Portaria nº 442, de 11 de outubro de 2005 
– Associação Rádio Comunitária Nova Alternativa da 
Cambé, no Município de Cambé – PR;

4 – Portaria nº 278, de 9 de maio de 2006 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Orocó – PE, 
no Município de Orocó – PE;

5 – Portaria nº 338, de 7 de julho de 2006 – As-
sociação Cultural e Comunicação Social São Vicente 
do Sul, no Município de São Vicente do Sul – RS;

6 – Portaria nº 417, de 4 de setembro de 2006 
– Associação de Comunicação Comunitária, no mu-
nicípio de Rosário do Sul – RS;

7 – Portaria nº 418, de 4 de setembro de 2006 – 
Associação Rádio Comunitária Três Rios, no município 
de Cacequi – RS;

8 – Portaria nº 681, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural de Pranchita, no Município de 
Pranchita – PR;
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9 – Portaria nº 715, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Navegantes de Difusão Comunitária, no 
Município de São Borja – RS;

10 – Portaria nº 721, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Betel, no Município de Guarapuava – 
PR;

11 – Portaria nº 745, de 24 de outubro de 2006 
– Associação Cultural e Comunitária de Itapema, no 
Município de Itapema – SC;

12 – Portaria nº 784, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Compromisso com a Verdade e a Vida, no Município 
de Cosmópolis – SP;

13 – Portaria nº 1.025, de 19 de dezembro de 2006 
– Associação Movimento Comunitário Rádio Esperança 
de Aporé – FM, no Município de Aporé – GO;

14 – Portaria nº 17, de 3 de janeiro de 2007 – 
Associação das Mulheres de São Pedro, no Município 
de Jucás – CE;

15 – Portaria nº 46, de 19 de janeiro de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural de Heliópolis, no 
Município de Heliópolis – BA;

16 – Portaria nº 139, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária da Rádio Studio de Curiúva, 
no Município de Curiúva – PR;

17 – Portaria nº 147, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Primavera do Leste, 
no município de Primavera do Leste – MT;

18 – Portaria nº 148, de 12 de abril de 2007 As-
sociação dos Moradores do Setor Norte, no município 
de Almas – TO;

19 – Portaria nº 151, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Regional FM, no mu-
nicípio de Muritiba – BA;

20 – Portaria nº 161, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Cultural Comunitária Módulo, no município 
de Buri – SP;

21 – Portaria nº 185, de 27 de abril de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Tibau – 
ARTC, no município de Tibau – RN;

22 – Portaria nº 235, de 28 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária de Igreja Nova, no município 
de Igreja Nova – AL;

23 – Portaria nº 237, de 28 de maio de 2007 
– Associação dos Produtores Rurais do Vale do Rio 
Preto – APRLVARP, no município de Aparecida do Rio 
Negro – TO;

24 – Portaria nº 443, de 9 de agosto de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Livre Ibirataia, no mu-
nicípio de Ibirataia – BA;

25 – Portaria nº 508, de 13 de setembro de 
2007 – Associação Educativa de Comunicação os 
Moradores e Usuários da Água do Município de São 

José do Siridó – RN, no município de São José do 
Siridó – RN;

26 – Portaria nº 510, de 13 de setembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária São Joa-
quim, no município de São Joaquim – SC;

27 – Portaria nº 512, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária e Cultural Jesus Libertador 
de Galvão, no município de Galvão – SC;

28 – Portaria nº 514, de 13 de setembro de 2007 
– Rádio Comunitária Nova Itaberaba FM, no município 
de Nova Itaberaba – SC;

29 – Portaria nº 542, de 27 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária Rádio Mongaguá FM, no 
município de Mongaguá – SP;

30 – Portaria nº 547, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Ecologia e Meio Ambiente de Piranhas 
– Grupo Ema, no município de Piranhas – GO;

31 – Portaria nº 551, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural 
e Social de Cosmorama, no município de Cosmora-
ma – SP;

32 – Portaria nº 582, de 16 de outubro de 2007 – 
ACIPA – Associação Comunitária de Palmeirante, no 
município de Palmeirante – TO;

33 – Portaria nº 587, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Novo Ho-
rizonte, no município de Lontras – SC;

34 – Portaria nº 595, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Santo Antônio, no município de Carida-
de – CE;

35 – Portaria nº 596, de 16 de outubro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Cultural 
FM de Exu Pernambuco – PE, no município de Exu 
– PE;

36 – Portaria nº 607, de 5 de novembro de 2007 
– Associação de Comunicação da Rádio Comunitá-
ria “Vila Pavão que Queremos”, no município de Vila 
Pavão – ES;

37 – Portaria nº 613, de 6 de novembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária Portomar, no muni-
cípio de Ipojuca – PE;

38 – Portaria nº 645, de 21 de novembro de 2007 
– Associação de Difusão Comunitária de Baianópolis, 
no município de Baianópolis – BA;

39 – Portaria nº 654, de 21 de novembro de 2007 
– Associação da Comunidade de Luzinópolis, no mu-
nicípio de Luzinópolis – TO; e

40 – Portaria nº 658, de 21 de novembro de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Coqueiro Seco – Alagoas, no Município de Coqueiro 
Seco – AL.

Brasília, 10 de março de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

    221ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2008 



46062 Quarta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2008

MC Nº 483 EM

Brasília, 21 de novembro de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a Associação Comunitária Rádio Mongaguá 
FM, no município de Mongaguá, Estado de São Pau-
lo, 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 iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural, mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53830.001821/98, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 542, DE 27 DE SETEMBRO DE 2007

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 Serviço de Radiodi-
fusão Comunitária, aprovado pelo 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 53830.001821/98 e do PARECER/MC/
CONJUR/PAS/Nº 1.740 – 1.08/2007, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização a Associação Co-
munitária Rádio Mongaguá FM, com sede na Avenida 
Governador Mário Covas Júnior, nº 6.080 – apto 71, 

no município de Mongaguá, Estado de São Paulo para 
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra-
zo 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 24º7’6”S e longitude em 
46º40’3”W, utilizando a freqüência de 92,5MHz.

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 137 /2007/RADCOM/DOS/ 
SSCE/MC

Referência: Processo nº 53830.001821/98 protocoli-
zado em 25-8-98

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária Rádio Mongaguá 
FM Município de Mongaguá, Estado de São Paulo.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária Rádio Mongaguá 
FM, inscrita no CNPJ sob o número, no Estado de São 
Paulo, com sede na Avenida Governador Mário Covas 
Júnior, nº 6.080 – apartamento 71, no Município de Mon-
gaguá, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Co-
municações, conforme requerimento datado de 11-8-98, 
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, nos termos do aviso de habilitação 
publicado no Diário Oficial da União – DOU de 27-3-
2000 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 (02) entidades foram objeto de exame por parte do 
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Departamento de Outorga de Serviços, vez que apresen-
taram suas solicitações para a mesma área de interesse, 
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) Associação e Movimento Comu-
nitário Rádio Aratu – FM – Processo nº 
53830.002009/98, arquivado pelos seguintes 
fatos e fundamentos: Considerou-se como 
válida a declaração de “abdicação do pleito” 
apresentado por essa entidade em prol da 
concorrente, no qual comprovou-se a con-
cretização do acordo, conforme consta no 
documento datado de 19-7-2004, tendo sido 
selecionada a Associação Comunitária Rádio 
Mongaguá – FM, conforme comunicado à en-
tidade por meio do ofício nº 13.206/04, datado 
de 3-8-2004, 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.

b) Associação e Movimento Comunitário 
Ativa – Processo nº 53830.002672/98, arquivado 
pelos seguintes fatos e fundamentos: a entidade 
deixou de cumprir parte das exigências elenca-
das no referido ofício, conforme comunicado à 
entidade por meio do ofício nº 1.790/07, datado 
de 11-4-2007, 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.

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 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 no Calçadão Jacob KouKdjian, nº 158 – sala 

2 – centro, no Município de Mongaguá, Estado de São 
Paulo, de coordenadas geográficas em 24º05’35”S de 
latitude e 046º37’15”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser confirmadas, pelo que se depreende da memória 
do documento de folhas 47, 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 passando a constar: 24º07’06” S 
e 46º40’03” W no seguinte endereço: Avenida Cidade 
de Itanhaém, nº 151 – Jardim Santa Efigênia, o que foi 
objeto de análise e conclusão por este Departamento, 
que constatou a possibilidade de aceitação dos novos 
dados, conforme as fls. 159/160 dos autos.

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, 
e, g, h, i, j, da Norma Complementar nº 1/2004, com-
provação de necessária alteração estatutária, tendo 
sido solicitada a apresentação do projeto técnico, em 
conformidade com o disposto no subitem 12.1 e alí-
neas da citada norma (fls. 51 a 266).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 159/160, 
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 
270. 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 270 dos autos, correspon-
de 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 Complemen-
tar 01/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos requeridos com intuito de confirmar 
alguns dados informados;

III – Conclusão

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de 
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, 
após detido exame do rol de documentos, os quais es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

• nome
Associação Comunitária Rádio Mongaguá FM;

• quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Avenida Cidade de Itanhaém, nº 151 – Jardim 
Santa Efigênia, município de Mongaguá, Estado de 
São Paulo.

• coordenadas geográficas
24º07’06” de latitude e 46º40’03” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 

Análise de Instalação da Estação” – fls. 270, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 159/160 e 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Comunitária 
Rádio Mongaguá FM, 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 
53830.001821/98, de 25 de agosto de 1998.

Brasília, 12 de junho de 2007. – Lúcia Helena 
Magalhães Bueno Rosa, Relatora da conclusão Ju-
rídica – Neide Aparecida da Silva, Relatora da con-
clusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 12 de junho de 2007. – Alexandra Lu-

ciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, de junho de 2007. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 0137/2007/RADCOM/
DOS/SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurí-
dica para exame e parecer.

Brasília, de junho de 2007. – Zilda Beatriz S. de 
Campos Abreu, Secretária de Serviços de Comuni-
cação Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 241, DE 2008 

(Nº 545/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza ção 
à Associação Educativa de Co municação 
os Moradores e Usuários da Água do Mu-
nicípio de São José do Siridó RN para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 
na ci dade de São José do Siridó, Estado 
do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Por-

taria nº 508 de 13 de setembro de 2007, que outorga 
autorização à Associação Educativa de Comunicação 
Os Moradores e Usuários da Água do Município de São 
José do Siridó RN para executar, por 10 (dez) anos, 
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sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São José do Siridó, Estado 
do Rio Grande do Norte.

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

MENSAGEM Nº 106, DE 2008

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 149, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Cultural do Povoado Pacas, na cidade de 
Pinheiro – MA;

2 – Portaria nº 229, de 3 de maio de 2004 – As-
sociação Comunitária de Rádio FM Ebenézer Áudio, 
no Município de Bom Jesus do Norte – ES;

3 – Portaria nº 442, de 11 de outubro de 2005 
– Associação Rádio Comunitária Nova Alternativa da 
Cambé, no Município de Cambé – PR;

4 – Portaria nº 278, de 9 de maio de 2006 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Orocó – PE, 
no Município de Orocó – PE;

5 – Portaria nº 338, de 7 de julho de 2006 – As-
sociação Cultural e Comunicação Social São Vicente 
do Sul, no Município de São Vicente do Sul – RS;

6 – Portaria nº 417, de 4 de setembro de 2006 
– Associação de Comunicação Comunitária, no Mu-
nicípio de Rosário do Sul – RS;

7 – Portaria nº 418, de 4 de setembro de 2006 – 
Associação Rádio Comunitária Três Rios, no Município 
de Cacequi – RS;

8 – Portaria nº 681, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural de Pranchita, no Município de 
Pranchita – PR;

9 – Portaria nº 715, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Navegantes de Difusão Comunitária, no 
Município de São Borja – RS;

10 – Portaria nº 721, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Betel, no Município de Guarapuava – 
PR;

11 – Portaria nº 745, de 24 de outubro de 2006 
– Associação Cultural e Comunitária de Itapema, no 
Município de Itapema – SC;

12 – Portaria nº 784, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Compromisso com a Verdade e a Vida, no Município 
de Cosmópolis – SP;

13 – Portaria nº 1.025, de 19 de dezembro de 2006 
– Associação Movimento Comunitário Rádio Esperança 
de Aporé – FM, no Município de Aporé – GO;

14 – Portaria nº 17, de 3 de janeiro de 2007 – 
Associação das Mulheres de São Pedro, no Município 
de Jucás – CE;

15 – Portaria nº 46, de 19 de janeiro de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural de Heliópolis, no 
Município de Heliópolis – BA;

16 – Portaria nº 139, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária da Rádio Studio de Curiúva, 
no Município de Curiúva – PR;

17 – Portaria nº 147, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Primavera do Leste, 
no Município de Primavera do Leste – MT;

18 – Portaria nº 148, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação dos Moradores do Setor Norte, no Município 
de Almas – TO;

19 – Portaria nº 151, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Regional FM, no Mu-
nicípio de Muritiba – BA;

20 – Portaria nº 161, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Cultural Comunitária Módulo, no Município 
de Buri – SP;

21 – Portaria nº 185, de 27 de abril de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Tibau – 
ARTC, no Município de Tibau – RN;

22 – Portaria nº 235, de 28 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária de Igreja Nova, no Município 
de Igreja Nova – AL;

23 – Portaria nº 237, de 28 de maio de 2007 
– Associação dos Produtores Rurais do Vale do Rio 
Preto – APRLVARP, no Município de Aparecida do Rio 
Negro – TO;

24 – Portaria nº 443, de 9 de agosto de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Livre Ibirataia, no Mu-
nicípio de Ibirataia – BA;

25 – Portaria nº 508, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Educativa de Comunicação os Moradores 
e Usuários da Água do Município de São José do Siridó 
RN, no Município de São José do Siridó – RN;

26 – Portaria nº 510, de 13 de setembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária São Joa-
quim, no Município de São Joaquim – SC;

27 – Portaria nº 512, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária e Cultural Jesus Libertador 
de Galvão, no Município de Galvão – SC;

28 – Portaria nº 514, de 13 de setembro de 2007 
– Rádio Comunitária Nova Itaberaba FM, no Município 
de Nova Itaberaba – SC;

29 – Portaria nº 542, de 27 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária Rádio Mongaguá FM, no 
Município de Mongaguá – SP
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30 – Portaria nº 547, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Ecologia e Meio Ambiente de Piranhas 
– Grupo Ema, no Município de Piranhas – GO;

31 – Portaria nº 551, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural 
e Social de Cosmorama, no Município de Cosmora-
ma – SP;

32 – Portaria nº 582, de 16 de outubro de 2007 – 
ACIPA – Associação Comunitária de Palmeirante, no 
Município de Palmeirante – TO;

33 – Portaria nº 587, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Novo Ho-
rizonte, no Município de Lontras – SC;

34 – Portaria nº 595, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Santo Antônio, no Município de Carida-
de – CE;

35 – Portaria nº 596, de 16 de outubro de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária Cultural FM de 
Exu Pernambuco – PE, no Município de Exu – PE;

36 – Portaria nº 607, de 5 de novembro de 2007 
– Associação de Comunicação da Rádio Comunitá-
ria “Vila Pavão que Queremos”, no Município de Vila 
Pavão – ES;

37 – Portaria nº 613, de 6 de novembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária Portomar, no Muni-
cípio de Ipojuca – PE;

38 – Portaria nº 645, de 21 de novembro de 2007 
– Associação de Difusão Comunitária de Baianópolis, 
no Município de Baianópolis – BA;

39 – Portaria nº 654, de 21 de novembro de 2007 
– Associação da Comunidade de Luzinópolis, no Mu-
nicípio de Luzinópolis – TO; e

40 – Portaria nº 658, de 21 de novembro de 2007 – 
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Coqueiro 
Seco – Alagoas, no Município de Coqueiro Seco – AL.

Brasília, 10 de março de 2008. – Luiz I. Lula da 
Silva.

MC Nº 402 EM

Brasília, 26 de setembro de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-
torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Educativa de Comunicação 
os Moradores e Usuários da Água do Município de São 
José Do Siridó RN, no Município de São José do Siri-
dó, Estado do Rio Grande do Norte, 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 iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.014539/2004, 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 508, DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

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 Serviço de Radiodi-
fusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53000.014539/2004 e do PARECER/
MC/CONJUR/MGT/Nº 1.509 – 1.08/2007, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização a Associação Edu-
cativa de Comunicação os Moradores e Usuários Água 
do Município de São José do Seridó – RN, com sede 
na Rua João Fernandes, s/nº, Bairro Liberdade, no 
Município de São José do Seridó, Estado do Rio Gran-
de do Norte, 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 06º26’48”S e longitude em 
36º52’53”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
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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 Nº 199/2007/RADCOM/DOS/ 
SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.000.014539/2004, proto-
colizado em 5-4-2004

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Educativa de Comunicação 
os Moradores e Usuários da Água do Município de 
São José do Seridó – RN, Município de São José do 
Seridó, Estado de Rio Grande do Norte

I – Introdução

1. A Associação Educativa de Comunicação dos 
Moradores e Usuários da Água do Município de São 
José do Seridó – RN, inscrita no CNPJ sob o número 
05640770/0001-12, no Estado de Rio Grande do Norte, 
com sede Rua João Fernandes, s/n, Bairro Liberda-
de, no Município de São José do Seridó, dirigiu-se ao 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, con-
forme requerimento datado de 5-4-2004, 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 22-5-2006 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 4 km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de 
outra entidade foi objeto de exame por parte do Depar-
tamento de Outorga de Serviços, vez que apresentou 
sua solicitação para a mesma área de interesse, tendo 
sido seu processo devidamente analisado e arquivado. 
Os motivos dos arquivamentos, bem como a indicação 
da relação constando o respectivo nome e processo, 
se encontram abaixo explicitadas:

a) A Associação de Desenvolvimento 
Comunitário de São José do Seridó (ADE-
COM) – Processo nº 53780000356/98, arqui-
vado pelos seguintes fatos e fundamentos: 

não encaminhou qualquer documentação em 
cumprimento às exigências elencadas no ofí-
cio nº 2.756/2003, conforme comunicado à 
entidade por meio do ofício nº 2.106, datado 
de 11-3-2004 cuja cópia do ofício e respecti-
vo AR Postal se encontram anexos. Saliente-
se que, frente à 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 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 1 km, com centro 
localizado na Rua João Femandes, s/n, Bairro Liber-
dade, no Município de São José do Seridó, Estado do 
Rio Grande do Norte, de coordenadas geográficas em 
06º26’47”S de latitude e 36º52’53”W de longitude. Estas 
coordenadas foram alteradas, antes mesmo da primeira 
análise mediante solicitação datada de 19-2-2006.

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 198, 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 coordenadas 
coincidentes com os levantamentos do IBGE, compatibi-
lização 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 conclusão.

7. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 254/ 255, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma Complementar 
01/2004, em especial as ‘exigências inscritas em seu 
subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 
266. Ressaltamos que nestes documentos constam 
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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 do serviço, diagramas de irradiação do 
sistema irradiante e características elétricas.

8. Por fim, a documentação exigida pela legisla-
ção específica e contida nos autos específicamente no 
intervalo de folhas 01 a 325, 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 Complemen-
tar nº 01/2004 e ainda, demais declarações e 
documentos requeridos com intuito de confir-
mar alguns dados informados;

III – Conclusão

9. 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 Educativa de Comunicação dos Mo-

radores e Usuários da Água do Município de São José 
do Siridó RN;

• quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua João Fernandes, s/n, município de São José 
do Siridó, Estado do Rio Grande do Norte;

• coordenadas geográficas
06º26’48” de latitude e 36º52’53” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 266, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 254 à 255 
e que se referem à localização da estação.

10. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA 
DE COMUNICAÇÃO OS MORADORES E USUÁRIOS 
DA ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ 
RN, 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 53000014539/2004, 
de 5 de abril de 2004.

Brasília, 3 de agosto de 2007. – Edna Gugel, Re-
lator da conclusão Jurídica – Arthur Corrêa Rocha, 
Relator da conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Depar-

tamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 3 de agosto de 2007. – Alexandra Lu-

ciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Ser-

viços de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 3 de agosto de 007. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 199/2007/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, de agosto de 2007. – Zilda Beatriz S. 
de Campos Abreu, Secretária de Serviços de Comu-
nicação Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa).
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 242, DE 2008 

 (Nº 543/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza ção 
à Associação de Radiodifusão Comunitária 
de Tibau ARTC para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Tibau, 
Estado do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 185 de 27 de abril de 2007, que outorga 
autorização à Associação de Radiodifusão Comunitá-
ria de Tibau – ARTC para executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Tibau, Estado do Rio Gran-
de do Norte.

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

MENSAGEM Nº 106, DE 2008

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223 da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 149, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Cultural do Povoado Pacas, na cidade de 
Pinheiro-MA;

2 – Portaria nº 229, de 3 de maio de 2004 – As-
sociação Comunitária de Rádio FM Ebenézer Áudio, 
no Município de Bom Jesus do Norte-ES;

3 – Portaria nº 442, de 11 de outubro de 2005 
– Associação Rádio Comunitária Nova Alternativa da 
Cambé, no Município de Cambé-PR;

4 – Portaria nº 278, de 9 de maio de 2006 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Orocó-PE, 
no município de Orocó-PE;

5 – Portaria nº 338, de 7 de julho de 2006 – As-
sociação Cultural e Comunicação Social São Vicente 
do Sul, no Município de São Vicente do Sul-RS;

6 – Portaria nº 417, de 4 de setembro de 2006 
– Associação de Comunicação Comunitária, no Mu-
nicípio de Rosário do Sul-RS;

7– Portaria nº 418, de 4 de setembro de 2006 – 
Associação Rádio Comunitária Três Rios, no Município 
de Cacequi-RS;

8 – Portaria nº 681, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural de Pranchita, no Município de 
Pranchita-PR;

9 – Portaria nº 715, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Navegantes de Difusão Comunitária, no 
Município de São Borja-RS;

10 – Portaria nº 721, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Betel, no Município de Guarapuava-PR;

11 – Portaria nº 745, de 24 de outubro de 2006 
– Associação Cultural e Comunitária de Itapema, no 
Município de Itapema-SC;

12 – Portaria nº 784, de 25 de outubro dc 2006 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Compromisso com a Verdade e a Vida, no Município 
de Cosmópolis-SP;

13 – Portaria nº 1.025, de 19 de dezembro de 2006 
– Associação Movimento Comunitário Rádio Esperança 
de Aporé – FM, no Município de Aporé-GO;

14 – Portaria nº 17, de 3 de janeiro de 2007 – 
Associação das Mulheres de São Pedro, no Município 
de Jucás-CE;

15 – Portaria nº 46, de 19 de janeiro de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural de Heliópolis, no 
Município de Heliópolis-BA;

16 – Portaria nº 139, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária da Rádio Studio de Curiúva, 
no Município de Curiúva-PR;

17 – Portaria nº 147, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural de Primavera do 
Leste, no Município de Primavera do Leste-MT;

18 – Portaria nº 148, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação dos Moradores do Setor Norte, no Município 
de Almas-TO;

19 – Portaria nº 151, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Regional FM, no Mu-
nicípio de Muritiba-BA;

20 – Portaria nº 161, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Cultural Comunitária Módulo, no Municí-
pio de Buri-SP;

21 – Portaria nº 185, de 27 de abril de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Tibau – 
ARTC, no Município de Tibau-RN;

22 – Portaria nº 235, de 28 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária de Igreja Nova, no Município 
de Igreja Nova-AL;

23 – Portaria nº 237, de 28 de maio de 2007 
– Associação dos Produtores Rurais do Vale do Rio 
Preto – APRLVARP, no Município de Aparecida do Rio 
Negro-TO;

24 – Portaria nº 443, de 9 de agosto de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Livre Ibirataia, no Mu-
nicípio de Ibirataia-BA;
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25 – Portaria nº 508, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Educativa de Comunicação dos Morado-
res e Usuários da Água do Município de São José do 
Siridó-RN, no Município de São José do Siridó-RN;

26 – Portaria nº 510, de 13 de setembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária São Joa-
quim, no Município de São Joaquim-SC;

27 – Portaria nº 512, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária e Cultural Jesus Libertador 
de Galvão, no Município de Galvão-SC;

28 – Portaria nº 514, de 13 de setembro de 2007 
– Rádio Comunitária Nova Itaberaba FM, no Município 
de Nova Itaberaba-SC;

29 – Portaria nº 542, de 27 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária Rádio Mongaguá FM, no 
Município de Mongaguá-SP

30 – Portaria nº 547, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Ecologia e Meio Ambiente de Piranhas 
– Grupo Ema, no Município de Piranhas-GO;

31 – Portaria nº 551, de 27 de setembro de 2007 – 
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e So-
cial de Cosmorama, no Município de Cosmorama-SP;

32 – Portaria nº 582, de 16 de outubro de 2007 – 
ACIPA – Associação Comunitária de Palmeirante, no 
Município de Palmeirante-TO;

33 – Portaria nº 587, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Novo Ho-
rizonte, no Município de Lontras-SC;

34 – Portaria nº 595, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Santo Antônio, no Município de Cari-
dade-CE;

35 – Portaria nº 596, de 16 de outubro de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária Cultural FM 
de Exu – Pernambuco, no Município de Exu-PE;

36 – Portaria nº 607, de 5 de novembro de 2007 
– Associação de Comunicação da Rádio Comunitá-
ria “Vila Pavão que Queremos”, no Município de Vila 
Pavão-ES;

37 – Portaria nº 613, de 6 de novembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária Portomar, no Muni-
cípio de Ipojuca-PE;

38 – Portaria nº 645, de 21 de novembro de 2007 
– Associação de Difusão Comunitária de Baianópolis, 
no Município de Baianópolis-BA;

39 – Portaria nº 654, de 21 de novembro de 2007 
– Associação da Comunidade de Luzinópolis, no Mu-
nicípio de Luzinópolis-TO; e

40 – Portaria nº 658, de 21 de novembro de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Coqueiro Seco – Alagoas, no Município de Coqueiro 
Seco-AL.

Brasília, 10 de março de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 119 EM

Brasília, 9 de maio de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência, Portaria de 
Outorga de Autorização e respectiva documentação, 
para que a Associação de Radiodifusão Comunitária 
de Tibau – ARTC, no Município de Tibau, Estado do 
Rio Grande do Norte, explore o serviço de radiodifu-
são comunitária, em conformidade com o caput, do 
art. 223, da Constituição, e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A 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 
53100.000654/04, 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, – Héllio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 185, DE 27 DE ABRIL DE 2007

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 Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo 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 53100.000654/04 e do 
nº 0600 – 1.08/2007, resolve:

NOVEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL230     



Novembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 5 46071 

Art. 1º Outorgar autorização a Associação de Ra-
diodifusão Comunitária de Tibau – ARTC, no município 
de Tibau, Estado do Rio Grande do Norte, com sede 
na Rua João Marcelino – nº 65-Centro, 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 geográ-
ficas com latitude em 4º50’6”S e longitude em 37º15’31 
“W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Hélio Costa, Ministro de Estado das Comuni-
caçâcs.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E COM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 0262/2006/RADCOM/DOS/ 
SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.100.000.654-04, Protoco-
lizado em 14-4-2004.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação de Radiodifusão Comunitária 
de Tibau – ARTC, município de Tibau, Estado do Rio 
Grande do Norte.

I – Introdução

1. A Associação de Radiodifusão Comunitá-
ria de Tibau -ARTC, inscrita no CNPJ sob o número 
06.182.931/0001-34, no Estado do Rio Grande do Norte, 
com sede na Rua Marcelino, 65, Centro, no município de 
Tibau, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, conforme requerimento datado de 14 de abril de 
2004, subscrito por representante legal, no qual demons-
trou 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 28-1-2004 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. 
Os motivos do arquivamento, bem como a indicação 
do processo, se encontra abaixo explicitada:

a) Associação Beneficente da Cidade de 
Tibau – RN – Processo nº 53.780.000.119-05, 
arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: 
“Diante da falta de interesse inicial relativamen-
te a um possível acordo com as interessadas 
descritas no quadro abaixo, e considerando que 
a requerente conta com menor representativi-
dade junto a comunidade local, este Ministério 
decidiu pela aplicação do critério da representa-
tividade, do qual constatou-se que “Associação 
de Radiodifusão Comunitária de Tibau” possui 
maior pontuação ponderada entre todas a in-
teressadas, sendo selecionada para executar 
o serviço na localidade de interesse, ensejan-
do o arquivamento dos autos deste processo 
...”, conforme comunicado à entidade por meio 
do oficio nº 8202, datado de 21 dc dezembro 
de 2005, 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 solicitacão para re-
consideração 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 exame do 
pleito formulado pela requerente, de acordo com petição 
de folha 1, bem como toda a documentação apresentada 
e vem por meio deste, relatar toda a instrução do pre-
sente processo administrativo, em conformidade com a 
legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, 
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 

    231ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2008 



46072 Quarta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2008

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 João Marcelino, nº 65, no 
município de Tibau, Estado do Rio Grande do Norte, 
de coordenadas geográficas em 4º50’60’’S de latitude 
e 37ºl5’31”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra 
a necessidade de arquivamento do processo, vez que as 
coordenadas geográficas situavam-se a mais de 1km das 
indicadas no Aviso de Habilitação. No entanto, a entida-
de apresentou pedido de reconsideração, devidamente 
acompanhado de novas coordenadas que, de acordo 
com nova análise técnica, deveriam ser mantidas, pelo 
que se depreende da memória do documento de folhas 
158, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de 
RadCom”, que por sua vez trata de outros dados, quais 
sejam: informações sobre geração de coordenadas ge-
ográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes 
com os levantamentos do IBGE, compatibilização de 
distanciamento do canal, situação da estação em fai-
xa de fronteira, endereço proposto para instalação da 
antena; planta de arruamento, 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, e, h, i e j da Norma Complementar nº 1/2004, ten-
do sido solicitada a apresentação do projeto técnico, 
em conformidade com o disposto no subitem 12.1 e 
alíneas da citada Norma (fls. 138 a 194).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 167, 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 179 
e 180. 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 1 a 195, 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 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 Radiodifusão Comunitária de Ti-

bau – ARTC;

• quadro diretivo
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• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Marcelino, 65, Centro, Município de Tibau, 
Estado do Rio Grande do Norte.

• coordenadas geográficas
04º50’06” de latitude e 37º15’31” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 179 e 180 bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 167 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação de Radiodifusão 
Comunitária de Tibau – ARTC, no sentido de conceder-
lhe a autorização para a exploração do serviço de ra-
diodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro 
das condições circunscritas no Processo Administrativo 
nº 53.100.000.654-04 de 14 de abril de 2004.

Brasília, 24 de outubro de 2006. – (entra assina-
tura), Relator da conclusão jurídica – Neide Aparecida 
da Silva, Relator da conclusão técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 24 de outubro de 2006. – Alexandra 

Luciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 24 de outubro de 2006. – Carlos Al-

berto Freire Resende, Diretor do Departamento de 
Outorga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 0262/2006/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 24 de outubro 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 243, DE 2008 

(Nº 540/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Rádio Comunitária Nova Al-
ternativa de Cambé para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Cambé, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 442, de 11 de outubro de 2005, que ou-
torga autorização à Associação Rádio Comunitária 
Nova Alternativa de Cambé para executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cambé, Esta-
do do Paraná.

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

 
MENSAGEM Nº 106, DE 2008

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223 da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 149, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Cultural do Povoado Pacas, na cidade de 
Pinheiro – MA;

2 – Portaria nº 229, de 3 de maio de 2004 – As-
sociação Comunitária de Rádio FM Ebenézer Áudio, 
no Município de Bom Jesus do Norte – ES;

3 – Portaria nº 442, de 11 de outubro de 2005 
– Associação Rádio Comunitária Nova Alternativa da 
Cambé, no Município de Cambé – PR;

4 – Portaria nº 278, de 9 de maio de 2006 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Orocó – PE, 
no Município de Orocó – PE;

5 – Portaria nº 338, de 7 de julho de 2006 – As-
sociação Cultural e Comunicação Social São Vicente 
do Sul, no Município de São Vicente do Sul – RS;

6 – Portaria nº 417, de 4 de setembro de 2006 
– Associação de Comunicação Comunitária, no Mu-
nicípio de Rosário do Sul – RS;

7 – Portaria nº 418, de 4 de setembro de 2006 – 
Associação Rádio Comunitária Três Rios, no Município 
de Cacequi – RS;

8 – Portaria nº 681, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural de Pranchita, no Município de 
Pranchita – PR;

9 – Portaria nº 715, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Navegantes de Difusão Comunitária, no 
Município de São Borja – RS;
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10 – Portaria nº 721, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Betel, no Município de Guarapuava – 
PR;

11 – Portaria nº 745, de 24 de outubro de 2006 
– Associação Cultural e Comunitária de Itapema, no 
Município de Itapema – SC;

12 – Portaria nº 784, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Compromisso com a Verdade e a Vida, no Município 
de Cosmópolis – SP;

13 – Portaria nº 1.025, de 19 de dezembro de 2006 
– Associação Movimento Comunitário Rádio Esperança 
de Aporé – FM, no Município de Aporé – GO;

14 – Portaria nº 17, de 3 de janeiro de 2007 – 
Associação das Mulheres de São Pedro, no Município 
de Jucás – CE;

15 – Portaria nº 46, de 19 de janeiro de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural de Heliópolis, no 
Município de Heliópolis – BA;

16 – Portaria nº 139, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária da Rádio Studio de Curiúva, 
no Município de Curiúva – PR;

17 – Portaria nº 147, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Primavera do Leste, 
no Município de Primavera do Leste – MT;

18 – Portaria nº 148, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação dos Moradores do Setor Norte, no Município 
de Almas – TO;

19 – Portaria nº 151, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Regional FM, no Mu-
nicípio de Muritiba – BA;

20 – Portaria nº 161, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Cultural Comunitária Módulo, no Município 
de Buri – SP;

21 – Portaria nº 185, de 27 de abril de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Tibau – 
ARTC, no Município de Tibau – RN;

22 – Portaria nº 235, de 28 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária de Igreja Nova, no Município 
de Igreja Nova – AL;

23 – Portaria nº 237, de 28 de maio de 2007 
– Associação dos Produtores Rurais do Vale do Rio 
Preto – APRLVARP, no Município de Aparecida do Rio 
Negro – TO;

24 – Portaria nº 443, de 9 de agosto de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Livre Ibirataia, no Mu-
nicípio de Ibirataia – BA;

25 – Portaria nº 508, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Educativa de Comunicação dos Morado-
res e Usuários da Água do Município de São José do 
Siridó RN, no Município de São José do Siridó – RN;

26 – Portaria nº 510, de 13 de setembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária São Joa-
quim, no Município de São Joaquim – SC;

27 – Portaria nº 512, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária e Cultural Jesus Libertador 
de Galvão, no Município de Galvão – SC;

28 – Portaria nº 514, de 13 de setembro de 2007 
– Rádio Comunitária Nova Itaberaba FM, no Município 
de Nova Itaberaba – SC;

29 – Portaria nº 542, de 27 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária Rádio Mongaguá FM, no 
Município de Mongaguá – SP;

30 – Portaria nº 547, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Ecologia e Meio Ambiente de Piranhas 
– Grupo Ema, no Município de Piranhas – GO;

31 – Portaria nº 551, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural 
e Social de Cosmorama, no Município de Cosmora-
ma – SP;

32 – Portaria nº 582, de 16 de outubro de 2007 – 
ACIPA – Associação Comunitária de Palmeirante, no 
Município de Palmeirante – TO;

33 – Portaria nº 587, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Novo Ho-
rizonte, no Município de Lontras – SC;

34 – Portaria nº 595, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Santo Antônio, no Município de Carida-
de – CE;

35 – Portaria nº 596, de 16 de outubro de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária Cultural FM de 
Exu Pernambuco – PE, no Município de Exu – PE;

36 – Portaria nº 607, de 5 de novembro de 2007 
– Associação de Comunicação da Rádio Comunitá-
ria “Vila Pavão que Queremos”, no Município de Vila 
Pavão – ES;

37 – Portaria nº 613, de 6 de novembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária Portomar, no Muni-
cípio de Ipojuca – PE;

38 – Portaria nº 645, de 21 de novembro de 2007 
– Associação de Difusão Comunitária de Baianópolis, 
no Município de Baianópolis – BA;

39 – Portaria nº 654, de 21 de novembro de 2007 
– Associação da Comunidade de Luzinópolis, no Mu-
nicípio de Luzinópolis – TO; e

40 – Portaria nº 658, de 21 de novembro de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Coqueiro Seco – Alagoas, no Município de Coqueiro 
Seco – AL.

Brasília, 10 de março de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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MC Nº 287 EM

Brasília, 19 de outubro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Rádio Comunitária 
Nova Alternativa de Cambé, no Município de Cambé, 
Estado do Paraná, 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 feve-
reiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério 
das Comunicações sua inscrição para prestar o 
serviço, cuja documentação inclui manifestação de 
apoio da comunidade, numa demonstração de re-
ceptividade da filosofia de criação desse braço da 
radiodifusão, dc maneira a incentivar o desenvolvi-
mento e a sedimentação da cultura geral das loca-
lidades 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, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portada 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53740.000689/01, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos consti-
tucionais 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 Constitui-
ção Federal.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

 
PORTARIA Nº 442, DE 11 DE OUTUBRO DE 2005.

O Ministro De Estado Das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 

de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53740.000689/01 e do PARECER/
MC/CONJUR/GAT/Nº 0370– 1.08/2005, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Rádio 
Comunitária Nova Alternativa de Cambé, com sede na 
Rua Jundiaí, nº 176, Jardim São Paulo, no município 
de Cambé, Estado do Paraná, 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 23º17’37”S e longitude em 
51015’15”W, utilizando a freqüência de 106,3 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 Nº 264/2004/RADCOM/DOS/SSCE/

MC -AOP

Referência: Processo nº 53.740.000.689/01, protoco-
lizado em 19 de dezembro de 2001.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Rádio Comunitária Nova 
Alternativa de Cambé, município de Cambé, Estado 
do Paraná.

 
I – Introdução

1. A Associação Rádio Comunitária Nova Al-
ternativa de Cambé, inscrita no CNPJ sob o número 
04.801.039/0001-69, no Estado do Paraná, com sede 
na Rua Jundiaí, n0 176, Jardim São Paulo, município 
de Cambé, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, conforme requerimento datado de 
17 de dezembro de 2001, 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 Radiodifu-
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são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
03 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 de maio de 2002 que contempla a 
localidade onde pretende instalar 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 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 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 Avenida Rio Paraná, Quadra n0 2, 
data n0 8, no Município de Cambé, Estado do Paraná, 
de coordenadas geográficas em 23ºl7’38”S de latitude 
e 51º14’48”W de longitude. Estas coordenadas foram 
alteradas, antes mesmo da primeira análise mediante 
solicitação datada de 27-5-2002, apresentando novo 
endereço e novas coordenadas, quais sejam: Rua Jun-
diaí, Quadra nº 17, Data n0 12, 23º17’37”S de latitude 
e 51º15’14”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser confirmadas, pelo que se depreende da memória 
do documento de folhas 42, 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 
(fls. 138), o que foi objeto de análise e conclusão por 
este Departamento, que constatou a possibilidade de 
aceitação dos novos dados. As coordenadas do lo-
cal de instalação participante do Aviso 16 não são as 
mesmas que a tornaram a selecionada, pois a Enti-
dade apresentou novo local e novas coordenadas às 
fls. 37. Os novos dados foram analisados e aceitos às 
fls. 139 e 140.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e 
considerando a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências passí-
veis do cumprimento das seguintes exigências: apre-
sentação da documentação elencada no subitem 6.7 
incisos, I, II, III, VIII e X da Norma nº 02/98, compro-
vação de necessária alteração estatutária, cópia do 
CNPJ da requerente e declaração do endereço da 
sede, cujo cumprimento e aplicação dos critérios 
estabelecidos na legislação específica resultou no 
saneamento dos autos e posterior seleção da Enti-
dade, tendo sido solicitada a apresentação do projeto 
técnico (fls. 45 a 139).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 138, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-
se conformidade com a Norma nº 02/98, em especial 
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme 
observa-se nas folhas 139 e 140. Ressaltamos que 
nestes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 138 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente regis-
trado e em conformidade com os preceitos 
dispostos no Código Civil Brasileiro e ade-
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quados às finalidades e requisitos da Lei nº 
9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de 
eleição dos dirigentes, devidamente regis-
tradas e em conformidade com os precei-
tos dispostos no Código Civil Brasileiro e 
adequados às finalidades e requisitos da 
Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7, inci-
sos XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, 
bem como o Projeto Técnico conforme disposto 
no subitem 6.11 e incisos da Norma Comple-
mentar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes 
do quadro administrativo da requerente, de-
monstrando a sua regularidade, conforme in-
dicado no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII 
da Norma Complementar nº 02/98 e ainda, 
demais declarações e documentos requeri-
dos 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 Rádio Comunitária Nova Alternativa 

de Cambé

• quadro diretivo

Presidente: José Anacleto
Vice-Presidente: Paulo Donizete Momesso
Secr.Finanças: Sebastião Vicente da Silva
Vice-Sec.Finanças: Armando Bácaro
Secretário-Geral: Manoel Ismar
Vice-Sec.Geral: Osvaldo Cardoso dos Santos

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Jundiaí, 176, Jardim São Paulo, Município 
de Cambé, Estado do Paraná.

• coordenadas geográficas
23º17’37”S de latitude e 51º15’15”W de lon-

gitude, correspondentes aos dados dispostos no 
“Roteiro de Análise de Instalação da Estação” – fls. 
139 e 140, bem como “Formulário de Informações 
Técnicas” – fls. 138 e que se referem à localização 
da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação Rádio 
Comunitária Nova Alternativa de Cambé, no sentido 
de conceder-lhe a autorização para a exploração do 
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade 
pretendida, dentro das condições circunscritas no Pro-
cesso Administrativo nº 53.740.000.689/01, de 19 de 
dezembro de 2001.

Brasília, 26 de novembro de 2004. – Aline Oliveira 
Prado, Relatora da conlusão jurídica; Ana Maria das 
Dores e Silva, Relatora da conclusão técnica. 

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento dc Outorga de Serviços. Brasília, 30 de novem-
bro de 2004. – Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, 
Coordenador-Geral.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica. Brasília, 30 de novembro 
de 2004. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do 
Departamento de Outorga de Serviços

Aprovo o Relatório nº 264/2004/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília , 30 de novembro de 2004. – Sergio Luiz 
de Moraes Diniz, Secretário de Serviços de comuni-
cação Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.) 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 244, DE 2008 
(Nº 526/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Litoral Norte Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência 
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modulada na cidade de Rincão, Estado de 
São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 393, de 16 de agosto de 2006, que outorga 
permissão à Rádio Litoral Norte Ltda. para explorar, 
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Rincão, Estado de São Paulo.

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

 
MENSAGEM Nº 1.085, De 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 

§ 3º do art. 223 da Constituição, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato constante da Portada nº 393, de 16 de 
agosto de 2006, que outorga permissão à Rádio Lito-
ral Norte Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada no Município de Rin-
cão, Estado de São Paulo.

Brasília, 13 de dezembro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

 
MC Nº 406 EM

Brasília, 21 de agosto de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. De conformidade com as atribuições le-
gais e regulamentares cometidas a este Ministé-
rio, determinou-se a publicação da Concorrência 
nº 030/2001 – SSR/MC, com vistas à implantação 
de uma estação de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, no Município de Rincão, Estado 
de São Paulo.

2. A Comissão Especial de Licitação, consti-
tuída pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 
1997, e suas alterações, depois de analisar a docu-
mentação de habilitação e as propostas técnica e 
de preço pela outorga das entidades proponentes, 

com observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, 
concluiu que a Rádio Litoral Norte Ltda. (Processo 
nº 53830.000514/2001) obteve a maior pontuação 
do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo 
Edital, tornando-se, assim, vencedora da Concor-
rência, conforme ato da mesma Comissão, que ho-
mologuei, havendo por bem outorgar a permissão, 
na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo 
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somen-
te produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado 
o referido ato.

Respeitosamente, Hélio Costa.

 
PORTARIA Nº 393, DE 16 DE AGOSTO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com 
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta 
do Processo nº 53830.000514/2001, Concorrência nº 
030/2001–SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Litoral Norte 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Rincão, Estado 
de São Paulo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se 
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.
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(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 245, DE 2008 

(Nº 521/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza ção 
à Associação Comunitária dos Amigos de 
Pintópolis para executar serviço de radiodi-
fusão comunitá ria na cidade de Pintópolis, 
Esta do de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 811, de 25 de outubro de 2006, que outorga 
autorização à Associação Comunitária dos Amigos de 
Pintópolis para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Pintópolis, Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 440, 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 Comu-
nicações, o ato constante da Portaria nº 811, de 25 de 
outubro de 2006, que outorga autorização à Associação 
Comunitária dos Amigos de Pintópolis para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Pintópolis, Estado de Minas Gerais.

Brasília, 3 de julho de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 804 EM

Brasília, 8 de dezembro 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária dos 
Amigos de Pintópolis, no Município de Pintópolis, 
Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radio-
difusão comunitária, em conformidade com o caput 
do art. 223 da Constituição, e a Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53710.000027/02, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos consti-
tucionais 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 Constitui-
ção Federal.

Respeitosamente, Hélio Costa.

PORTARIA Nº 811, DE 25 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 
53710.000027/02 e do Parecer/MC/CONJUR/GAT/nº 
0564 – 1.08/2005, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária dos Amigos de Pintópolis, com sede na Av. 
Germano Pinto, nº 548 – Centro, no Município de Pin-
tópolis, 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 coorde-
nadas geográficas com latitude em 16º03’07”S e 
longitude em 45º08’01”W, utilizando a freqüência 
de 87,9MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
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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 Nº 39/2005/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.710.000.027-02, protoco-
lizado em 18-1-2002.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária dos Amigos de 
Pintópolis, Município de Pintópolis, Estado de Minas 
Gerais.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária dos Amigos 
de Pintópolis, inscrita no CNPJ sob o número 
04.561.590/0001-82, no Estado de Minas Gerais, 
com sede na Av. Germano Pinto, nº 548, Centro, no 
Município de Pintópolis, dirigiu-se ao Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, conforme requerimen-
to datado de 3-1-2001, 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 Radiodi-
fusão 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 24-5-2002, 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 o requerimento de 
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 dos Pequenos Produ-
tores Rurais de Capim Pubo – Processo nº 
53.710.000.645-02, arquivado pelos seguintes 
fatos e fundamentos: “A entidade não cum-
priu todas as exigências elencadas no Ofício 
5.088/02...” conforme comunicado à entidade 
por meio do Ofício nº 5.970/02, datado de 14-

10-2002, 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 re-
consideração desta decisão.

b) Associação Comunitária do Bairro 
Santa Luzia – Município de Pintópolis – MG 
– Processo nº 53.710.001.164-00, arquivado 
pelos seguintes fatos e fundamentos: “... Diante 
do decurso concedido no Ofício nº 5.546/04, 
datado de 17-5-04, relativo ao acordo proposto 
pelo.... utilizou-se o critério da representativida-
de ... do qual constatou-se que esta entidade 
apresentou menor número de manifestações 
em apoio à iniciativa que a sua concorrente 
...“, conforme comunicado à entidade por meio 
do Ofício nº 18.725/04, datado de 10-11-2001, 
cuja cópia do ofício e respectivo AR Postal se 
encontram anexos. Saliente-se que, frente a 
ciência do arquivamento dos autos, a entidade 
não apresentou solicitação para reconsidera-
ção 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-
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 Decre-
to nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 
01/2004, de 26-1-2004.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos serão instalados em área 
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro 
localizado na Av. Germano Pinto, nº 548, Centro, no 
Município de Pintópolis, Estado de Minas Gerais, de 
coordenadas geográficas em 16º03’07”S de latitude e 
45º08’01”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 91 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 
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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. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências pas-
síveis do cumprimento das seguintes exigências: ( 
) apresentação da documentação elencada no su-
bitem 7.1, c, da Norma Complementar nº 01/2004, 
comprovação de necessária alteração estatutária, 
cópia do CNPJ retificado da requerente e declara-
ção 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. 94 a 162).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado 
o “Formulário de Informações Técnicas” fls. 126, fir-
mado pelo engenheiro responsável, seguindo-se 
o roteiro de verificação de instalação da estação, 
constatando-se conformidade com a Norma Com-
plementar nº 01/2004, em especial as exigências 
inscritas em seu subitem 12.1 e alíneas, conforme 
observa-se nas folhas 163 e 164. Ressaltamos que 
nestes documentos constam as seguintes informa-
ções: identificação da entidade; os endereços da 
sede administrativa e de localização do transmissor, 
sistema irradiante e estúdio; características técnicas 
dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena 
e cabo coaxial), com indicação da potência efetiva 
irradiada e intensidade de campo no limite da área 
de serviço, diagramas de irradiação do sistema ir-
radiante e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 01 a 162, 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 
01/2004;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidatnente 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 01/2004;

• 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 01/2004 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 dos Amigos de Pintó-

polis

• quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Av. Germano Pinto, nº 548, Centro, Município de 
Pintópolis, Estado de Minas Gerais.

• coordenadas geográficas
16º03’07”S de latitude e 45º08’01”W de longitu-

de, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro 
de Análise de Instalação da Estação” – fls. 153 e 164, 
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 
126 e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Comunitária 
dos Amigos de Pintópolis, no sentido de conceder-
lhe a autorização para a exploração do serviço de 
radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, 
dentro das condições circunscritas no Processo Ad-
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ministrativo nº 53.710.000.027-02, de 18 de janeiro 
de 2002.

Brasília, 17 de fevereiro de 2005. – S. Leandra 
Portella, Relatora da conclusão jurídica – Neide Apa-
recida da Silva, Relatora da conclusão técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 22 de fevereiro de 2005. – Waldemar 

Gonçalves Ortunho Junior, Coordenador-Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 11 de fevereiro de 2005. – Carlos Al-

berto Freire Resende, Diretor do Departamento de 
Outorga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 0039/2005/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultaria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 22 de fevereiro de 2005. – Sérgio Luiz 
de Moraes Diniz, Secretário de Serviços de Comuni-
cação Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa).

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 246, DE 2008 

(Nº 551/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza ção à 
Associação da Comunidade de Luzinópolis 
para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na ci dade de Luzinópolis, Estado 
do To cantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 654, de 21 de novembro de 2007, que outorga 
autorizaçio à Associação da Comunidade de Luzinó-
polis para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Luzinópolis, Estado do Tocantins.

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

MENSAGEM Nº 106, DE 2008

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 

sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 149, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Cultural do Povoado Pacas, na cidade de 
Pinheiro – MA;

2 – Portaria nº 229, de 3 de maio de 2004 – As-
sociação Comunitária de Rádio FM Ebenézer Áudio, 
no Município de Bom Jesus do Norte – ES;

3 – Portaria nº 442, de 11 de outubro de 2005 
– Associação Rádio Comunitária Nova Alternativa da 
Cambé, no Município de Cambé – PR;

4 – Portaria nº 278, de 9 de maio de 2006 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Orocó – PE, 
no Município de Orocó – PE;

5 – Portaria nº 338, de 7 de julho de 2006 – As-
sociação Cultural e Comunicação Social São Vicente 
do Sul, no Município de São Vicente do Sul – RS;

6 – Portaria nº 417, de 4 de setembro de 2006 
– Associação de Comunicação Comunitária, no mu-
nicípio de Rosário do Sul – RS;

7 – Portaria nº 418, de 4 de setembro de 2006 – 
Associação Rádio Comunitária Três Rios, no Município 
de Cacequi – RS;

8 – Portaria nº 681, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural de Pranchita, no Município de 
Pranchita – PR;

9 – Portaria nº 715, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Navegantes de Difusão Comunitária, no 
Município de São Borja – RS;

10 – Portaria nº 721, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Betel, no Município de Guarapuava – 
PR;

11 – Portaria nº 745, de 24 de outubro de 2006 
– Associação Cultural e Comunitária de Itapema, no 
Município de Itapema – SC;

12 – Portaria nº 784, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Compromisso com a Verdade e a Vida, no Município 
de Cosmópolis – SP;

13 – Portaria nº 1.025, de 19 de dezembro de 2006 
– Associação Movimento Comunitário Rádio Esperança 
de Aporé – FM, no Município de Aporé – GO;

14 – Portaria nº 17, de 3 de janeiro de 2007 – 
Associação das Mulheres de São Pedro, no Município 
de Jucás – CE;

15 – Portaria nº 46, de 19 de janeiro de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural de Heliópolis, no 
Município de Heliópolis – BA;

16 – Portaria nº 139, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária da Rádio Studio de Curiúva, 
no Município de Curiúva – PR;
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17 – Portaria nº 147, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Primavera do Leste, 
no Município de Primavera do Leste – MT;

18 – Portaria nº 148, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação dos Moradores do Setor Norte, no Município 
de Almas – TO;

19 – Portaria nº 151, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Regional FM, no Mu-
nicípio de Muritiba – BA;

20 – Portaria nº 161, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Cultural Comunitária Módulo, no Município 
de Buri – SP;

21 – Portaria nº 185, de 27 de abril de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Tibau – 
ARTC, no Município de Tibau – RN;

22 – Portaria nº 235, de 28 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária de Igreja Nova, no Município 
de Igreja Nova – AL;

23 – Portaria nº 237, de 28 de maio de 2007 
– Associação dos Produtores Rurais do Vale do Rio 
Preto – APRLVARP, no Município de Aparecida do Rio 
Negro – TO;

24 – Portaria nº 443, de 9 de agosto de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Livre Ibirataia, no Mu-
nicípio de Ibirataia – BA;

25 – Portaria nº 508, de 13 de setembro de 
2007 – Associação Educativa de Comunicação dos 
Moradores e Usuários da Água do Município de São 
José do Siridó RN, no Município de São José do Si-
ridó – RN;

26 – Portaria nº 510, de 13 de setembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária São Joa-
quim, no Município de São Joaquim – SC;

27 – Portaria nº 512, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária e Cultural Jesus Libertador 
de Galvão, no Município de Galvão – SC;

28 – Portaria nº 514, de 113 de setembro de 2007 
– Rádio Comunitária Nova Itaberaba FM, no Município 
de Nova Itaberaba – SC;

29 – Portaria nº 542, de 27 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária Rádio Mongaguá FM, no 
Município de Mongaguá – SP;

30 – Portaria nº 547, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Ecologia e Meio Ambiente de Piranhas 
– Grupo Ema, no Município de Piranhas – GO;

31 – Portaria nº 551, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural 
e Social de Cosmorama, no Município de Cosmora-
ma – SP;

32 – Portaria nº 582, de 16 de outubro de 2007 – 
ACIPA – Associação Comunitária de Palmeirante, no 
Município de Palmeirante – TO;

33 – Portaria nº 587, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Novo Ho-
rizonte, no Município de Lontras – SC;

34 – Portaria nº 595, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Santo Antônio, no Município de Carida-
de – CE;

35 – Portaria nº 596, de 16 de outubro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Cultu-
ral FM de Exu, Pernambuco – PE, no Município de 
Exu – PE;

36 – Portaria nº 607, de 5 de novembro de 2007 
– Associação de Comunicação da Rádio Comunitá-
ria “Vila Pavão que Queremos”, no Município de Vila 
Pavão – ES;

37 – Portaria nº 613, de 6 de novembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária Portomar, no Muni-
cípio de Ipojuca – PE;

38 – Portaria nº 645, de 21 de novembro de 2007 
– Associação de Difusão Comunitária de Baianópolis, 
no Município de Baianópolis – BA;

39 – Portaria nº 654, de 21 de novembro de 2007 
– Associação da Comunidade de Luzinópolis, no Mu-
nicípio de Luzinópolis – TO; e

40 – Portaria nº 658, de 21 de novembro de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Coqueiro Seco – Alagoas, no Município de Coqueiro 
Seco – AL.

Brasília, 10 de março de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 533 EM

Brasília, 30 de novembro de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação da Comunidade de 
Luzinópolis, no Município de Luzinópolis, Estado do 
Tocantins, explore o serviço de radiodifusão comu-
nitária, 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 
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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 
53000063321/05, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos consti-
tucionais 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 Constitui-
ção Federal.

Respeitosamente, Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 654, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2007

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 Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53000063321/05 e do 
PARECER/MC/CONJUR/MGT/Nº 2.218 – 1.08/2007, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação da 
Comunidade de Luzinópolis, com sede na Av. Goi-
ás, nº 340, no Município de Luzinópolis, Estado de 
Tocantins, para executar serviço de radiodifusão co-
munitária, 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 coordena-
das geográficas com latitude em 06º11’17” S e lon-
gitude em 47º51’40” 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.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E SEM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 126/2007/RADCOM/DOS/ 
SSCE/MC

Referência: Processo nº 53000063321/05 protocoli-
zado em 14-12-2005.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação da Comunidade de Luzinópis, 
Município de Luzinópolis, Estado de Tocantins.

I – Introdução

1. A Associação da Comunidade de Luzinópolis 
inscrita no CNPJ sob o número 07.727.634/0001-90, no 
Estado de Tocantins, com sede na Av. Goiás, nº 340, 
Município de Luzinópolis, dirigiu-se ao Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, conforme requerimento 
datado de 8-12-2005 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 27-10-2005 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 4 km 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 estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame 
do pleito formulado pela requerente, de acordo com 
petição de folha 1, bem como toda a documentação 
apresentada e vem por meio deste, relatar toda a ins-
trução do presente processo administrativo, em confor-
midade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, 
de 19-2-1998, o regulamento do Serviço de Radiodifu-
são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3-3-1998 e Norma Complementar nº 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 
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centro localizado na Rua Anhanguera, Lote 1, Setor 
Pouso Alto, no Município de Luzinópolis, Estado de 
Tocantins, de coordenadas geográficas em 06º11’19”S 
de latitude e 47º51’41”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 58/59, 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 coordenadas 
coincidentes com os levantamentos do IBGE, compatibi-
lização 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 conclusão. Vale sa-
lientar que ao final, a entidade apontou novas coordena-
das e endereço, o que foi objeto de análise e conclusão 
por este departamento, que constatou a possibilidade de 
aceitação dos novos dados. Ressalta-se que em relação 
ao item 15 do roteiro de análise de instalação do radcom, 
houve justificativa as fls. 103.

7. Considerando a seleção desta requerente, bem 
como a documentação que foi encaminhada pela re-
querente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 7.1 alínea c da 
Norma Complementar nº 1/2004, comprovação de ne-
cessária alteração estatutária, cópia do CNPJ retificado 
da requerente, tendo sido solicitada a apresentação do 
projeto técnico, em conformidade como disposto no su-
bitem 12.1 e alíneas da citada Norma (fls. 63 a 104).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado 
o “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 84/85, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma Complementar 
01/2004, em especial as exigências inscritas em seu 
subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 
103. 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 104, dos autos, correspon-
de ao que se segue:

• 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 Comple-
mentar 01/2004;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
1/2004 e ainda, demais declarações e docu-
mentos requeridos com intuito de confirmar 
alguns dados informados; 

III – Conclusão

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 da Cominidade de Luzinópolis;

• quando diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio 

Rua Anhanguera, Lote 1, Centro, Município de 
Luzinópolis, Estado de Tocantins.

• coordenadas geográficas
06º11’17” de latitude e 47º51’40” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 103, bem como 
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“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 84/85 e que 
se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação da Co-
munidade de Luzinóplis, 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 n9 

53000063321/05.
Brasília, 18 de maio de 2007.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga dc Serviços.
Brasília, 22 de maio de 2007. – Alexandra Lu-

ciana Costa, Coordenador.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 22 de maio de 2007. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº /2007/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, de maio de 2007. – Zilda Beatriz S. de 
Campos Abreu, Secretário de Serviços e Comunica-
ção Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho PMDB 
– RN) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 217 a 
246, de 2008, que acabam de ser lidos, tramitarão com 
prazo determinado de quarenta e cinco dias, de acordo 
com o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Ple-
nário em 25 de março de 2003, e da Resolução nº 1 
de 2007, do Senado Federal, os projetos lidos serão 
apreciados terminativamente pela Comissão de Ciên-
cia, 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 Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Passa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 435, DE 2008 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 

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

Discussão em turno único da Medida 
Provisória nº 435, de 2008, que altera a Lei nº 
10.179, de 06 de fevereiro de 2001; revoga dis-
positivos da Medida Provisória nº 2.179-36, de 
24 de agosto de 2001; dispõe sobre a utilização 
do superávit financeiro em 31 de dezembro de 
2007 e dá outras providências.

Relator revisor: Senador Romero Jucá.
(Sobrestando a pauta a partir de 

25.8.2008)
Prazo final prorrogado: 7.11.2008

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Rome-
ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desculpe-me 
interromper V. Exª, mas tínhamos feito um acordo na 
sessão passada – e o referendamos hoje – de que vota-
ríamos, antes das duas medidas provisórias, a indicação 
de autoridade para integrar o Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade), porque é uma votação 
nominal, e alguns Senadores vão precisar ausentar-
se depois. Em seguida, votaremos as duas medidas 
provisórias, que são matérias de consenso.

Portanto, gostaria de ponderar isso e de verificar 
a possibilidade de votarmos, primeiro, a indicação do 
Dr. Arthur Badin para o Cade, como foi pactuado com 
as lideranças partidárias.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senador Romero Jucá, se V. Exª fala em acordo 
de lideranças, terei a sensibilidade de aceitar a pon-
deração de V. Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o acordo para 
que se coloque a matéria em votação existe, foi toma-
do e vou cumprir, mas não com relação a voto. Voto é 
independente. Não há acordo para voto favorável ou 
contrário. Tenho o meu pensamento. Mas acordo para 
que se coloque em votação a matéria há sim.
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para falar pela Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Líder da Minoria, o Se-
nador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero só dei-
xar bem claro que não fomos consultados para esse 
acordo. Quero deixar aqui, mais uma vez, meu protesto, 
que não é a primeira vez em que se faz acordo sem 
se consultar a Liderança da Minoria. Quero, mais uma 
vez, deixar registrado, nas notas taquigráficas deste 
Poder, que não fomos consultados.

Aproveito, Sr. Presidente, para solicitar a V. Exª 
que transmita a todos os aposentados deste País o que 
aconteceu, hoje, na reunião que sua liderança coordenou. 
Que todos os aposentados e pensionistas deste País 
fiquem sabendo o que aconteceu hoje, para que não 
pensem que deixamos de lado a situação deles! Que 
saibam o que aconteceu hoje e o que vai acontecer! No 
final, logicamente, sem prejuízo da Ordem do Dia, V. Exª 
poderia dizer isso aos aposentados deste País.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Item extrapauta:

PARECER Nº 912, DE 2008 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
912, de 2008, da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, cujo Relator é o Senador Eduardo 
Azeredo, sobre a Mensagem nº 124, de 2008 
(nº 400/2008, na origem), pela qual o Presi-
dente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a indicação do Sr. Arthur 
Badin, para exercer o cargo de Presidente do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade) do Ministério da Justiça, na vaga de-
corrente do término do mandato de Elizabeth 
Maria Mecier Querido Farina.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Passa-se à votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem 

votar. O painel está aberto.

(Procede-se à votação.)

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Valdir Raupp, Líder do PMDB.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero convidar 
os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras da Bancada 
do PMDB, para que venham ao plenário, porque esta-
mos em processo de votação nominal. Precisamos da 
presença das Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. 
PMDB – RN) – Concedo a palavra ao Senador Ro-
mero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, da mesma 
forma, quero fazer um apelo a todas as Senadoras e 
Senadores, para votar a indicação do Dr. Arthur Badin 
para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade) e, logo após, dentro do entendimento também 
construído na semana passada, as duas primeiras me-
didas provisórias da pauta, ficando as duas outras me-
didas provisórias para amanhã, até porque o Senador 
João Pedro ainda discute emendas importantes que 
poderão fortalecer o desenvolvimento da Amazônia. 
Fecharemos esse texto hoje, provavelmente.

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

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – V. Exª tem a palavra pela ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convoco 
os Senadores do PSDB a se fazerem presentes ao ple-
nário, para colaborarmos com a formação do quórum. 
Este caso é exigente de 41 votos “sim”, para que se 
possa lograr a eventual aprovação do Dr. Arthur Badin 
para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade). O quórum, portanto, pelo que prevejo, necessita 
da participação de todos os Partidos, e o PSDB, então, 
faz a convocação, pela sua Liderança, dos Senadores 
que compõem sua Bancada, Sr. Presidente.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Casagrande, 
Líder do PSB.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Per-
dão, Sr. Presidente. Se V. Exª me permite, quero dizer 
que cometi um erro regimental. É que não é preciso 41 
votos “sim”, mas 41 votos presentes. Acabei falando 
algo mais alarmista do que a realidade impõe. Obri-
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Tem a palavra o Senador Casagrande, Líder 
do PSB.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
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primeiro, manifesto meu voto favorável à indicação do 
Arthur Badin. Tive a oportunidade de conversar com 
ele, de manifestar algumas preocupações. Debatemos 
um pouco sobre a questão do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade).

Aproveito o tema, o assunto, e faço referência à 
fusão do Itaú com o Unibanco, que, para ser concre-
tizada, depende da aprovação do Banco Central e do 
Cade. Chamo a atenção para a necessidade do fortale-
cimento do Cade. Penso que a união, a fusão entre Itaú 
e Unibanco chama a atenção para a necessidade de 
aprovarmos a legislação do novo Cade. Essa proposta 
está tramitando na Câmara e define algumas mudanças 
importantes. A primeira mudança é que qualquer fusão, 
incorporação ou aquisição que represente alguma ame-
aça na livre concorrência ou no direito do consumidor, 
quaisquer dessas operações precisarão ser previamente 
aprovadas pelo Cade. Então, na hora em que a gente 
aprova uma indicação para o Cade, é importante que 
a gente lembre da proposta que tramita na Câmara, da 
proposta que foi relatada pelo Deputado Ciro Gomes, 
aprovada na Comissão, mas ainda não aprovada pelo 
Plenário da Câmara. É importante que a Câmara aprove 
essa matéria, para que ela possa vir para o Senado.

Recordei-me desse assunto pela votação que esta-
mos fazendo e pela fusão do Itaú com o Unibanco, uma 
fusão que deu um sinal verde ao mercado, um sinal de 
confiança. É a estruturação de uma grande instituição 
do sistema financeiro, de uma instituição global.

Faço duas observações. O Cade terá de se pro-
nunciar sobre o assunto, para verificar como fica a 
concorrência entre as instituições financeiras. E, mais 
do que isso, Sr. Presidente, todos temos uma preocu-
pação com relação ao desemprego e à concentração 
desses serviços, e o Cadê, naturalmente, irá fazer 
essa avaliação.

Portanto, registro essa preocupação, ao mesmo 
tempo em que lembro dessa fusão entre Itaú e Unibanco 
neste momento da nossa votação, Sr. Presidente.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, 
Líder do PDT.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveitando este 
tempo que temos ainda para completar o quórum de 
votação, quero anunciar que, hoje, a Bancada do Pa-
raná se reuniu com vários Prefeitos do meu Estado e 
com o Governador em exercício, Orlando Pessuti, que 
esteve aqui para uma luta que é do Estado do Paraná: 
reivindicamos o direito de Curitiba ser uma das sedes 
da Copa do Mundo de 2014. E essa não é uma reivindi-

cação de um partido, do governo, de uma prefeitura, é 
uma reivindicação de todos os paranaenses. Há dados 
que mostram o quanto pode um evento como a Copa 
do Mundo trazer benefícios para o País.

O Brasil já foi contemplado. Em outros países, 
como Japão e Coréia, houve um investimento em in-
fra-estrutura de US$13 bilhões; na Alemanha, US$9 
bilhões foram investidos em infra-estrutura; na África, 
onde será a próxima Copa, US$2 bilhões serão inves-
tidos. É claro que, no Brasil, os investimentos ocor-
rerão. Isso significa que uma Copa atrai investimen-
tos, atrai turistas. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
quatrocentos mil turistas novos freqüentaram aquele 
país naquela fase da Copa do Mundo. A Alemanha 
recebeu dois milhões de turistas. E o Produto Interno 
Bruto (PIB) do país cresce 1,5% praticamente no ano 
em que se realiza a Copa do Mundo. Então, em Curi-
tiba, principalmente por que o Paraná tem um futebol 
forte, um futebol onde os clubes investem no esporte, 
precisamos desse reconhecimento por parte da Con-
federação Brasileira de Futebol (CBF).

Por essa razão, Sr. Presidente, como Senador do 
meu Estado, estou aqui também para pedir o apoio do 
Congresso Nacional, para que Curitiba seja efetivamen-
te uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. É um 
direito do Paraná, é um direito dos paranaenses.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – A Presidência lembra às Srªs Senadoras e aos 
Srs. Senadores que está convocada sessão solene 
conjunta do Congresso Nacional, a realizar-se ama-
nhã, dia 5 de novembro, às 10 horas, no plenário da 
Câmara dos Deputados, destinada a comemorar os 
20 anos da promulgação da Constituição Federal da 
República Federativa do Brasil.

Concedo a palavra ao Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a palavra 
para registrar a presença de um grupo de teatro do Sesc 
do Amazonas que está em Brasília exibindo uma peça 
do criador do teatro experimental do Sesc no Amazonas, 
nosso poeta, escritor e dramaturgo Márcio Souza. Esse 
grupo está em Brasília apresentando uma peça que retrata 
a história das etnias dos povos indígenas do Amazonas e 
que se intitula “A Paixão de Ajuricaba”. É uma peça que 
já tem alguns anos e que está sendo apresentada em 
Brasília por conta dos 40 anos da fundação do Teatro 
Experimental do Sesc do Amazonas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Concedo a palavra ao Senador Flávio Arns. 
Em seguida, falará o Senador Arthur Virgílio.
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O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
quanto Senadores e Senadoras vêm ao plenário para 
votar, eu gostaria de destacar o mesmo aspecto já 
abordado pelo Senador Osmar Dias, com muita pro-
priedade, sobre a importância de a Copa do Mundo ter 
como uma de suas sedes também o Estado do Paraná 
e a cidade de Curitiba. Isso implica não só para nos-
so Estado, mas para todo o Brasil uma ênfase muito 
importante na geração de emprego, na geração de 
renda, na geração de impostos, por meio do que se 
denomina “indústria do turismo”. Os pontos turísticos 
do Brasil, todos eles, independentemente do fato de 
haver lá a sede da Copa do Mundo, de se sediar a 
Copa do Mundo, todos eles serão enfatizados, sem 
dúvida, pelo mundo inteiro.

Então, destaco a importância dessa reunião de 
hoje, em Brasília, com a participação de Vereadores, 
de Deputados, de Vice-Governador, da sociedade, do 
bureau de turismo, fazendo com que haja uma união 
no Paraná em torno desse fato.

Quero também, Sr. Presidente, dar como lido um 
pronunciamento em relação a projeto de lei aprova-
do nesta Casa que estende a licença-paternidade de 
cinco dias para quinze dias. O projeto foi aprovado na 
Comissão de Direitos Sociais em caráter terminativo. É 
de autoria da Senadora Patrícia Saboya. Tive o prazer 
de relatar o projeto. Na discussão havida em relação a 
essa extensão do prazo da licença-paternidade, todos 
concordaram com o fato de que isso vai representar 
aumento de produtividade do trabalhador, pela se-
gurança, pela tranqüilidade, pelo apoio dado à mãe, 
à família e à criança, particularmente nos primeiros 
dias de vida. Há uma ênfase quanto à questão do re-
gistro de nascimento da criança, porque os pais terão 
de, obrigatoriamente, apresentar esse documento. A 
licença-paternidade, no Senado, foi estendida também 
para quinze dias no caso de adoção de crianças, e o 
documento de adoção terá de ser apresentado.

Faço esse registro, Sr. Presidente, porque hou-
ve várias manifestações pelo Brasil lideradas por um 
movimento que se denomina “Dá licença, eu sou pai”, 
da Rede de Homens pela Eqüidade de Gênero. Várias 
pessoas, em vários locais do Brasil, fizeram manifes-
tações a favor da aprovação desse projeto de lei pelas 
razões que acabei de apresentar.

Então, Sr. Presidente, nesse sentido, gostaria de 
enfatizar o que já foi aprovado nesta Casa. Gostaria, 
portanto, que fosse dado como lido, para constar nos 
Anais da Casa, esse pronunciamento sobre a licença-
paternidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR FLÁVIO ARNS.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, acompanhamos nesta Casa, no último mês 
de agosto, a aprovação do Projeto de Lei do Senado 
Nº 666/2007, de autoria da ilustre Senadora Patrícia 
Saboya, que prevê o aumento da licença-paternidade 
de cinco para quinze dias. A matéria, que tive o prazer 
de relatar, foi aprovada terminativamente na Comissão 
de Assuntos Sociais no dia 06 de agosto, sendo então 
remetida à Câmara dos Deputados, onde tramita na 
Comissão de Seguridade Social e Família. 

Retomo a discussão sobre o projeto em função do 
lançamento da campanha “Dá licença, eu sou pai!”, que 
está ocorrendo hoje, em São Paulo, na sede da Funda-
ção Carlos Chagas, por iniciativa da Rede de Homens 
pela Equidade de Gênero. A campanha já foi lançada em 
Recife, Florianópolis e Rio de Janeiro, no mês de agosto, 
e será lançada em Porto Alegre, em dezembro. 

A iniciativa tem como objetivo estimular os homens 
a exercerem o direito de cuidar de seus filhos recém-
nascidos ou adotados. Os organizadores pretendem, 
por meio de uma mobilização pública, chamar a aten-
ção da sociedade para a importância da aprovação do 
projeto de lei já mencionado. 

Além de veiculação de peças de comunicação, 
estão previstas audiências públicas que reunirão par-
lamentares, representantes do poder público e de mo-
vimentos sociais para debater o assunto. 

Gostaria de lembrar que durante os debates que 
promovemos nesta Casa, ressaltamos em diferentes 
ocasiões a importância da presença paterna nos pri-
meiros dias de vida do filho, tanto para a criança como 
para a mãe, que está se recuperando do parto. 

A participação do pai na assistência ao filho re-
cém-nascido é fundamental para a formação da família. 
A atual licença-paternidade, fixada em apenas cinco 
dias, é insuficiente para que o pai possa contribuir com 
uma assistência mais efetiva ao filho e à própria mãe. 
A elevação deste período para quinze dias também 
não é suficiente para este propósito, mas significa um 
enorme avanço em nossa legislação social, represen-
tando um aumento de duzentos por cento na licença-
paternidade.

O mesmo pensamento se dá para os pais que 
adotam seus filhos, pois a chegada da criança também 
representa uma mudança na rotina da família.

Para ter acesso à licença-paternidade, o trabalha-
dor com carteira assinada precisa notificar o emprega-
dor sobre o nascimento/adoção de seu filho. O empre-
gador não pode negar a licença, e a não concessão 
do direito pode implicar em reclamações trabalhistas. 
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A contagem da licença-paternidade deve se iniciar a 
partir da data do nascimento/adoção da criança, pois se 
trata de uma licença remunerada, na qual o empregado 
poderá faltar ao trabalho sem implicações trabalhistas, 
conforme determina o artigo 473, III da CLT.

Mesmo sendo um direito assegurado em lei, 
grande parte dos brasileiros o desconhecem. Segundo 
levantamentos realizados pelos Institutos Promundo e 
Papai, em parceria com universidades, há um grande 
desconhecimento dos direitos dos novos pais e mães 
trabalhadores. No Rio de Janeiro, dos homens consul-
tados, 83,4% não conhece a licença-paternidade. Da-
queles que sabiam do direito, apenas 14,6% acertaram 
o número de dias previsto na legislação. 

As pesquisas também constataram que os ho-
mens querem a ampliação do período de licença-pa-
ternidade. Dos entrevistados, 78% afirmaram que cinco 
dias são insuficientes para dar suporte à mãe e acom-
panhar os primeiros dias do filho natural ou adotivo. 

Sobre o uso do direito, 29% afirmaram que utili-
zaria os dias para ajudar a mãe; 19% para cuidar do 
filho; 37% para ajudar a mãe e cuidar do filho; 12% 
deram outras respostas e 3% não opinou.

Como relator da matéria no Senado e como in-
centivador desta ampliação, gostaria de ressaltar a im-
portância social desta iniciativa e parabenizar a Rede 
de Homens pela Equidade de Gênero pela promoção 
da campanha. 

Parabenizo também a Senadora Patrícia Saboya 
por ter apresentado a proposta, assim como o fez em 
relação à ampliação da licença-maternidade, que já é 
uma realidade para muitas mães brasileiras. 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – V. Exª será atendido, Senador Flávio Arns, na 
forma do Regimento.

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

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgí-
lio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na se-
mana passada, abordei aqui um problema referente aos 
taxistas da minha cidade e, hoje, volto ao assunto.

Trata-se do fornecimento de gás para ser usado 
como combustível pelos taxistas que o queiram, como 
ocorre em qualquer outra cidade brasileira, o que reduz 
custo operacional e, ao mesmo tempo, contribui para 
diminuir a poluição atmosférica. Porém, o órgão respon-
sável pelo fornecimento de gás em Manaus sorteou 250 
táxis, de uma frota de quatro mil, para receber o com-
bustível. Apenas 250 táxis podem, portanto, desfrutar 
desse privilégio. Mesmo assim, esses 250 táxis, que 

seriam supostamente os privilegiados, não conseguem 
os noventa metros cúbicos semanais programados, e 
os demais, os outros 3.750, ficam de fora.

Então, insurjo-me contra essa limitação e cobro o 
fornecimento a todos os taxistas que pretendam traba-
lhar sob o sistema do gás. Faço, portanto, um apelo ao 
colega da Câmara, do Congresso, meu querido amigo, 
o Presidente da Agência Nacional de Petróleo (ANP), 
Haroldo Lima, para que acione os órgãos responsá-
veis pela distribuição do gás em Manaus, de modo a 
pôr fim a essa injustificada restrição.

Peço a V. Exª que receba, na íntegra, esse pro-
nunciamento.

E mais: coloco-me de acordo – sei que o faz tam-
bém o Senador Jefferson Praia – com a homenagem 
aqui prestada pelo Senador João Pedro ao dramaturgo 
e romancista Márcio Souza, autor de diversos suces-
sos que fazem dele um dos ícones da literatura brasi-
leira. Mário Souza está apresentando uma peça sua 
em comemoração ao seu grupo de teatro, o Tesc, no 
Teatro Nacional de Brasília. E mais: o Senador Jeffer-
son Praia, o Senador João Pedro e eu ofereceremos 
um almoço, na quinta-feira, a todos os integrantes do 
grupo no Senado.

Márcio Souza, além de seu talento, foi um dos 
focos da resistência ao regime autoritário no meu Es-
tado. Praticando a resistência por meio de sua arte, 
foi um democrata que não se omitiu.

Portanto, eu gostaria de dizer que, amanhã, irei 
ver, mais uma vez, “A Paixão de Ajuricaba”, que trata 
de um herói mítico da nossa civilização, o líder da tribo 
dos Manaós que preferiu se jogar na baía de Buiuçu a 
morrer aos poucos nas enxovias dos colonizadores. “A 
Paixão de Ajuricaba” é muito tocante, sobretudo para 
quem é do Amazonas, como eu sou.

Márcio Souza tem seu talento reconhecido no 
País inteiro e até internacionalmente. É autor de “Mad 
Maria” e de diversos sucessos de expressão amazo-
nense, de diversos sucessos que revelam seu preparo, 
sua cultura, seu talento.

Estarei, com minha família, amanhã, no Teatro 
Nacional de Brasília para, mais uma vez, assistir à 
peça “A Paixão de Ajuricaba”, em homenagem a Már-
cio Souza e sua equipe, com muitos jovens da perife-
ria de Manaus.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ARTHUR VIR-
GÍLIO.

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
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Srs Senadores, na semana passada, falei aqui do pro-
blema dos taxistas de Manaus.

Volto ao assunto, por ser de muito interesse, 
não apenas para eles como para a população da mi-
nha cidade.

Trata-se do fornecimento de gás para ser usado 
como combustível pelos taxistas que o queiram, como 
ocorre em outras cidades brasileiras, o que reduz custo 
operacional e ao mesmo tempo contribui para diminuir 
a poluição atmosférica.

Há pouco tempo, o órgão responsável pelo for-
necimento de gás, em Manaus, sorteou 250 táxis – de 
uma frota de 4.000 – para receber o combustível. Quer 
dizer, apenas 250 podem desfrutar desse privilégio. 
Mesmo assim, não conseguem os 90 metros cúbicos 
semanais prometidos!

Ora, por que essa limitação? Por que não for-
necer esse combustível para todos os taxistas que o 
queiram? E por que não se cumpre nem a promes-
sa de garantir os 90 metros cúbicos semanais para 
os táxis que já tiveram os motores convertidos? A 
conversão é cara. Eles gastaram dinheiro, confiando 
numa promessa, e agora muitas vezes ficam com 
falta de combustível.

Peço a especial atenção do presidente da Agên-
cia Nacional de Petróleo, Haroldo Lima, que foi nosso 
colega na Câmara dos Deputados. Ele precisa acionar 
os órgãos responsáveis pela distribuição de gás, em 
Manaus, para se pôr fim a essa injustificada restrição. 
Que o gás-combustível esteja disponível para todos! 
Os taxistas de Manaus são profissionais dedicados, 
prestam serviço essencial não somente à população 
como a empresários e turistas que visitam a cidade. 
Eles merecem essa atenção. E que ela não tarde! É o 
que os taxistas de Manaus esperam!

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – V. Exª será atendido nos termos do Regimento, 
Senador Arthur Virgílio.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Mário Couto, 
Líder da Minoria.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto os 
Senadores votam, aproveito para dizer da minha ale-
gria, da minha satisfação, do grande prazer de contar-
mos, em nossa galeria de honra, com a presença de 
um dos mais brilhantes Prefeitos do Estado do Pará, 
um Prefeito que, na eleição passada, Sr. Presidente, 
meu nobre Senador, teve uma votação expressiva, a 
maior votação do Estado: 81% dos eleitores deram 

preferência ao Prefeito do PSDB, Adnan Demachki, 
do Município de Paragominas.

Sr. Prefeito, V. Exª é um exemplo para a Nação, 
não só para meu Estado, mas para a Nação brasilei-
ra. Oxalá muitos Prefeitos possam se espelhar em V. 
Exª e fazer uma administração tão profícua quanto a 
sua! Nossos parabéns! Expressamos nosso desejo de 
que V. Exª continue honrando nosso Estado, honrando 
os Prefeitos deste País e honrando, principalmente, o 
nosso PSDB. Muito obrigado por sua postura, por sua 
dignidade, por seu caráter, por sua lealdade, por sua 
honestidade, principalmente, à frente daquele Municí-
pio. Parabéns, Sr. Prefeito!

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Papaléo Paes. 
Em seguida, vamos abrir o painel.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou aqui 
compondo com o entusiasmo do Senador Mário Couto, 
que faz importante registro relativamente à reeleição 
do Prefeito de Paragominas, que recebeu 81% dos 
votos da população daquele Município.

Sinceramente, sou contra a reeleição, Sr. Prefei-
to, porque ela nos traz algumas conseqüências muito 
lesivas à sociedade. O fato de um Prefeito ser reelei-
to com 1% ou 2% na frente realmente nada significa 
numa reeleição. No entanto, ao mesmo tempo em que 
a reeleição pode dar ensejo a uma série de questões 
prejudiciais ao processo democrático, ela nos dá opor-
tunidade de ver a avaliação de um Prefeito.

V. Exª, Sr. Prefeito, foi referendado com 81% dos 
votos da população. Por essa expressiva votação, V. 
Exª está de parabéns! Com a reeleição, à qual par-
ticularmente me oponho, temos, de maneira indireta, 
uma avaliação do Prefeito. No caso de V. Exª, o povo 
verdadeiramente o consagrou. V. Exª, portanto, está 
de parabéns! Quero parabenizá-lo como Prefeito de 
Paragominas reeleito. Essa, sim, é uma eleição que 
não deixa dúvida alguma para ninguém!

Quero também me congratular com o Senador 
Mário Couto, meu colega do PSDB. S. Exª falou, com 
muito entusiasmo, sobre o nosso Prefeito.

Deixo meus parabéns ao povo de Paragominas 
por ter, politicamente, analisado a administração do 
Prefeito Adnan. Parabéns ao Sr. Prefeito Adnan, que 
realmente, só pelo número de votos alcançado nas 
eleições, merece nosso reconhecimento como grande 
administrador! Parabéns a V. Exª!

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Vamos abrir o painel. 

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Votaram SIM 27 Srs. Senadores; e NÃO, 16.

Houve 2 abstenções.
Total: 45 votos. 
Está aprovada a indicação do Sr. Arthur Badin 

para exercer o cargo de Presidente do Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica (Cade), do Minis-
tério da Justiça.

Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-
sidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Item 1:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 435, DE 2008 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  

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

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 435, de 2008, que altera a Lei nº 
10.179, de 6 de fevereiro de 2001; revoga dis-
positivos da Medida Provisória nº 2.179-36, de 
24 de agosto de 2001; dispõe sobre a utilização 
do superávit financeiro em 31 de dezembro de 
2007, e dá outras providências.

Relator-revisor: Senador Romero Jucá.
(Sobrestando a pauta a partir de: 25-8-

2008. Prazo final prorrogado: 7-11-2008)

Passa-se à apreciação da matéria.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá, 

Relator-Revisor da mesma.

PARECER Nº 1.089, DE 2008 – PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e, 
no mérito, pela aprovação. É uma medida provisória 
importante que instrumentaliza e fortalece o Banco 
Central. Portanto, a recomendação é o voto “sim”; é a 
aprovação, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

 
PARECER Nº , DE 2008

De Plenário, sobre a Medida Provisória 
nº 435, de 26 de junho de 2008, que altera 
a Lei 10.179, de 6 de fevereiro de 2001; re-
voga dispositivo da Medida Provisória nº 
2.179-36, de 24 de agosto de 2001; dispõe 

sobre a utilização do superávit financeiro 
em 31 de dezembro de 2007, e dá outras 
providências.

Relator-Revisor: Senador Romero Jucá

I – Relatório

Chega ao exame desta Casa a Medida Provisó-
ria (MPV) nº 435, de 26 de junho de 2008, de ementa 
em epígrafe, aprovada pela Câmara dos Deputados, 
nos termos do parecer proferido pelo Deputado Pedro 
Eugênio. O parecer conclui pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência; pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
da MPV e das Emendas nºs 1 a 7; pela adequação fi-
nanceira e orçamentária da MPV e das Emendas nºs 
1 a 7; e, no mérito, pela aprovação da MPV e rejeição 
das Emendas nºs 1 a 7.

Conteúdo da MPV
O art. 1º define o escopo da MPV: dispõe sobre 

a carteira de títulos mantida pelo Banco Central do 
Brasil para fins de condução da política monetária, 
sobre o resultado financeiro das operações com re-
servas e derivativos cambiais, sobre as sistemáticas 
de pagamento e de compensação de valores envol-
vendo a moeda brasileira em transações externas e 
sobre a utilização do superávit financeiro das fontes 
de recursos existentes no Tesouro Nacional em 31 de 
dezembro de 2007.

O art. 2º modifica a Lei nº 10.179, de 6 de fevereiro 
de 2001, para autorizar a emissão de títulos da dívida 
pública pelo Poder Executivo, com o objetivo de recom-
por a carteira de títulos mantida pelo Banco Central 
(Bacen), para fins de condução da política monetária. 
Os títulos serão entregues diretamente à autoridade 
monetária, sem contrapartida financeira.

Os arts. 3º a 6º dispõem sobre o resultado fi-
nanceiro das operações com reservas e derivativos 
cambiais e a utilização dos resultados do Bacen. Os 
dispositivos complementam a Medida Provisória nº 

2.179-36, de 24 de agosto de 2001, que dispõe so-
bre as relações financeiras entre a União e o Banco 
Central do Brasil.

Os arts. 7º a 9º dispõem sobre as sistemáticas de 
pagamento e de compensação de valores envolvendo 
a moeda brasileira em transações externas, e autoriza 
a abertura de crédito do Banco Central do Brasil ao 
Banco Central da República Argentina no valor de até 
US$120 milhões.
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O art. 10 estabelece que ato normativo conjunto 
do Bacen e do Ministério da Fazenda regulamentará 
os procedimentos necessários para a execução do 
disposto nos arts. 2º a 6º da MPV.

O art. 11 permite a utilização do superávit finan-
ceiro das fontes de recursos vinculados existentes no 
Tesouro Nacional, em 31 de dezembro de 2007, para 
amortizar a dívida pública mobiliária federal.

O art. 12 estabelece que a apuração do resulta-
do financeiro, nos termos do art. 6º da MPV, aplica-se 
às operações realizadas a partir de 2 de janeiro de 
2008.

O art. 13 constitui a cláusula de vigência e o art. 
14 revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.179-
36, de 24 de agosto de 2001.

Emendas
Foram oferecidas sete emendas na Comissão 

Mista. A de nº 1, do Deputado Jorge Khoury, e a de nº 
2, da Deputada Luciana Genro, suprimem o art. 2º da 
MPV. A de nº 3, do Deputado Jorge Khoury, e a de nº 
4, da Deputada Luciana Genro, suprimem o art. 6º da 
MPV. A de nº 5, do Deputado Otavio Leite, acrescen-
ta § 3º ao art. 10 para prever que, na regulamentação 
da MPV, deverão ser consideradas as necessidades 
do turismo receptivo brasileiro. A de nº 6, da Deputa-
da Luciana Genro, suprime o art. 11 da MPV. A de nº 
7, do Deputado Jorge Khoury, acrescenta § 2º ao art. 
11 da MPV para prever que a destinação do superávit 
financeiro deverá considerar os valores já utilizados 
para fins de abertura de créditos adicionais.

 
II – Análise

Admissibilidade, Constitucionalidade, Técnica Le-
gislativa, Adequação Financeira e Orçamentária

A MPV nº 435, de 2008, atende aos pressupos-
tos de relevância e urgência previstos no art. 62 da 
Constituição Federal.

A emissão de títulos pelo Tesouro Nacional para 
compor a cadeira de títulos mantida pelo Banco Central 
do Brasil é relevante e urgente para evitar limitações 
à condução da política monetária e cambial derivadas 
do subdimensionamento da cadeira de títulos da au-
toridade monetária.

A segregação contábil dos resultados do Ban-
co Central com operações sensíveis às variações do 
câmbio, ao tornar mais transparente o custo fiscal das 

políticas monetária e cambial, é medida relevante e 
urgente por contribuir para melhorar a percepção de 
riscos dos investidores em relação à gestão das con-
tas públicas.

As medidas para incentivar o uso da moeda bra-
sileira em transações internacionais são um avanço 
relevante e precisam aproveitar o momento favorável, 
marcado pelo rápido crescimento do comércio interna-
cional e importância crescente da economia brasileira 
no cenário mundial.

A desvinculação do uso de parte do resultado fi-
nanceiro da União é medida relevante, por flexibilizar 
a administração financeira da União, e urgente, por 
implicar economia imediata nas despesas com juros 
da dívida pública.

No que tange à constitucionalidade, não há qual-
quer vício na proposição. O Presidente da República 
exerceu a prerrogativa que lhe confere o art. 62 da Cada 
Magna, sem incorrer nas limitações materiais constan-
tes do § 1º do mesmo dispositivo, submetendo-a de 
imediato à deliberação do Congresso Nacional.

Quanto à juridicidade, as propostas tratam de 
temas de competência legislativa da União e quando 
dispõe sobre a utilização do superávit financeiro, não 
trata de matéria orçamentária, cuja edição de medida 
provisória é vedada pela alínea d do § 1º do art. 62 da 
Constituição Federal. Além disso, altera a destinação le-
gal apenas dos recursos vinculados por lei ordinária.

Em relação à técnica legislativa, a MPV atende 
os preceitos da Lei Complementar nº 95, de 26 de fe-
vereiro de 1998, que trata da redação e alteração das 
leis, em particular ao não conter matéria estranha a 
seu objeto.

Quanto à adequação financeira e orçamentária, 
a proposição não implica expansão de despesa ou 
renúncia de receita.

Mérito
Em relação ao mérito, a proposição aborda as-

suntos relativos ao Banco Central do Brasil e seu 
relacionamento com o Tesouro Nacional (itens 1 a 3 
abaixo) e à administração orçamentária e financeira 
da União (item 4 abaixo).

1) Carteira de títulos no Banco Central do Brasil 
(art. 2º)

A medida não gera custos fiscais, nem aumento 
da dívida pública, pois o passivo do Tesouro Nacio-
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nal, representado pelos títulos emitidos, corresponde 
a crédito de mesmo valor do Bacen.

A redução da carteira de títulos da autoridade 
monetária foi resultado da política de acumulação de 
reservas ao longo dos últimos anos e da conseqüente 
venda de títulos pelo Banco Central para enxugar o 
excesso de oferta de moeda. Essa política teve custos 
devido à diferença entre a remuneração proporcionada 
pelas aplicações das reservas no exterior e a remune-
ração paga pela dívida pública federal. A valorização 
cambial até agosto deste ano intensificou esses custos, 
pois significou perda de valor das reservas cambiais 
acumuladas.

Mas a acumulação de reservas cambiais se jus-
tifica por funcionar como seguro para situações de re-
dução do fluxo internacional de capitais. A crise finan-
ceira atual mostra o quanto elas são importantes para 
atravessar situações de pânico no mercado financeiro 
internacional.

Além da acumulação de reservas cambiais, a 
redução dos percentuais de depósitos compulsórios 
das instituições financeiras no Bacen, medida tomada 
nas últimas semanas para evitar a redução da liquidez 
resultante da crise financeira, também exige a venda 
de títulos pela autoridade monetária para enxugar a 
expansão da oferta de moeda, de forma que será im-
portante recompor a carteira de títulos mantida pelo 
Banco Central do Brasil.

2) Resultado financeiro das operações do 
Banco Central com reservas e derivativos  

cambiais (arts. 3º a 6º)

A sistemática permitirá a contabilidade em 
separado dos resultados do Bacen com as ope-
rações sensíveis às variações da taxa de câmbio. 
A alteração proporcionará maior transparência na 
divulgação e contabilização de um dos mais rele-
vantes e voláteis itens do resultado do Banco Cen-
tral do Brasil.

3) Pagamentos e compensação de valores  
envolvendo a moeda brasileira em transações  

externas (arts. 7º a 9º)

As medidas são bem vindas por reduzirem os 
custos de transação no comércio bilateral, especial-
mente com a Argentina, e criarem as condições ini-
ciais para o aceite da moeda brasileira em transações 
internacionais.

4) Utilização do Superávit Financeiro (art. 11)

O Poder Executivo já adotou, em outras ocasi-
ões, medidas legais semelhantes com o objetivo de 
destinar o superávit financeiro das fontes vinculadas 
à amortização da dívida pública. O objetivo precípuo é 
o de flexibilizar a administração financeira da União já 
que, nos termos da legislação vigente, esses recursos 
devem ser utilizados exclusivamente para atender ao 
objeto da vinculação, ainda que em exercício diverso 
daquele em que ocorrer o ingresso (art. 8º, parágrafo 
único, da Lei de Responsabilidade Fiscal). Portanto, a 
proposta apresentada é desejável do ponto de vista 
da administração orçamentária e financeira da União 
e implicará economia de recursos com o pagamento 
de juros da dívida pública.

III – Voto

Assim, à vista do exposto, manifestamo-nos pela 
aprovação da Medida Provisória nº 435, de 2008, nos 
termos em que foi encaminhada pelo Presidente da 
República e acatada pela Câmara dos Deputados.

Senador Romero Jucá, Relator Revisor.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O parecer preliminar do Relator-Revisor, Sena-
dor Romero Jucá, é pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e pela adequa-
ção financeira e orçamentária da medida provisória, 
nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002. No 
mérito, pela aprovação da medida provisória.

Em votação os pressupostos...
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 

– Sr. Presidente, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – ... de relevância, urgência e adequação finan-
ceira e orçamentária.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – As Srªs e os Srs. Senadores...

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

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – ... que os aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Eu me inscrevi para discutir, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Mas V. Exª se inscreveu para...

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Na primeira. Discutir.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Discutir. Nós estamos aqui...

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Já estamos votando.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Não. Nós estamos votando os pressupostos. 
V. Exª se inscreveu para discutir.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Eu queria discutir desde os pressupostos.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Ah, desde os pressupostos?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– É.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Então, peço desculpas e concedo a palavra a 
V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti, para encaminhar 
a votação dos pressupostos de relevância, urgência e 
adequação financeira e orçamentária. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, eu me lembro da aber-
tura dos nossos trabalhos deste ano, quando V. Exª, 
de maneira muito importante, condenou as medidas 
provisórias e, em recente pronunciamento, inclusive ao 
lado do Presidente da República, de novo reiterou a 
necessidade de acabarmos com esse festival de me-
didas provisórias. No entanto, continuamos votando 
medidas provisórias. Sempre se encontra uma des-
culpa para votar medida provisória. Tudo é por medida 
provisória. Aqui estão trancando a pauta cinco medidas 
provisórias; e se arruma justificativa para uma, para 
outra, e vai se tocando. Quero, inclusive, ler uma ma-
téria, aliás uma entrevista do Presidente do Supremo, 
para que depois o Congresso não reclame quando o 
Supremo editar uma norma, porque não fazemos o 
nosso trabalho. Por isso é que quero encaminhar, di-
zendo: voto contra todas as medidas provisórias aqui, 
não interessa o assunto, enquanto não se aprovar a 
mudança do rito, que já foi aprovada pelo Senado e 
que está na Câmara trancada porque o Governo quer 
que fique trancada. 

Vou ler aqui as palavras do Ministro Presidente 
do Supremo: 

“É como se estivéssemos numa roleta 
russa com todas as balas no revólver’”, com-
parou ontem o Ministro Gilmar Mendes, Presi-
dente do Supremo Tribunal Federal (STF), ao 
criticar o número excessivo de medidas provi-
sórias e trancamento de pautas no Congresso. 
‘Leva-se a esse estado de coisas que hoje es-
tamos vivendo. O Congresso falando em janela 
para o processos decisório que é quando ele 
pode, entre uma e outra MP, deliberar. [É isso 
mesmo. Nós estamos aqui: “Ah, vamos votar 
que é para destrancar a pauta”. É brincadei-
ra, Sr. Presidente!] ‘É uma questão sensível, 
muito grave, que precisa ser encaminhada e 
decidida nesse novo contexto’. [Se não resol-
vermos, o Supremo vai terminar resolvendo. 
Depois, não venha ninguém aqui dizer que o 
Supremo está legislando. Ele vai interpretar o 
que a Constituição manda.]

Para Mendes, uma solução seria a fixação de um 
número de MPs. ‘Seria o ideal para não ter essa roleta 
russa que é o lançamento de tantas MPs que sempre 
leva ao trancamento de pauta porque o Congresso não 
consegue deliberar e, em seguida, delibera após um 
novo trancamento.’ Ele avalia que a Emenda 32, – ve-
jam bem – que regula o assunto, ‘é fruto um pouco da 
construção jurisprudencial do STF acerca de proibição 
de medidas provisórias como, por exemplo, sobre direito 
processual penal, sobre lei complementar’. 

Mendes afirmou que não está discursan-
do contra MP. ‘Estamos em meio a uma crise 
econômica mundial grave’, anotou. ‘Como não 
lançar mão da MP nessa situação? Mesmo que 
houvesse mecanismos alternativos de decisão, 
é justificável a MP num contexto desses. Mas 
estávamos fazendo praticamente quase todo 
o Orçamento – aliás, esta aqui é outra que 
mexe no Orçamento – com medida provisória. 
É justificável isso? 

Não – responde o Presidente do Supremo – O 
Congresso pode reagir? Claro, até mesmo devolvendo 
as MPs ao Presidente da República, rejeitando, não 
deixando que elas tenham um curso”. 

Por isso, Sr. Presidente, quero deixar isso bem 
claro aqui para que, amanhã, nenhum Senador, ne-
nhum parlamentar queira explorar que votei contra 
tal MP porque beneficiava o Estado “b” ou “c” e fui 
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contrário a uma causa justa. Sou contra à tese, con-
tra essa imoralidade, essa enxurrada de medidas 
provisórias. 

Espero, Sr. Presidente, que V. Exª, que já se 
posicionou várias vezes, inclusive corajosamente ao 
lado do Presidente da República, bote em prática 
isso e acabe com esse acachapamento do Congres-
so Nacional.

Não voto mais em medida provisória nenhuma, 
nem para beneficiar a minha mãe.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senador Flexa Ribeiro, estamos em pleno en-
caminhamento dos pressupostos.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, se V. Exª permitir, só fazer o registro da vota-
ção anterior. 

Eu me encontrava numa reunião no Instituto Chi-
co Mendes sobre a reserva Jamanxim, no meu Esta-
do, mas quero que fique registrado que o meu voto é 
seguindo a orientação da liderança do meu partido, 
o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – V. Exª terá registrada a sua manifestação em 
Ata.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agrade-
ço a V. Exª. 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. 
PMDB–RN) – Concedo a palavra ao Senador Anto-
nio Carlos Júnior, para encaminhar os pressupostos 
de relevância e urgência e adequação financeira e 
orçamentária.

V. Exª prefere discutir? 
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado os pressupostos de relevância, urgên-

cia e adequação financeira.
Passa-se à discussão da medida provisória e das 

emendas, em turno único. 
Para discutir, concedo a palavra ao Senador An-

tonio Carlos Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, essa medida provisória tem 
alguns pontos importantes que valem a pena serem 
ressaltados. 

Pela primeira vez, vemos a separação dos títulos 
que são colocados para a política monetária e para a 
política fiscal, o que é uma coisa importantíssima, já 
que por todo o histórico da nossa atuação de política 
monetária, temos a mistura de política monetária com 
política fiscal. Essa medida, no entanto, destina títulos 
do Tesouro para a carteira do Banco Central a fim de 
que possa fazer política monetária, exclusivamente, e 
não misturar com o financiamento do Tesouro. 

Esse é um dos pontos importantes. Mas vou ser 
muito sucinto nas minhas avaliações. O outro ponto que 
considero importante é que é uma medida que evita 
os altos e baixos dos resultados do Banco Central à 
medida que o câmbio deprecia ou aprecia.

Inclusive, isso gerava oscilações diárias no re-
sultado do Banco Central, em função da marcação 
ao mercado. Agora isso é acumulado numa conta e, 
no final do período, é acertado com o Tesouro Na-
cional. 

Outro ponto também são medidas que antece-
deram o swap cambial que foi feito com o Fed. Quer 
dizer, as preliminares para o swap também estão nes-
sa medida provisória.

Finalmente, há a possibilidade de um convênio 
com a Argentina que possibilita, inclusive, que as ope-
rações entre Brasil e Argentina sejam feitas em reais, 
já que há uma linha de crédito que garante que, se 
houver um default do país argentino, o Banco Central 
assegurará ao exportador brasileiro o pagamento.

Então, ela tem méritos incontestáveis.
No mérito, sou favorável.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação a medida provisória, sem prejuízo 
das emendas.

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

Aprovada, contra o voto do Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Passa-se à votação em globo das emendas 
com pareceres contrários.

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

Rejeitadas as emendas.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Item 2: 

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 25, DE 2008 

(Proveniente da Medida Provisória nº 436, de 2008) 
(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 25, de 2008, que al-
tera as Leis nºs 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, e 11.727, de 23 de junho de 2008, 
relativamente à incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI, da Contribui-
ção para o PIS/Pasep e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social – CO-
FINS, incidentes no mercado interno e na im-
portação, sobre Produtos dos Capítulos 21 e 
22 da Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados –TIPI, aprovada pelo 
Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006, 
a Lei nº 10.451, de 10 de maio de 2002, e a 
Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agos-
to de 2001 (proveniente da Medida Provisória 
nº 436, de 2008).

Relator revisor: Senador Marconi Pe-
rillo.

A medida provisória foi recebida formalmente 
pelo Senado Federal no dia 22 de outubro.

Concedo a palavra ao Senador Marconi Perillo, 
Relator Revisor da matéria.

PARECER Nº 1.090, DE 2008 – PLEN

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, o texto original da Me-
dida Provisória nº 436, de 2008, pouco alterado pelo 
PLV, tem como pontos centrais a atribuição ao Poder 
Executivo da faculdade de fixar, no regime especial, 
alíquotas específicas mínimas por produto, marca e 
tipo de embalagem; a previsão da obrigatoriedade da 
instalação dos equipamentos contadores de produção; 
a postergação, em três meses, do prazo de entrada em 
vigor do novo regime. As demais alterações pontuais 
promovidas pela Medida Provisória vêm aperfeiçoar 
a recente legislação introduzida pela Lei nº 11.727, 
de 2008.

Desses pontos, aquele que versa sobre os cha-
mados “medidores de vazão” não traz novidades, em 
termos gerais, pois sua obrigatoriedade já era prevista 
no vetado § 12 do art. 58-J da Lei nº 10.833, de 2003, 
introduzido pela Lei nº 11.727, de 2008.

A prorrogação do prazo para a implementação do 
novo regime é pequena, de apenas três meses. Deve-se 
à dificuldade prática de se instituir sistemática tributária 
nova e complexa como a que se apresenta.

Já as inovações trazidas pelo PLV nos art. 58-L 
e 58-R da Lei 10.833, de 2003, vão em duas direções. 
No primeiro artigo, pretende-se limitar a ação da Se-
cretaria da Receita Federal no momento da fixação 
das médias dos preços dos produtos, fazendo com 
que a diferença entre os produtos mais caros e os 
mais baratos de cada faixa não seja superior a 5%. A 
medida vai ao encontro da motivação inicial da nova 
tributação, qual seja, atribuir tratamento mais isonô-
mico ao segmento.

A alteração no art. 58-R beneficia as empresas 
do setor, criando mais uma hipótese de geração de 
crédito presumido (custos de instalação e manutenção 
dos equipamentos de controle de produção). Já a mo-
dificação do prazo para apropriação do referido crédito 
– que, atualmente, é de um ano, e, nos termos do PLV, 
passa a ser o mesmo da aquisição ou do financiamen-
to do bem – beneficiará as empresas que efetuam os 
pagamentos em prazo inferior a um ano.

As modificações na Medida Provisória nº 2.158-
35, de 2001, e na Lei nº 11.774, de 2008, atendem a 
reclames dos fabricantes de veículos também. São 
realizados ajustes na legislação vigente de forma a 
flexibilizá-la, aumentando as hipóteses ou chances 
de enquadramento dos fabricantes em regimes tribu-
tários favorecidos. 

Assim, a alínea b do inciso II do § 1º do art. 56 
é modificada para autorizar a concessão de crédi-
to presumido do IPI relativamente à parcela do frete 
cobrado pela prestação do serviço de transporte dos 
produtos classificados nos códigos que constam da 
Tabela de Incidência do IPI (ou seja, colheitadeiras de 
algodão, motocultores, tratores de lagartas, automóveis 
de passageiros, veículos automóveis para transporte 
de mercadorias, entre outros), nos casos em que o 
frete é cobrado juntamente com o preço dos produtos. 
Afasta-se a draconiana condição de que, para a con-
cessão do benefício, deva o fabricante cobrar o frete 
juntamente com o preço em todas as operações com 
os referidos produtos. 

A inserção do parágrafo único no art. 17 da Lei 
nº 11.774, de 2008, estabelece que, para efeitos de 
adimplemento do compromisso de exportação, não 
apenas no regime de suspensão, mas também no de 
isenção (por exemplo: drawback), os produtos nacio-
nais adquiridos no mercado interno podem ser substi-
tuídos por outros produtos nacionais da mesma espé-
cie, qualidade e quantidade. Assim, faz-se uma devida 
complementação da legislação atual.

    269ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2008 



46110 Quarta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2008

As alterações realizadas na Lei n º 10.451, de 
2002, observam pleito do esporte brasileiro. São res-
tabelecidos os incentivos fiscais referentes ao IPI e ao 
Imposto de Importação incidentes sobre equipamentos 
e materiais destinados, exclusivamente, ao treinamen-
to e preparação de atletas e equipes brasileiras para 
competições internacionais. Vêm em boa hora, pois 
não se pode admitir solução de continuidade no apoio 
do Estado ao desporto de alto rendimento.

É importante registrar, Sr. Presidente, que, em 
relação ao art. 58, dá-se ao importador um respaldo 
importante em ter de pagar o IPI no momento em que 
der saída dos produtos. Isso faz com que as empresas 
não precisem pagar o IPI por antecipação.

Em relação ao art. 58-T: regula a obrigatoriedade 
de instalação dos equipamentos contadores de produ-
ção, chamados medidores de vazão, instrumento de 
fiscalização criado pelo Governo em uma MP, aprovada 
anteriormente, e muda a forma de tributação das indús-
trias que compõem os produtos dos capítulos XXI e XXII 
da tabela de incidência do IPI, as chamadas bebidas 
frias: água, cerveja de malte, refrigerantes etc. 

A mudança é que a tributação passa a ser feita, 
a partir de janeiro de 2009, no momento da vazão, ou 
seja, da produção, e não na saída da indústria. Acon-
tece que esse tipo de tributação precisa ser mais bem 
analisada, pois pode prejudicar o mercado de grande 
importância para o País e ainda onerar o consumidor 
final, se as indústrias entenderem que houve aumento 
de tributação. E, nesse sentido, estamos fazendo um 
acordo, Governo e Oposição, para apoiar todos os fa-
bricantes, a fim de que não haja incidência de novos 
tributos, ou seja, não haja aumento de carga tributária, 
Senador Agripino e Senador Jucá, em relação a es-
ses produtos, porque, senão, teríamos desencadeado 
um efeito em cascata, que, com certeza, prejudicaria 
enormemente o consumidor final. 

Ampliar ou melhorar ferramentas de fiscalização 
que inibem a sonegação é um importante instrumento 
de arrecadação para o Governo. Porém, essas medi-
das não podem interferir na liberdade de gerência das 
indústrias e nem onerar ainda mais a sociedade bra-
sileira com uma carga tributária que já chega, a esta 
altura, a 40%.

Teríamos algumas outras sugestões de altera-
ções, Sr. Presidente, mas julgamos por bem apresen-
tar um relatório coincidente com o texto aprovado pelo 
PLV da Câmara. Queremos colaborar com a aprovação 
em caráter de consenso aqui, no plenário do Sena-
do, e, nesse sentido, estamos apresentando relatório 
praticamente semelhante ao texto, com apenas duas 
emendas, que são de revisão e que não vão alterar 
em nada o texto original. Uma delas é apenas modi-

ficando o caput, acrescentando o que ficou faltando, 
mas tudo já acertado com a consultoria.

Dê-se a seguinte redação à ementa do PLV nº 
25, de 2008 – estou apenas acrescentando o que ficou 
faltando no texto aprovado pela Câmara.

E a segunda:

“Insira-se linha pontilhada após o caput 
dos arts. 58-G e 58-L da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, na forma do art. 1º do 
PLV nº 25, de 2008”.

Apenas a questão da forma, Senador Jucá e 
Senador Agripino.

Esse é o relatório. 
Gostaria de agradecer aos Líderes pela confiança 

e dizer que estamos aqui apresentando este texto de 
acordo com o consenso na Câmara. 

Parabenizo todos os Deputados que participaram, 
ao longo de mais de seis meses, de uma discussão 
longa, ampla, que envolveu todos os segmentos inte-
ressados, mas, ao final, chegou-se a um bom consen-
so, que nos possibilita votar também aqui, na tarde de 
hoje, de forma consensual, esta Medida Provisória. 

Muito obrigado.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº , DE 2008

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de 
Conversão nº 25, de 2008, relativo à Medida 
Provisória nº 436, de 26 de junho de 2008, 
o qual altera as Leis nºs 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, e 11.727, de 23 de ju-
nho de 2008, relativamente à incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados 
– IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS, incidentes 
no mercado interno e na importação, sobre 
produtos dos Capítulos 21 e 22 da Tabela 
de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – TIPI, aprovada pelo De-
creto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006, 
a Lei nº 10.451, de 10 de maio de 2002, e 
a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de 
agosto de 2001.

Relator-Revisor: Senador Marconi Perillo

I – Relatório

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal (CF), 
editou, em 26 de junho de 2008, a Medida Provisória 
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(MPV) no 436, da qual resultou o Projeto de Lei de 
Conversão (PLV) nº 25, de 2008, ora apreciado.

Na forma aprovada pela Câmara dos Deputados, 
o PLV é composto de sete artigos.

O art. 1º altera os arts. 58-B, 58-F, 58-G, 58-H, 
58-J, 58-L, 58-M, 58-O, 58-R e 58-T da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003. Nesse sentido, seu obje-
tivo é o de aperfeiçoar a nova forma de tributação das 
chamadas “bebidas frias”, descritas nos itens 21 e 22 
da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (águas, refrigerantes e cervejas de 
malte), introduzida pela Lei nº 11.727, de 23 de junho 
de 2008. As mudanças promovidas na Lei nº 10.833, 
de 2003, são as seguintes:

Art. 58-B: o parágrafo único passa a con-
tar com dois incisos. No primeiro, há a inclusão 
da hipótese da venda a consumidor final pelo 
importador entre aquelas que fogem à regra 
da aplicação da alíquota zero da Contribuição 
para os Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social (COFINS), em 
relação às receitas de venda auferidas por 
comerciantes atacadistas e varejistas. Antes 
a exclusão apenas se aplicava ao estabeleci-
mento industrial, relativamente aos produtos 
por ele fabricados. O inciso II afasta a alíquota 
zero quando a pessoa jurídica for optante pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos pelas Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(Simples Nacional) de que trata a Lei Comple-
mentar (LCP) nº 123, de 14 de dezembro de 
2006. O ajuste assegura a tributação concen-
trada no fabricante.

Art. 58-F: é incluído § 3º para fixar que o 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 
apurado na qualidade de responsável será de-
vido pelo importador ou industrial no momento 
em que der saída dos produtos.

Art. 58-G: é incluído parágrafo único para 
fixar que o IPI apurado na qualidade de res-
ponsável será devido pelo encomendante no 
momento em que der saída dos produtos.

Art. 58-H: é incluído § 3º, que manda 
aplicar, às hipóteses descritas no inciso II do 
§ 1º (importador) e no inciso I do § 2º (indus-
trial) do art. 58-F e no inciso I do art. 58-G 
(encomendante), a suspensão do IPI devido 
na saída do importador ou estabelecimento 
industrial para o estabelecimento equiparado 
enunciado no art. 58-E.

Art. 58-J: é ajustada a redação do § 11 
do artigo, que fica mais adequada, bem como 
introduzido novo § 14, facultando ao Poder 
Executivo o estabelecimento de alíquota es-
pecífica mínima do IPI, da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da Cofins por produto, marca 
e tipo de embalagem.

Art. 58-L: a redação do § 1º é modifi-
cada, estabelecendo que o Executivo deve-
rá adotar valor-base (e não apenas critérios, 
como na redação original da lei) por grupo de 
marcas comerciais, tipo de produto, ou por 
tipo de produto e marca comercial. No caso, 
acrescenta-se, também, a possibilidade de 
adoção de valor-base por “grupo” de marca. 
São acrescidos §§ 4º e 5º para estabelecer 
critérios para a fixação do valor-base do grupo 
de marcas e que a distância entre o valor do 
piso e o valor do teto de cada faixa de preço 
será de até cinco por cento.

Art. 58-M: o inciso III do caput é revoga-
do (pelo inciso I do caput do art. 7º do PLV), o 
parágrafo único é renumerado para § 1º e são 
incluídos os §§ 2º e 3º. Os novos dispositivos 
esclarecem que o IPI, a Contribuição para o 
PIS/Pasep e a Cofins, no regime especial op-
tativo do art. 58-J, serão apurados mediante 
alíquotas específicas determinadas pela apli-
cação das alíquotas previstas nos incisos I e 
II do caput do art. 58-M sobre o valor-base 
de que trata o art. 58-L. Ademais, as alíquo-
tas específicas dos tributos serão divulgadas 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(SRFB), em seu sítio na internet, vigorando 
a partir do primeiro dia do segundo mês sub-
seqüente ao da publicação. Aqui, também, as 
alterações serviram para tomar mais clara a 
sistemática do regime especial optativo, sem 
alteração de conteúdo.

Art. 58-O: é alterada a redação do inci-
so II do § 2º, para adequá-la ao novel § 3º do 
art. 58-M, que estabeleceu a divulgação das 
alíquotas específicas dos tributos no sítio na 
internet da SRFB. Assim, a desistência da op-
ção pelo regime especial poderá ser feita até o 
último dia útil do mês anterior ao de início de 
vigência da alteração da alíquota específica, 
divulgada na forma do disposto no § 3º do art. 
58-M, ficando substituída a referência ao § 2º 
do art. 58-L, constante do texto original.

Art. 58-R: é alterada a redação dos §§ 1º, 
caput, 3º e 7º, I além de acrescidos os §§ 8º e 
9º ao dispositivo. Nos dois primeiros parágra-
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fos, são excluídas as referências a prazos. O 
inciso I do § 7º passa a dispor que os créditos 
serão apropriados no prazo mínimo de 1 (um) 
ano, contado da data da publicação da Lei nº 
11.727, de 2008, na hipótese de aquisições 
efetuadas anteriormente a essa data. Os §§ 
8º e 9º criam nova hipótese de crédito presu-
mido da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, desta feita relativa ao ressarcimento 
dos custos de instalação e manutenção dos 
equipamentos de controle de produção

Art. 58-T: o artigo foi totalmente altera-
do e agora versa sobre a obrigatoriedade de 
instalação, pelas pessoas jurídicas que indus-
trializam os produtos descritos no art. 58-A, 
dos equipamentos contadores de produção 
(medidores de vazão), que possibilitem, ainda, 
a identificação do tipo de produto, de emba-
lagem e sua marca comercial. As condições 
gerais da instalação, inclusive seu prazo, serão 
estabelecidas pela SRFB. Além disso, a nova 
disposição autoriza o fabricante a deduzir da 
Contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins, 
devidas em cada período de apuração, crédito 
presumido correspondente ao ressarcimento 
à Casa da Moeda do Brasil de que trata o § 3º 
do art. 23 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 
2007, efetivamente pago no mesmo período.

O art. 2º do PLV altera os arts. 33, 41 e 42 da Lei 
nº 11.727, de 2008, para prorrogar o prazo de início 
do novo regime de tributação. Efetivamente, de acordo 
com a redação original da lei, ele seria implementado 
a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente 
ao da sua publicação, ou seja, 1º de outubro do ano 
em curso. Com a mudança, os arts. 32 a 39 da Lei nº 
11.727, de 2008, que versam sobre a tributação das 
bebidas frias, produzirão efeitos apenas em 1º de ja-
neiro de 2009. Igualmente, os dispositivos que regulam 
o regime atual ficam vigentes até essa data, quando 
então serão revogados.

O art. 3º modifica a alínea b do inciso II do art. 56 
da MPV nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, de ma-
neira a retirar a expressão “em todas as” e substituí-la 
pela expressão “nas”. Isso para tomar menos restritiva 
uma das condições para a concessão ao setor automo-
tivo do incentivo fiscal de que trata o dispositivo.

O art. 4º acresce parágrafo único ao art. 17 da 
Lei nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, estendendo 
ao regime aduaneiro de isenção as facilidades para o 
adimplemento do compromisso de exportação previs-
tas no caput do art. 17.

O art. 5º altera os arts. 8º, 9º, 10, 11 e 13 da Lei 
nº 10.451, de 10 de maio de 2002, para restabelecer, 

entre 1º de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2013, 
a isenção do Imposto de Importação e do IPI incidentes 
na importação de equipamentos e materiais destina-
dos ao treinamento e preparação de atletas e equipes 
brasileiras para competições desportivas. Quando os 
materiais e equipamentos forem fabricados no Brasil, 
a alíquota do IPI fica reduzida a zero. O benefício é 
concedido praticamente nos mesmos moldes do anti-
go, que vigeu até 31 de dezembro de 2007, motivado 
pelos Jogos Pan-Americanos Rio 2007.

O art. 6º é a cláusula de vigência e o art. 7º a de 
revogação. Neste último, o PLV revoga o inciso III do 
caput do art. 58-M da Lei nº 10.833, de 2003, as alíneas 
e e f do inciso III do caput do art. 42 da Lei nº 11.727, 
de 2008, e o art. 12 da Lei nº 10.451, de 2002, para 
adequar as normas às alterações descritas acima.

II – Análise

II.1 – Constitucionalidade, Adequação Orçamen-
tária e Financeira, Técnica Legislativa da MPV e 
do PLV

Quanto à constitucionalidade da MPV nº 436, de 
2008, e do PLV nº 25, de 2008, frisamos que a União 
é competente para legislar sobre Imposto de Impor-
tação, IPI, e contribuições sociais, a teor dos arts. 24, 
inciso I; 48, inciso I; 149; 153, incisos I e IV; e 239 da 
Constituição Federal (CF).

As matérias veiculadas nas proposições não es-
tão no rol das competências exclusivas do Congresso 
Nacional ou de qualquer de suas Casas, expresso nos 
arts. 49, 51 e 52 da CF.

A teor do art. 62 da Constituição Federal, em 
caso de relevância e urgência, o Presidente da Repú-
blica está legitimado a editar medida provisória, a ser 
apreciada pelo Congresso Nacional.

Segundo a Exposição de Motivos (EM) nº 112, 
de 2008 – MF, o objetivo da MPV nº 436, de 2008, é 
aperfeiçoar o modelo de tributação de bebidas introdu-
zido pela Lei nº 11.727, de 2008, bem como postergar 
a entrada em vigor do novo modelo de tributação dos 
produtos dos Capítulos 21 e 22 da Tabela de Incidência 
do IPI (TIPI), indicados no art. 58-A da Lei nº 10.833, 
de 2003. Efetivamente, a norma faculta ao Poder Exe-
cutivo estabelecer alíquota específica (ad rem) mínima 
por produto ou marca de produto e a obrigatoriedade 
de os estabelecimentos produtores instalarem medi-
dores de produção.

A relevância da MPV deve-se ao estabelecimen-
to de medidas que garantem efetividade e neutralida-
de tributárias, segurança jurídica para investidores e 
ambiente de negócio favorável à livre concorrência. 
Por sua vez, a urgência tem base na necessidade de 
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postergação do prazo para entrada em vigor do novo 
regime.

Em relação à admissibilidade, importa consignar 
que a matéria contida na MPV não está entre aquelas 
cuja veiculação por medida provisória é vedada pelo 
§ 1º do art. 62 da Constituição.

A MPV respeitou o comando do art. 14 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF), mostrando-se ade-
quada, em termos orçamentários e financeiros.

Relativamente à técnica legislativa, são necessá-
rias correções nos arts. 58-G e 58-L da Lei nº 10.833, 
de 2003, na forma proposta pelo art. 1º do PLV. Trata-se 
de inserir linhas pontilhadas após o caput dos artigos. 
Ademais, é necessária a atualização da ementa do 
PLV para incluir a referência à Lei nº 11.774, de 2008. 
Essas correções são feitas por meio das emendas de 
redação apresentadas ao final.

II.2 – Mérito
O texto original da MPV nº 436, de 2008, pouco 

alterado pelo PLV, tem como pontos centrais (i) a atri-
buição ao Poder Executivo da faculdade de fixar, no 
regime especial, alíquotas especificas mínimas por 
produto, marca e tipo de embalagem; (ii) a previsão 
da obrigatoriedade da instalação dos equipamentos 
contadores de produção; (iii) a postergação, em três 
meses, do prazo de entrada em vigor do novo regime. 
As demais alterações pontuais promovidas pela MPV 
vêm aperfeiçoar a recente legislação introduzida pela 
Lei nº 11.727, de 2008.

Desses pontos, aquele que versa sobre os cha-
mados “medidores de vazão” não traz novidades, em 
termos gerais, pois sua obrigatoriedade já era prevista 
no vetado § 12 do art. 58-J da Lei nº 10.833, de 2003, 
introduzido pela Lei nº 11.727, de 2008.

A prorrogação do prazo para a implementação do 
novo regime é pequena, de apenas três meses. Deve-se 
à dificuldade prática de se instituir sistemática tributária 
nova e complexa como a que se apresenta.

Já as inovações trazidas pelo PLV nos arts. 58-L 
e 58-R da Lei nº 10.833, de 2003, vão em duas dire-
ções. No primeiro artigo, pretende-se limitar a ação 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) no 
momento da fixação das médias dos preços dos pro-
dutos, fazendo com que a diferença entre os produtos 
mais caros e mais baratos de cada faixa não seja su-
perior a cinco por cento. A medida vai ao encontro da 
motivação inicial da nova tributação, qual seja, atribuir 
tratamento mais isonômico ao segmento.

A alteração no art. 58-R beneficia as empresas 
do setor, criando mais uma hipótese de geração de 
crédito presumido (custos de instalação e manuten-
ção dos equipamentos de controle de produção). Já a 

modificação do prazo para a apropriação do referido 
crédito – que, atualmente, é de um ano, e, nos termos 
do PLV, passa ser o mesmo da aquisição ou do financia-
mento do bem – beneficiará as empresas que efetuam 
os pagamentos em prazo inferior a um ano.

As modificações na MPV nº 2.158-35, de 2001, 
e na Lei nº 11.774, de 2008, atendem a reclames dos 
fabricantes de veículos. São realizados ajustes na le-
gislação vigente de forma a flexibilizá-la, aumentando 
as hipóteses ou chances de enquadramento dos fa-
bricantes em regimes tributários favorecidos. Assim, 
a alínea b do inciso II do § 1º do art. 56 é modifica-
da para autorizar a concessão de crédito presumido 
do IPI relativamente à parcela do frete cobrado pela 
prestação do serviço de transporte dos produtos 
classificados nos códigos 8433.53.00, 8433.59.1, 
8701.10.00, 8701.30.00, 8701.90.00, 8702.10.00 
Ex 01, 8702.90.90 Ex 01, 8703, 8704.2, 8704.3 e 
87.06.00.20 da Tabela de Incidência do IPI (colheita-
deiras de algodão, motocultores, tratores de lagartas, 
automóveis de passageiros, veículos automóveis para 
transporte de mercadorias etc.) nos casos em que o 
frete é cobrado juntamente com o preço dos produ-
tos. Afasta-se a draconiana condição de que, para a 
concessão do benefício, deva o fabricante cobrar o 
frete juntamente com o preço em todas as operações 
com referidos produtos.

A inserção do parágrafo único no art. 17 da Lei 
nº 11.774, de 2008, estabelece que, para efeitos de 
adimplemento do compromisso de exportação, não 
apenas no regime de suspensão, mas também no 
de isenção (por exemplo: drawback), os produtos 
nacionais adquiridos no mercado interno podem ser 
substituídos por outros produtos nacionais da mesma 
espécie, qualidade e quantidade. Assim, faz-se uma 
devida complementação da legislação.

As alterações realizadas na Lei nº 10.451, de 
2002, observam pleito do esporte brasileiro. São 
restabelecidos os incentivos fiscais referentes ao IPI 
e ao Imposto de Importação incidentes sobre equi-
pamentos e materiais destinados, exclusivamente, 
ao treinamento e preparação de atletas e equipes 
brasileiras para competições internacionais. Vêm 
em boa hora, pois não se pode admitir solução de 
continuidade no apoio do Estado ao desporto de 
alto rendimento.

III – Voto

Ante o exposto, somos pela admissibilidade da 
Medida Provisória nº 436, de 2008, e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº 25, de 
2008, dela proveniente, com as seguintes emendas 
de redação:
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EMENDA Nº 52 – Relator-Revisor

Dê-se a seguinte redação à ementa do PLV nº 

25, de 2008:

Altera as Leis nos 10.833, de 29 de de-
zembro de 2003, e 11.727, de 23 de junho de 
2008, relativamente à incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI, da Con-
tribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social 
– COFINS, incidentes no mercado interno e 
na importação, sobre produtos dos Capítulos 
21 e 22 da Tabela de Incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – TIPI, apro-
vada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezem-
bro de 2006, a Lei nº 10.451, de 10 de maio 
de 2002, a Medida Provisória nº 2.158-35, de 
24 de agosto de 2001, e a Lei nº 11.774, de 
17 de setembro de 2008.

EMENDA Nº 53 – Relator-Revisor

Insira-se linha pontilhada após o caput dos arts. 
58-G e 58-L da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, na forma do art. 10 do PLV nº 25, de 2008.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 
Senador Marconi Perillo, Relator-Revisor.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra, para encaminhar a vota-
ção dos pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência e adequação financeira, ao Senador José 
Agripino, Líder do Democratas.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para enca-
minhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu já queria me antecipar, falando 
sobre a constitucionalidade e sobre o mérito. E, falan-
do sobre o mérito, eu queria cumprimentar o Relator, 
Senador Marconi Perillo.

Esta matéria é a retomada de um assunto que 
foi discutido exaustivamente pelas duas Casas do 
Congresso, creio, no ano passado. Construiu-se um 
acordo, votou-se, e o produto do acordo foi à sanção; 
na sanção, houve vetos sobre matérias que tinham 
sido acordadas.

Ela trata de incentivos, trata de legislação tribu-
tária, que envolve grandes empregados neste País e 
uma atividade econômica de muita expressão, que 
é aquela que produz refrigerantes, cervejas, bebidas.

No meu Estado, que é o mesmo de V. Exª, Sena-
dor Garibaldi, temos duas, pelo menos duas pequenas 
empresas, que, heroicamente, vêm ao longo do tempo 

sobrevivendo: o Guaraná Dolly e Mel Borges. E temos 
as grandes; temos uma bela fábrica da Antarctica, uma 
bela fábrica da Coca-Cola, em relação as quais os dois 
têm opinião frontalmente divergente – ou tinham.

Na Câmara, conseguiu-se, pela renovação da 
matéria, que voltou à discussão, um belo acordo, a 
custa de muito diálogo, de muito debate e de muito 
entendimento.

Esse acordo chega para avaliação do Senado, 
e o Senador Marconi Perillo – e aí vai minha palavra 
ao Relator – teve o cuidado de chamar os Deputados 
que participaram do acordo, na Câmara, os Líderes, 
que, reunidos no gabinete de S. Exª, renovaram os 
termos do acordo e reiteraram a S. Exª que aquele 
era o melhor caminho; era o caminho possível para 
um entendimento que parecia impossível.

Estamos produzindo, portanto, o texto possível 
para matéria muito complicada, que envolve muitos 
interesses. E se produz um texto que traduz o inte-
resse nacional. 

Quero, portanto, cumprimentar o Senador Mar-
coni Perillo e cumprimentar a Câmara dos Deputados, 
que soube, com diálogo, com debate, com argumentos, 
com razão, com equilíbrio, produzir um texto em cima 
de um tema muito polêmico e que vem mostrar que as 
duas Casas do Congresso, quando lhes é entregue a 
tarefa determinada de votar assunto polêmico, como 
o é reforma política, reforma tributária ou esta matéria, 
sabem se desincumbir. O que é preciso é que o Go-
verno participe do debate e da discussão.

Nesse caso, os Líderes do Governo participaram 
do debate e da discussão, tanto é que, consultado o 
Senador Romero Jucá, ele participou do entendimento, 
para que votássemos o texto da Câmara, com a garantia 
de que não haveria veto. Espero que não haja veto. Da 
outra vez, houve veto; agora, não é possível que haja 
veto, porque todo o trabalho de entendimento entre as 
Lideranças estaria indo por água abaixo. Mas temos 
a garantia de que aquilo que foi feito na Câmara, com 
a participação da Base do Governo e dos Partidos de 
Oposição, e aqui, no Senado, igualmente, com o enten-
dimento de todos, vai ser agora levado – se aprovado, 
e creio que será – à sanção, para que a matéria, que 
produz entendimento, que produz interesse nacional, 
seja efetivada como lei.

Quero, portanto, dizer que meu Partido participou 
dos entendimentos, ratifica o acordo feito, cumprimen-
ta o Relator Marconi Perillo e encaminha o voto “sim” 
pela aprovação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Com a palavra o Senador Romero Jucá, para 
encaminhar.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para en-
caminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
também cumprimento o Senador Marconi Perillo.

Registro o entendimento que foi construído em 
relação a esta matéria entre Governo e Oposição, tanto 
aqui no Senado quanto na Câmara de Deputados.

O modelo tributário melhorou, Sr. Presidente. Sem 
dúvida nenhuma, os ajustes necessários serão feitos 
adequadamente por meio da Receita Federal.

Portanto, o Governo encaminha favoravelmente 
também, dizendo que vai cumprir todos os entendimen-
tos que foram construídos nas duas Casas.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O Senador Marconi Perillo pede para voltar à 
tribuna na qualidade de Relator. Ele quer prestar al-
guns esclarecimentos.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Como 
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, apenas quero dizer que, do ponto 
de vista da constitucionalidade, da adequação orça-
mentária e financeira, técnica legislativa da medida 
provisória e do PLV, também estamos de acordo, e o 
nosso parecer é favorável. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – O parecer preliminar do Relator revisor, Se-
nador Marconi Perillo, 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. No mérito, pela aprovação do Projeto de Lei 
de Conversão com as duas emendas de redação que 
apresenta. 

Em votação os pressupostos de relevância, ur-
gência e adequação financeira e orçamentária.

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

Aprovado, contra o voto do Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

Passa-se à apreciação do mérito. 
Discussão do projeto de lei de conversão, da me-

dida provisória e das emendas. (Pausa.)
Para discutir, concedo a palavra ao Senador Mo-

zarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu não quero entrar no mérito 
da medida, como eu disse quanto à matéria anterior, 
para mim, o equívoco está na medida, está no instru-
mento.

Li, ainda agora, palavras do Presidente do Su-
premo Tribunal Federal. Agora, eu quero ler as pala-
vras do Presidente do Congresso Nacional, Senador 

Garibaldi Alves, pronunciadas no dia 06 de fevereiro, 
na abertura dos nossos trabalhos.

Falou o nosso Presidente:

Srs. Congressistas, Srªs Congressistas, a 
tudo isso se deve acrescentar a profunda des-
confiança com que, com a aparente proteção 
da Constituição, é vista a atividade parlamentar 
pelos demais Poderes da República, aqui tão 
bem representados. 

Refiro-me à verdadeira transferência da 
elaboração legislativa para o Poder Executivo 
através das medidas provisórias. Sinto que não 
são os problemas que as edições reiteradas 
de medidas provisórias, meu caro Presidente 
Arlindo Chinaglia, causam ao normal funciona-
mento da Câmara e do Senado, o que de mais 
prejudicial à democracia elas apresentam. O 
grande mal que elas causam é que elas dispen-
sam o Parlamento da função criadora das leis, 
amesquinham a atividade dos representantes 
do povo, minam a função legislativa, evitam 
o debate livre e ainda acuam o Congresso 
Nacional, cerceado na iniciativa de medidas 
reclamadas pelo interesse público. 

Srªs Deputadas e Srs. Deputados, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, não é exagero 
afirmar que, a cada medida provisória editada 
sem os critérios de relevância e urgência [em-
bora, aqui, se arranje um jeito de dizer que há], 
a Constituição é rasgada com desprezo. Sob tal 
pano de fundo, o que se distingue, permitam-
me, é um Congresso Nacional deformado na 
sua função mais essencial.

E é isso que me leva a votar agora – já vinha vo-
tando antes – contra qualquer medida provisória. São 
palavras do Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
que representa o Poder Judiciário, e palavras do nos-
so Presidente, que representa o Poder Legislativo do 
Brasil. Portanto, não posso, realmente, aceitar.

Acho que nós nos estamos amesquinhando, como 
disse o Presidente Garibaldi, e, por isso, voto contra 
os pressupostos e voto contra o mérito.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Encerrada a discussão.

Em votação o projeto de lei de conversão, que 
tem preferência regimental, sem prejuízo das emendas 
do Relator revisor.

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

Aprovado, contra o voto do Senador Mozarildo 
Cavalcanti.
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Votação das Emendas de nºs 52 e 53, de reda-
ção, do Relator revisor.

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

Aprovado o projeto de lei de conversão com as 
emendas do Relator revisor. Ficam, portanto, preju-
dicadas a medida provisória e as demais emendas a 
ela apresentadas. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação final da matéria, que será lido 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Papaléo 
Paes.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.091, DE 2008 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei de 
Conversão nº 25, de 2008 (Medida Provisó-
ria nº 436, de 2008).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei de Conversão nº 25, de 2008 (Me-
dida Provisória nº 436, de 2008), que altera as Leis 
nºs 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e 11.727, 
de 23 de junho de 2008, relativamente à incidência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, in-
cidentes no mercado interno e na importação, sobre 
produtos dos Capítulos 21 e 22 da Tabela de Incidên-
cia do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, 
aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro 
de 2006, a Lei nº 1.451, de 10 de maio de 2002, e a 
Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 
2001, consolidando as Emendas, de redação, apro-
vadas pelo Plenário.

ANEXO AO PARECER Nº 1.091, DE 2008

Redação final do Projeto de Lei de 
Conversão nº 25, de 2008 (Medida Provisó-
ria nº 436, de 2008).

Altera as Leis nºs 10.833, de 29 de de-
zembro de 2003, e 11.727, de 23 de junho de 
2008, relativamente à incidência do Imposto 
sobre Produtos Lndustrializados – IPI, da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contri-
buição para o Financiamento da Seguridade 
Social-COFINS, incidentes no mercado in-
terno e na importação, sobre produtos dos 
Capítulos 21 e 22 da Tabela de Incidência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados 
– TIPI, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 
28 de dezembro de 2006, a Lei nº 10.451, de 
10 de maio de 2002, a Medida Provisória nº 
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e a Lei nº 
11.774, de 17 de setembro de 2008.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 58-B, 58-F, 58-G, 58-H, 58-J, 58-L, 

58-M, 58-O, 58-R e 58-T da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 58-B ...............................................
Parágrafo único. O disposto neste artigo 

não se aplica:
I – à venda a consumidor final pelo im-

portador ou pela pessoa jurídica industrial de 
produtos por ela fabricados;

II – às pessoas jurídicas optantes pelo 
regime de que trata a Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006.” (NR)

“Art. 58-F ...............................................
 ..............................................................
§ 3º O IPI, apurado na qualidade de res-

ponsável na forma do inciso II do caput deste 
artigo, será devido pelo importador ou industrial 
no momento em que derem saída dos produtos 
de que trata o art. 58-A desta lei.” (NR)

“Art. 58-G ..............................................
 ..............................................................
Parágrafo único. O IPI, apurado na qua-

lidade de responsável na forma do inciso II 
do caput deste artigo, será devido pelo en-
comendante no momento em que der saída 
dos produtos de que trata o art. 58-A desta 
lei.” (NR)

“Art. 58-H ..............................................
 ..............................................................
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§ 3º O disposto neste artigo aplica-se 
ao IPI devido na forma do inciso II do § 1º e 
do inciso I do § 2º do art. 58-F e do inciso I do 
caput do art. 58-O desta Lei.”(NR)

“Art. 58-J ...............................................
§ 11.  .....................................................
I – a saída do produto, o IPI incidirá na 

forma dos arts. 58-D a 58-H desta lei, apli-
cando-se sobre a base omitida a maior alí-
quota prevista para os produtos de que trata 
o art.58-A desta lei:

§ 14. O Poder Executivo poderá estabe-
lecer alíquota específica mínima por produto, 
marca e tipo de embalagem.” (NR)

“Art. 58-L.............................
 ..............................................................
§ 10. O Poder Executivo poderá adotar 

valor-base por grupo de marcas comerciais, 
tipo de produto, ou por tipo de produto e mar-
ca comercial.

§ 4º Para fins do disposto no § 1º deste 
artigo, será utilizada a média dos preços dos 
componentes do grupo, devendo ser conside-
rados os seguintes critérios, isolada ou cumu-
lativamente:

I – tipo de produto;
II – faixa de preço;
III – tipo de embalagem.
§ 5º Para efeito do disposto no § 4º des-

te artigo, a distância entre o valor do piso e o 
valor do teto de cada faixa de preço será de 
até 5% (cinco por cento).” (NR)

“Art. 58-M ..............................................
I – o Poder Executivo estabelecerá as 

aliquotas do IPI, por classificação fiscal; e
II – as alíquotas da Contribuição para o 

PIS/Pasep e da Cofins serão de 2,5% (dois 
inteiros e cinco décimos por cento) e 11,9% 
(onze inteiros e nove décimos por cento), res-
pectivamente;

III – (revogado).
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se às 

pessoas jurídicas referidas no art. 58-A desta 
lei nas operações de revenda dos produtos nele 
mencionados, admitido, neste caso, o crédito 
dos valores da Contribuição para o PIS/Pasep 
e da Cofins pagos na respectiva aquisição.

§ 2º O imposto e as contribuições, no 
regime especial optativo, serão apurados me-
diante alíquotas específicas determinadas pela 
aplicação das alíquotas previstas nos incisos I 

e II do caput deste artigo sobre o valor-base 
de que trata o art. 58-L desta lei.

§ 3º Para os efeitos do § 20 deste arti-
go, as aliquotas específicas do imposto e das 
contribuições serão divulgadas pela Secre-
taria da Receita Federal do Brasil por meio 
do seu sítio na internet, vigorando a partir do 
primeiro dia do segundo mês subseqüente ao 
da publicação, sendo dispensada, neste caso, 
a publicação de que trata o § 2º do art. 58-L 
desta lei.” (NR)

“Art. 58-O ..............................................
 ..............................................................
§ 2º ........................................................
 ..............................................................
II – anterior ao de início de vigência da 

alteração da alíquota específica, divulgada na 
forma do disposto no § 3º do art. 58-M desta 
lei, hipótese em que a produção de efeitos dar-
se-á a partir do primeiro dia do mês de início 
de vigência da citada alteração.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 58-R ..............................................
 ..............................................................
§ 1º Os créditos presumidos de que tra-

ta o caput deste artigo serão calculados com 
base no valor de aquisição do bem e apropria-
dos no mesmo prazo em que se der a aquisição 
ou financiamento, proporcionalmente a cada 
mês, multiplicando-se, para efeito de rateio 
entre as contribuições:

I – pelo fator de 0,177 (cento e setenta e 
sete milésimos), no caso do crédito da Contri-
buição para o PIS/Pasep; e

II – pelo fator de 0,823 (oitocentos e vin-
te e três milésimos), no caso do crédito da 
Cofins.

§ 3º A revenda dos equipamentos de que 
trata o caput deste artigo faz cessar o direito 
de apropriação de crédito eventualmente não 
apropriado, a partir do mês da revenda.

 ..............................................................
§ 7º ........................................................
I – serão apropriados no prazo mínimo 

de 1 (um) ano, contado da data da publicação 
da Lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008, na 
hipótese de aquisições efetuadas anteriormen-
te a essa data; e

§ 8º As pessoas jurídicas de que trata o 
caput deste artigo poderão deduzir da Contri-
buição para o PIS/Pasep e da Cofins créditos 
presumidos relativos ao ressarcimento dos 
custos de instalação e manutenção dos equi-
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pamentos de que trata o inciso XIII do caput 
do art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 
2004, por elas adquiridos no mercado interno, 
para incorporação ao seu ativo imobilizado.

§ 9º Os créditos presumidos de que tra-
ta o § 8º deste artigo serão apropriados no 
próprio mês em que forem apurados, obser-
vados os limites máximos de valores fixados 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
multiplicando-se, para efeito de rateio entre 
as contribuições:

I – pelo fator de 0,177 (cento e setenta e 
sete milésimos), no caso do crédito da Contri-
buição para o PIS/Pasep; e

II – pelo fator de 0,823 (oitocentos e vinte 
e três milésimos), no caso do crédito da Co-
fins.” (NR)

“Art. 58-T. As pessoas jurídicas que in-
dustrializam os produtos de que trata o art. 
58-A desta lei ficam obrigadas a instalar equi-
pamentos contadores de produção, que pos-
sibilitem, ainda, a identificação do tipo de pro-
duto, de embalagem e sua marca comercial, 
aplicando-se, no que couber, as disposições 
contidas nos arts. 27 a 30 da Lei nº 11.488, 
de 15 de junho de 2007.

§ 1º A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil estabelecerá a forma, limites, condições 
e prazos para a aplicação da obrigatoriedade 
de que trata o caput deste artigo, sem prejuízo 
do disposto no art. 36 da Medida Provisória nº 
2.158-35, de 24 de agosto de 2001.

§ 2º As pessoas jurídicas de que trata o 
caput deste artigo poderão deduzir da Con-
tribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins, de-
vidas em cada período de apuração, crédito 
presumido correspondente ao ressarcimento 
de que trata o § 3º do art. 28 da Lei nº 11 .488, 
de 15 de junho de 2007, efetivamente pago no 
mesmo período.” (NR)

Art. 2º Os arts. 33,41 e 42 da Lei nº 11.727, de 
23 de junho dc 2008, passam a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 33. Os produtos referidos no art. 
58-A da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, enquadrados no regime tributário do 
IPI previsto na Lei nº 7.798, de 10 de julho de 
1989, e a pessoa jurídica optante pelo regime 
especial de tributação da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins de que trata o art. 52 
da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 

serão excluidos dos respectivos regimes no 
último dia do mês de dezembro de 2008.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 41 ..................................................
 ..............................................................
IV – aos arts. 7º, 9º a 12 e 14 a 16, a par-7º, 9º a 12 e 14 a 16, a par-

tir do primeiro dia do quarto mês subseqüente 
ao da publicação desta lei;

VII – aos arts. 32 a 39, a partir de 10 de 
janeiro de 2009.

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

“Art. 42 ..................................................
 ..............................................................
IV – a partir de 10 de janeiro de 2009:
a) os arts. 49, 50, 52, 55, 57 e 58 da Lei 

nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, não 
havendo, após essa data, outra forma de tri-
butação além dos 2 (dois) regimes previstos 
nos arts. 58-A a 58-U da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, e demais dispositivos 
contidos nesta lei a eles relacionados;

b) o § 7º do art. 8º e os §§ 9º e 1º do art. 
15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004.” 
(NR)

Art. 3º A alínea b do inciso II do § 1º do art. 56 
da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 
2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 56. .................................................
§ 1º ........................................................
II –  ........................................................
 ..............................................................
b) sejam cobrados juntamente com o 

preço dos produtos referidos no caput deste 
artigo, nas operações de saída do estabele-
cimento industrial;

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

Art. 4º art. 17 da Lei nº 11.774, de 17 de setembro 
de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17.  ................................................
Parágrafo único. O disposto no caput des-

te artigo aplica-se também ao regime aduanei-
ro de isenção, nos termos, limites e condições 
estabelecidos pelo Poder Executivo.” (NR)

Art. 5º Os arts. 8º, 9º 10, 11 e 13 da Lei nº 10.451, 
de 10 de maio de 2002, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 8º de 10 de janeiro de 2009 a 31 de 
dezembro de 2013 é concedida isenção do 
Imposto de Importação e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados incidentes na impor-
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tação de equipamentos e materiais destinados, 
exclusivamente, ao treinamento e preparação 
de atletas e equipes brasileiras para competi-
ções desportivas em jogos olímpicos, parao-
límpicos, panamericanos, parapan-americanos 
e mundiais.

 ..............................................................
§ 2º A alíquota do Imposto sobre Pro-

dutos Industrializados fica reduzida a zero 
quando os materiais e equipamentos de que 
trata o caput deste artigo forem fabricados 
no Brasil.” (NR)

“Art. 9º São beneficiários da isenção de 
que trata o art. 80 desta lei os órgãos da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municí-
pios e suas respectivas autarquias e fundações, 
os atletas das modalidades olímpicas e para-
olímpicas e os das competições mundiais, o 
Comitê Olímpico Brasileiro – COB e o Comitê 
Paraolimpieo Brasileiro – CPB, bem como as 
entidades nacionais de administração do des-
porto que lhes sejam filiadas ou vinculadas.” 
“Art. 10.  .........................................................

II –  ........................................................
 ..............................................................
b) a condição de beneficiário da isenção 

ou da alíquota zero, do importador ou adqui-
rente, nos termos do art. 9º desta Lei; e

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

“Art. 11. Os produtos importados ou ad-
quiridos no mercado interno na forma do art. 
8º desta lei poderão ser transferidos pelo valor 
de aquisição, sem o pagamento dos respec-
tivos impostos:

 ..............................................................
II – a qualquer tempo e qualquer título, 

para pessoa física ou jurídica que atenda às 
condições estabelecidas nos arts. 8º a 1º des-
ta lei, desde que a transferência seja previa-
mente aprovada pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.

 ..............................................................
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, 

o adquirente, a qualquer título, de produto 
beneficiado com a isenção ou alíquota zero 
é responsável solidário pelo pagamento dos 
impostos e respectivos acréscimos.” (NR)

“Art. 13. O Poder Executivo regulamentará 
o disposto nos arts. 8º a 11 desta lei.”(NR)

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

Art. 7º Ficam revogados:

I – o inciso III do caput do art. 58-M da Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e as alíneas e e 
f do inciso III do caput do art. 42 da Lei nº 11.727, de 
23 de junho de 2008; e

II – o art. 12 da Lei nº 10.451, de 10 de maio de 
2002.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai, portanto, à sanção do Presidente 

da República. 
O processado da proposição vai à Comissão Mis-

ta, nos termos do art. 11 da Resolução nº 01, de 2002, 
para elaboração do projeto de decreto legislativo que 
disciplina as relações jurídicas decorrentes da medida 
provisória, no prazo de 15 dias, contados da decisão.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Lembro às Srªs Senadoras e aos Senadores a 
realização, amanhã, da sessão solene que vai marcar 
o transcurso dos 20 anos da realização da Assembléia 
Nacional Constituinte, solenidade essa que contará com 
a presença do Senhor Presidente da República e do 
Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias cuja apre-
ciação fica transferida para a sessão da próxi-
ma quarta-feira, dia 5:

3

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 26, DE 2008 

(Proveniente da Medida Provisória nº 438, de 2008) 
(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 26, de 2008, que dispõe 
sobre medidas tributárias aplicáveis às doa-
ções em espécie recebidas por instituições 
financeiras públicas controladas pela União 
e destinadas a ações de prevenção, monito-
ramento e combate ao desmatamento e de 
promoção da conservação e do uso susten-
tável das florestas brasileiras (proveniente da 
Medida Provisória nº 438, de 2008).

Relator revisor:
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(Sobrestando a pauta a partir de: 
18.9.2008)

Prazo final prorrogado: 1º.12.2008

4

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 439, DE 2008 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do 

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

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 439, de 2008, que constitui fon-
te de recursos adicional para ampliação de 
limites operacionais do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BN-
DES e revoga a Medida provisória nº 437, de 
29 de julho de 2008.

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

13.10.2008)
Prazo final prorrogado: 5.2.2009

5

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 27, DE 2008 

(Proveniente da Medida Provisória nº 440, de 2008) 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 

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

Projeto de Lei de Conversão nº 27, de 
2008, que dispõe sobre a reestruturação da 
composição remuneratória das Carreiras de 
Auditoria da Receita Federal do Brasil e Audi-
toria-Fiscal do Trabalho, de que trata a Lei no 
10.910, de 15 de julho de 2004, das Carreiras 
da Área Jurídica, de que trata a Lei no 11.358, 
de 19 de outubro de 2006, das Carreiras de 
Gestão Governamental, de que trata a Medi-
da Provisória no 2.229-43, de 6 de setembro 
de 2001; das Carreiras do Banco Central do 
Brasil – BACEN, de que trata a Lei no 9.650, 
de 27 de maio de 1998; e da Carreira de Di-
plomata, de que trata a Lei no 11.440, de 29 
de dezembro de 2006; cria o Plano de Carrei-
ras e Cargos da Susep, o Plano de Carreiras 
e Cargos da CVM e o Plano de Carreiras e 
Cargos do IPEA; dispõe sobre a remuneração 
dos titulares dos cargos de Técnico de Planeja-
mento P-1501 do Grupo P-1500, de que trata 
a Lei no 9.625, de 7 de abril de 1998, e dos 
integrantes da Carreira Policial Civil dos extin-
tos Territórios Federais do Acre, Amapá, Ron-
dônia e Roraima de que trata a Lei no 11.358, 
de 19 de outubro de 2006, sobre a criação de 

cargos de Defensor Público da União e a cria-
ção de cargos de Analista de Planejamento e 
Orçamento, e sobre o Sistema de Desenvol-
vimento na Carreira – SIDEC; altera as Leis 
nºs 10.910, de 15 de julho de 2004, 11.358, 
de 19 de outubro de 2006, e 9.650, de 27 de 
maio de 1998; revoga dispositivos da Medida 
Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 
2001, das Leis nºs 9.650, de 27 de maio de 
1998, 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 
10.910, de 15 de julho de 2004, 11.094, de 13 
de janeiro de 2005, 11.344, de 8 de setembro 
de 2006, e 11.356, de 19 de outubro de 2006; 
e dá outras providências (proveniente da Me-
dida Provisória nº 440, de 2008).

6

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 28, DE 2008 

(Proveniente da Medida Provisória nº 441, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 28, de 2008, que dispõe 
sobre a reestruturação da composição remu-
neratória das Carreiras de Oficial de Chan-
celaria e de Assistente de Chancelaria, de 
que trata o art. 2º da Lei no 11.440, de 29 de 
dezembro de 2006, da Carreira de Tecnologia 
Militar, de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de 
junho de 1998, dos cargos do Grupo Defesa 
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – Grupo 
DACTA, de que trata a Lei nº 10.551, de 13 
de novembro de 2002, dos empregos públi-
cos do Quadro de Pessoal do Hospital das 
Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 
10.225, de 15 de maio de 2001, da Carreira 
de Supervisor Médico-Pericial, de que trata 
a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das 
Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, 
de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho 
de 1993, do Plano de Carreiras e Cargos da 
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, de que 
trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 
2006, das Carreiras e do Plano Especial de 
Cargos do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes – DNIT, de que trata 
a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, 
da Carreira da Seguridade Social e do Tra-
balho, de que trata a Lei nº 10.483, de 3 de 
julho de 2002, da Carreira Previdenciária, de 
que trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro 
de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares 
dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distri-
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to Federal, de que trata a Lei nº 10.486, de 4 
de julho de 2002, do Plano Especial de Car-
gos da Superintendência da Zona Franca de 
Manaus – SUFRAMA, de que trata a Lei nº 
11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano 
Especial de Cargos da Empresa Brasileira de 
Turismo – EMBRATUR, de que trata a Lei nº 
11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano 
de Classificação de Cargos, de que trata a 
Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, do 
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, 
de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro 
de 2006, do Quadro de Pessoal da Impren-
sa Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, 
de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de 
Incremento à Atividade de Administração do 
Patrimônio da União -GIAPU, de que trata 
a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro de 2005, 
das Carreiras da área de Meio Ambiente, de 
que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro 
de 2002, do Plano Especial de Cargos do 
Ministério do Meio Ambiente e do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA, de que trata 
a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, 
das Carreiras e do Plano Especial de Cargos 
do FNDE, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 
de outubro de 2006, das Carreiras e do Pla-
no Especial de Cargos do INEP, de que trata 
a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, 
dos Juízes do Tribunal Marítimo, de que tra-
ta a Lei nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do 
Quadro de Pessoal da Fundação Nacional 
do Índio – FUNAI, do Plano de Carreiras e 
Cargos do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – IN-
METRO, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 
de outubro de 2006, do Plano de Carreiras 
e Cargos do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE, de que trata a Lei nº 
11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano 
de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial – INPI, de que trata 
a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, 
da Carreira do Seguro Social, de que trata 
a Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004, das 
Carreiras e do Plano Especial de Cargos do 
Departamento Nacional de Produção Mineral 
– DNPM, de que trata a Lei nº 11.046, de 27 
de dezembro de 2004, do Quadro de Pessoal 
da AGU, de que trata a Lei nº 10.480, de 2 de 
julho de 2002, da Tabela de Vencimentos e 
da Gratificação de Desempenho de Atividade 

dos Fiscais Federais Agropecuários, de que 
trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004, 
da Gratificação de Desempenho de Atividade 
Técnica de Fiscalização Agropecuária -GDA-
TFA, de que trata a Lei nº 10.484, de 3 julho 
de 2002, da Gratificação de Desempenho de 
Atividade de Perito Federal Agrário -GDAPA, 
de que trata a Lei nº 10.550, de 13 de novem-
bro de 2002, da Gratificação de Desempenho 
de Atividade de Reforma Agrária -GDARA, de 
que trata a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 
2005, da Gratificação de Desempenho da Car-
reira da Previdência, da Saúde e do Trabalho 
– GDPST, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 
de outubro de 2006, das Carreiras e Planos 
Especiais de Cargos das Agências Regulado-
ras, de que tratam as Leis nºs 10.768, de 19 
de novembro de 2003, 10.871, de 20 de maio 
de 2004, 10.882, de 9 de junho de 2004, e 
11.357, de 19 de outubro de 2006, da Gratifi-
cação Temporária das Unidades Gestoras dos 
Sistemas Estruturadores da Administração 
Pública Federal – GSISTE, de que trata a Lei 
nº 11.356, de 19 de outubro de 2006; dispõe 
sobre a instituição da Gratificação Específica 
de Produção de Radioisótopos e Radiofár-
macos – GEPR, da Gratificação Específica, 
da Gratificação do Sistema de Administra-
ção dos Recursos de Informação e Informá-
tica – GSISP, da Gratificação Temporária de 
Atividade em Escola de Governo – GAEG e 
do Adicional por Plantão Hospitalar; dispõe 
sobre a remuneração dos beneficiados pela 
Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994; dispõe 
sobre a estruturação da Carreira de Médico 
Perito Previdenciário, no âmbito do Quadro 
de Pessoal do Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, do Plano de Carreiras e Car-
gos do Instituto Evandro Chagas e do Centro 
Nacional de Primatas e do Plano Especial de 
Cargos do Ministério da Fazenda; reestrutura 
a Carreira de Agente Penitenciário Federal, 
de que trata a nº Lei nº 10.693, de 25 de ju-
nho de 2003; cria as Carreiras de Especialista 
em Assistência Penitenciária e de Técnico de 
Apoio à Assistência Penitenciária; altera as 
Leis nºs 9.657, de 3 de junho de l998, 11.355, 
de 19 de outubro de 2006, 10.551, de 13 de 
novembro de 2002, 10.225, de 15 de maio 
de 2001, 11.344, de 8 de setembro de 2006, 
8.691, de 28 de julho de 1993, 11.171, de 2 
de setembro de 2005, 10.483, de 3 de julho 
de 2002, 10.355, de 26 de dezembro de 2001, 
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11.356, de 19 de outubro de 2006, 11.357, 
de 19 de outubro de 2006, 11.090, de 7 de 
janeiro de 2005, 11.095, de 13 de janeiro 
de 2005, 10.410, de 11 de janeiro de 2002, 
11.156, de 29 de julho de 2005, 11.319, de 
6 de julho de 2006, 10.855, de 1º de abril de 
2004, 11.046, de 27 de dezembro de 2004, 
10.480, de 2 julho de 2002, 10.883, de 16 
de junho de 2004, 10.484, de 3 de julho de 
2002, 10.550, de 13 de novembro de 2002, 
10.871, de 20 de maio de 2004, 10.768, de 
19 de novembro de 2003, 10.882, de 9 de 
junho de 2004, 11.526, de 4 de outubro de 
2007; revoga dispositivos das Leis nºs 8.829, 
de 22 de dezembro de 1993, 9.028, de 12 de 
abril de 1995, 9.657, de 3 de junho de 1998, 
10.479, de 28 de junho de 2002, 10.484, de 
3 de julho de 2002, 10.551, de 13 de novem-
bro de 2002, 10.882, de 9 de junho de 2004, 
10.907, de 15 de julho de 2004, 10.046, de 
27 de dezembro de 2004, 11.156, de 29 de 
julho de 2005, 11.171, de 2 de setembro de 
2005, 11.319, de 6 de julho de 2006, 11.344, 
de 8 de setembro de 2006, 11.355, de 19 de 
outubro de 2006, 11.357, de 19 de outubro de 
2006; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 441, de 2008).

7

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2008 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, 

§ 1º, da Constituição) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375 do Regimento Interno)

Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 
2008 (nº 3.452/2008, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que dis-
põe sobre a criação da Carreira de Desenvol-
vimento de Políticas Sociais, sobre a criação 
de cargos de Analista Técnico e de Agente 
Executivo da Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP, sobre a transformação 
de cargos na Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária – ANVISA, altera o Anexo I da 
Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, para 
adaptar os quantitativos de cargos da AN-
VISA, a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 
2007, que dispõe sobre a Carreira de Analista 
de Infra-Estrutura e sobre o cargo isolado de 
provimento efetivo de Especialista em Infra-
Estrutura Sênior, e altera a Lei nº 11.526, de 
4 de outubro de 2007, para prever a fórmula 

de pagamento de cargo em comissão ocu-
pado por militar, e a Lei nº 10.683, de 28 de 
maio de 2003.

8

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 29, DE 2008 

(Proveniente da Medida Provisória nº 442, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 29, de 2008, que dispõe 
sobre as operações de redesconto pelo Banco 
Central do Brasil, autoriza a emissão da Le-
tra de Arrendamento Mercantil – LAM, altera 
a Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974, e 
dá outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 442, de 2008).

9

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 48, DE 2003

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.

10

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 5, DE 2005

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 5, de 2005, tendo 
como primeiro signatário o Senador Cristovam 
Buarque, que altera o artigo 45 da Constitui-
ção para conceder ao brasileiro residente no 
exterior o direito de votar nas eleições.

Parecer sob nº 1.037, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.
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11

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 38, DE 2004

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador Sér-
gio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66, da 
Constituição Federal, para estabelecer o voto 
aberto nos casos em que menciona, terminan-
do com o voto secreto do parlamentar.

Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e 
1.185, de 2007, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio 
Carlos Valadares, – 1º pronunciamento: (sobre 
a Proposta) favorável, nos termos da Emen-
da nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; – 2º 
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de 
Plenário), contrário.

12

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 50, DE 2006

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta 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 do 
parlamentar.

Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Pro-
posta) Relator: Senador Tasso Jereissati, fa-
vorável; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda 
nº 1, de Plenário) Relator ad hoc: Senador 
Flexa Ribeiro, favorável, com Subemenda, 
que oferece.

13

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 86, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 86, de 2007, ten-
do como primeiro signatário o Senador Alvaro 
Dias, que altera o § 2º do art. 55 da Constituição 
Federal (determina o voto aberto para a perda 
de mandato de Deputados e Senadores). 

Pareceres sob nºs 817 e 1.187, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-

dania, – 1º pronunciamento: (sobre a Propos-
ta), Relator: Senador Tasso Jereissati, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, 
que apresenta; – 2º pronunciamento: (sobre a 
Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc: Senador 
Flexa Ribeiro, favorável parcialmente, com 
Subemenda, que apresenta.

14

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 7, DE 2008

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 7, de 2008, tendo como 
primeiro signatário o Senador Gim Argello, 
que altera os arts. 21, 22 e 48 da Constitui-
ção Federal, para transferir da União para o 
Distrito Federal as atribuições de organizar 
e manter a Defensoria Pública do Distrito 
Federal.

Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

15

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 20, DE 1999 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18, de 1999; 
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 20, de 
1999, tendo como primeiro signatário o Se-
nador José Roberto Arruda, que altera o art. 
228 da Constituição Federal, reduzindo para 
dezesseis anos a idade para imputabilidade 
penal.

Parecer sob nº 478, de 2007, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Demóstenes Torres, 
favorável à Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 20, de 1999, com a Emenda nº 
1-CCJ, que apresenta; e pela rejeição das 
demais matérias que tramitam em conjunto, 
com votos contrários dos Senadores Sibá 
Machado, Eduardo Suplicy, Epitácio Cafe-
teira, Antônio Carlos Valadares, Pedro Si-
mon, Romero Jucá, e das Senadoras Serys 
Slhessarenko, Lúcia Vânia e, em separado, 
do Senador Aloizio Mercadante e da Sena-
dora Patrícia Saboya.
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16

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 18, DE 1999 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999; 
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004) 

Proposta de Emenda à Constituição nº 
18, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Romero Jucá, que altera a redação 
do art. 228 da Constituição Federal.

17

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 3, DE 2001 

(Tramitando em conjunto com as  
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e  

20, de 1999; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004) 

Proposta de Emenda à Constituição nº 3, 
de 2001, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor José Roberto Arruda, que altera o art. 228 da 
Constituição Federal, reduzindo para dezesseis 
anos a idade para imputabilidade penal.

18

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 26, DE 2002 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e 

20, de 1999; 3, de 2001; 90, de 2003; e 9, de 2004) 

Proposta de Emenda à Constituição nº 
26, de 2002, tendo como primeiro signatário 
o Senador Íris Rezende, que altera o art. 228 
da Constituição Federal, para reduzir a idade 
prevista para a imputabilidade penal, nas con-
dições que estabelece.

19

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 90, DE 2003 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e  

20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)

Proposta de Emenda à Constituição nº 
90, de 2003, tendo como primeiro signatário 
o Senador Magno Malta, que inclui parágrafo 
único no art. 228, da Constituição Federal, para 
considerar penalmente imputáveis os maiores 

de treze anos que tenham praticado crimes 
definidos como hediondos.

20

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 9, DE 2004 

(Tramitando em conjunto com as  
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e  

20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003) 

Proposta de Emenda à Constituição nº 
9, de 2004, tendo como primeiro signatário o 
Senador Papaléo Paes, que acrescenta pará-
grafo ao art. 228 da Constituição Federal, para 
determinar a imputabilidade penal quando o 
menor apresentar idade psicológica igual ou 
superior a dezoito anos.

21

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 208, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 208, de 2008 (nº 518/2008, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo entre a República Federativa do Brasil 
e o Reino da Espanha sobre Reconhecimento 
Recíproco de Carteiras de Habilitação, assinado 
em Madri, em 17 de setembro de 2007.

Parecer favorável, sob nº 1.039, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador César Borges.

22

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003

Discussão, em turno suplementar, do Subs-
titutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2003 
(nº 2.820/2000, na Casa de origem), que altera os 
arts. 47 e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 
de 1971 (dispõe sobre a administração e o con-
selho fiscal das sociedades cooperativas).

Parecer sob nº 95, de 2008, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, 
oferecendo a redação do vencido. 

23

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2003 (nº 5.657/2001, 
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na Casa de origem), que acrescenta dispositi-
vo à Lei n.º 8.906, de 4 de julho de 1994, que 
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Or-
dem dos Advogados do Brasil – OAB. (pres-
crição em cinco anos de ação de prestação 
de contas do advogado para o seu cliente, ou 
de terceiros por conta dele).

Parecer favorável, sob nº 1.162, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Demóstenes Torres.

24

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 75, de 2004 (nº 1.071/2003, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 10.334, 
de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de fabricação e comerciali-
zação de lâmpadas incandescentes para uso 
em tensões de valor igual ou superior ao da 
tensão nominal da rede de distribuição, e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 87, de 2007, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Delcídio Amaral.

25

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 103, de 2005 (nº 45/99, 
na Casa de origem), que veda a exigência de 
carta de fiança aos candidatos a empregos 
regidos pela Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT.

Parecer sob nº 198, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Se-
nador Paulo Paim, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que apre-
senta.

26

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2006 (nº 1.696/2003, 
na Casa de origem), que altera o § 2º do art. 
12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros pri-
vados de assistência à saúde (acrescenta o 
planejamento familiar nos casos de cobertura 

dos planos ou seguros privados de assistên-
cia à saúde).

Parecer favorável, sob nº 145, de 2007, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko.

27

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003, 
na Casa de origem), que altera o inciso XIII 
do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998 (inclui as normas técnicas 
como obras protegidas pela legislação dos 
direitos autorais). 

Parecer favorável, sob nº 376, de 2006, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Roberto Saturnino.

28

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 4, de 2006 (nº 4.730/2004, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi-
dente da República, que dá nova redação 
aos arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (dispõe 
sobre a autenticidade de peças oferecidas 
para prova no processo trabalhista e sobre o 
cabimento de recurso ordinário para instân-
cia superior).

Parecer favorável, sob nº 697, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Suplicy.

29

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº 
2.822/2003, na Casa de origem), que acres-
centa parágrafo único ao art. 1º da Consoli-
dação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para dispor sobre a boa-fé nas rela-
ções de trabalho.

Parecer sob nº 542, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.

    285ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2008 



46126 Quarta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2008

30

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2006

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

Parecer sob nº 1.175, de 2006, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator 
ad hoc: Senador Mão Santa, favorável com a 
Emenda nº 1-CE, que oferece.

31

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 2005 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum.)

Discussão, em segundo turno, do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 142, de 2005, de 
iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito – Desmanche, que altera a redação 
do art. 126 da Lei nº 9.503, de 24 de setembro 
de 1997, renumera e altera o seu parágrafo 
único, passando-o para § 1º e acrescenta os 
§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, instituindo ainda, 
os arts. 126-A e 126-B.

Parecer sob nº 1.045, de 2008, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Efraim Mo-
rais, oferecendo a redação do vencido, para o 
segundo turno regimental.

32

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 30, DE 2003 
(Tramitando em conjunto com o  

Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2003) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 6, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 30, de 2003, de autoria do 
Senador Sérgio Cabral, que acrescenta artigos 
à Lei nº 8.078/90 – Código do Consumidor, 
obrigando a comunicação prévia da inclusão 
do consumidor em cadastros, bancos de da-
dos, fichas ou registros de inadimplentes, e 
obrigando os fornecedores de bens e serviços 
a fixar data e turno para a entrega de bens e 
prestação de serviços.

Parecer sob nº 288, de 2007, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 

Gerson Camata, favorável ao Projeto com a 
Emenda nº 1-CMA, e subemenda que apre-
senta; e contrário ao Projeto de Lei do Senado 
nº 306, de 2003, que tramita em conjunto.

33

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 306, DE 2003 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Lei do Senado nº 30, de 2003) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 6, de 2007)

Projeto de Lei do Senado nº 306, de 
2003, de autoria do Senador Valmir Amaral, 
que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Con-
sumidor), tipificando como crime a manutenção 
de informações negativas sobre consumidor em 
cadastros, banco de dados, fichas ou registros 
por período superior a cinco anos.

34

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2005 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 7, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 169, de 2005, de autoria do 
Senador Paulo Paim, que altera dispositivo da 
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que 
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências.

Parecer sob nº 459, de 2007, da Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CDH 
(Substitutivo), que oferece.

35

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pro-
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nunciamento (sobre o Projeto): favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável, 
nos termos de Subemenda, que oferece.

36

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 277, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 9, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 277, de 2007, de autoria 
do Senador Flávio Arns, que acrescenta pará-
grafo 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. 

Parecer sob nº 874, de 2007, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Wilson Matos, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

37

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum.)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226, 
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta 
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe so-
bre as Comissões Parlamentares de Inquérito 
(tipifica as condutas de fazer afirmação falsa 
ou negar a verdade, na condição de indiciado 
ou acusado, em inquéritos, processos ou Co-
missões Parlamentares de Inquérito).

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania (em audiência, nos termos do Reque-
rimento nº 29, de 2007), Relator: Senador 
Alvaro Dias.

38

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum.)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 32, de 2008, de iniciativa 
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças 

Climáticas, que altera o art. 10 da Lei nº 6.938, 
de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre 
a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação, 
para introduzir critérios relacionados com as 
mudanças climáticas globais no processo de 
licenciamento ambiental de empreendimentos 
com horizonte de operação superior a vinte e 
cinco anos.

39

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum.)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 33, de 2008, de iniciativa 
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças 
Climáticas, que dispõe sobre a Redução Cer-
tificada de Emissão (RCE) (unidade padrão 
de redução de emissão de gases de efeito 
estufa).

40

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum.)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 34, de 2008, de iniciativa 
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças 
Climáticas, que dispõe sobre a concessão 
de subvenção à implementação de Servidão 
Florestal, de Reserva Particular do Patrimônio 
Natural e de reserva legal, e sobre a possibili-
dade de recebimento da subvenção na forma 
de abatimento de dívidas de crédito rural.

41

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e  

143 do Regimento Comum.)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 35, de 2008, de inicia-
tiva da Comissão Mista Especial sobre Mu-
danças Climáticas, que altera dispositivo da 
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 
para viabilizar o acesso, ao Sistema Elétrico 
Interligado Nacional, dos autoprodutores de 
energia elétrica.
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42

PARECER Nº 106, DE 2008

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 106, de 2008, da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, Relator 
ad hoc: Senador Flávio Arns, concluindo fa-
voravelmente à Indicação nº 2, de 2007, da 
Senadora Serys Slhessarenko, que sugere à 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, por seu intermédio, à Subcomis-
são de Trabalho Escravo, para analisar todas 
as matérias que tratem do tema e que se en-
contram em tramitação na Casa.

43

REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 778, de 2007, iniciativa da Senadora 
Kátia Abreu, solicitando a remessa do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, à Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, uma 
vez que o prazo na Comissão de Assuntos 
Econômicos encontra-se esgotado. (Fixação 
e ajuste dos parâmetros, índices e indicadores 
de produtividade).

44

REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Ca-
valcanti, solicitando a dispensa do parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos ao Projeto 
de Lei do Senado nº 312, de 2007, uma vez 
que o prazo naquela Comissão já se encontra 
esgotado. (Gestão de florestas públicas; institui 
o Serviço Florestal Brasileiro na estrutura do 
Ministério do Meio Ambiente)

45

REQUERIMENTO Nº 1.230, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.230, de 2007, da Senadora Serys 
Slhessarenko, solicitando voto de censura ao 
juiz Edilson Rumbelsperger Rodrigues, da 1ª 
Vara Criminal e de Menores de Sete Lagoas 
– MG, pela falta de ética e compromisso mo-

ral ao rejeitar pedidos de medidas cautelares 
contra homens que agrediram ou ameaçaram 
suas companheiras.

Parecer favorável, sob nº 618, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Pedro Simon.

46

REQUERIMENTO Nº 847, DE 2008 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 847, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Senador 
Eduardo Azeredo, em razão de correspondên-
cia por ele recebida, subscrita pelo Sr. Marco 
Aurélio Garcia, Assessor Especial de Política 
Externa do Presidente da República, relativa 
ao pronunciamento do Senador na sessão do 
Senado no último dia 11 de junho, sobre a mu-
dança de opinião do Presidente da Venezuela, 
Hugo Chávez, em relação às Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (Farc).

47

REQUERIMENTO Nº 877, DE 2008 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 877, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de congratulação ao governo 
colombiano, aos familiares e ao povo colom-
biano pela libertação da ex-senadora e ex-
candidata presidencial Ingrid Betancourt, de 
onze militares colombianos e três soldados 
americanos, que estavam em poder das Forças 
Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), 
e que este acontecimento seja utilizado como 
marco para o estabelecimento de um processo 
de paz e resolução pacífica do conflito armado 
vivenciado pelo país irmão.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Volta-se à lista de oradores.

Concedo a palavra ao Senador Papaléo Paes.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-

dente, antes de o Senador Papaléo chegar à tribuna, 
eu gostaria de...
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra a V. Exª, pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de falar 
aos aposentados deste País, Sr. Presidente, se V. 
Exª me permitir, a respeito do que aconteceu, hoje, 
na reunião. Seria melhor que V. Exª pudesse explicar 
o que aconteceu, na reunião de hoje, aos aposenta-
dos do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Permita-me: ninguém melhor do V. Exª para 
falar aos aposentados a respeito do que aconteceu 
na reunião de hoje.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito obri-
gado, Sr. Presidente.

Primeiro, quero, mais uma vez, agradecer a V. Exª 
pela coordenação desses acordos que estão aconte-
cendo entre o Senado, por intermédio de V. Exª e de vá-
rios Senadores, e o Ministro da Previdência Social.

Infelizmente, hoje, contamos com a ausência do 
Relator da Comissão de Orçamento, que foi a Belo 
Horizonte tratar de um compromisso inadiável. Então, 
com a presença do Ministro, combinamos novamente, 
para terça-feira que vem, às 14 horas, definitivamente, 
sem nenhum recuo, sem antecipar mais nada. Daqui 
para lá, vamos ficar calados em todos os sentidos, 
para que possamos, na terça-feira, sentar e, definiti-
vamente, decidir sobre a situação dos aposentados 
deste País.

O que vamos fazer? Depois da reunião é que 
vamos decidir. Os Senadores Papaléo, Paim, e ou-
tros Srs. Senadores estiveram, hoje, reunidos, para 
conversarem sobre esse assunto, no sentido de uma 
decisão. Demos nossa decisão. Não vamos antecipá-
la porque esperamos que haja bom senso na reunião 
de terça-feira.

Na sessão de amanhã, votaremos o Projeto nº 
58, terminativo, cuja tramitação encerra-se nesta Casa, 
sendo encaminhado à Câmara, passando pelas co-
missões daquela Casa, mas indo direto ao Presiden-
te da República, por se tratar de projeto terminativo, 
sob o nº 58, que trata da proporção do aumento dos 
aposentados e da proporção do aumento do salário 
mínimo. Amanhã será votado na Comissão de Assun-
tos Sociais. 

Por isso, quero, mais uma vez, agradecer a V. 
Exª. Muito obrigado. 

Quero também dizer a todos os aposentados do 
Brasil que estamos vigilantes e que, na terça-feira, será 
decidida, definitivamente, a situação deles.

Muito obrigado.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr. 

Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – O Senador Papaléo Paes vai nos conceder 
poucos minutos para ouvirmos o Senador Renan Ca-
lheiros.

O SR RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, recorro 
à gentileza de V. Exª para fazer minha inscrição para 
uma comunicação inadiável, na forma do Regimento, 
por apenas quatro minutinhos. Com minhas escusas 
ao nosso querido Senador Papaléo.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. 
PMDB – RN) – Concedo a palavra ao Senador Pa-
paléo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, após ouvir o Se-
nador Mário Couto, quero dizer que, hoje, Sr. Presi-
dente – V. Exª, com determinação, com boa vontade 
e também com esperança de resolvermos a questão 
dos aposentados –, nos reunimos na sala de V. Exª. 
Mas, por motivo de força maior – refiro-me à ausên-
cia do Relator, Senador Delcídio Amaral –, não foi 
possível concluirmos a reunião com o Sr. Ministro da 
Previdência. Esperamos que, na próxima terça-feira, 
o Sr. Ministro nos dê – S. Exª está nos dando a sen-
sação de já termos – a solução para esta questão 
muito grave, que é o reajuste dos aposentados. Os 
aposentados, de maneira muito cruel, estão sendo 
punidos, seja pela lei, seja pelo cumprimento de 
determinadas ações, cujas conseqüências negati-
vas o Governo não consegue calcular. Buscamos, 
exatamente, tentar repor ou diminuir isso, através 
dessa importante ação que estamos desenvolvendo 
no Senado Federal.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, além da 
grave crise do sistema financeiro internacional, que já 
causa estragos importantes em toda a base de nossa 
economia, nós, Senadores, e também os Deputados 
Federais, estamos envolvidos com as discussões so-
bre o Orçamento Geral da União (OGU) para 2009, e 
com o montante dos gastos irracionais do Governo, 
que precisam ser urgentemente contidos para não 
agravar ainda mais o desequilíbrio econômico do 
País. Vale dizer que essas despesas descontroladas 
já correspondem, Sr. Presidente, a 20% do Produto 
Interno Bruto. 
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Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
dizer o que falei durante uma entrevista, a propósito 
do que o Ministro da Previdência teria dito para uma 
repórter: que o que queremos para os aposentados 
vai quebrar a Previdência. Acabei de falar que as 
despesas descontroladas do Governo já estão em 
torno de 20% do PIB. Então, só isso que estou di-
zendo não justifica qualquer ação negativa contra os 
nossos aposentados.

Temos até o dia 31 de dezembro para votar a 
proposição do Orçamento que será encaminhada ao 
Executivo, e até meados do mês de novembro para a 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei nº 38, de 
2008, que estima a receita e fixa a despesa da União 
para o exercício de 2009. Sabemos perfeitamente que 
o Orçamento Geral da União é peça fundamental para 
governar, e este é um dos momentos importantes para 
dizermos ao Governo que ele não pode sair por aí di-
lapidando os recursos públicos.

Apesar de não sermos ordenadores de despesas, 
entre as obrigações mais importantes dos parlamen-
tares durante as discussões da proposta orçamentária 
anual, duas merecem maior destaque: em primeiro lu-
gar, prestar contas do seu trabalho no Legislativo em 
defesa do seu Estado; e, em segundo, zelar pelo bom 
emprego dos tributos arrecadados de milhões de con-
tribuintes em todo o Brasil.

Nesse sentido, gostaria de aproveitar essa opor-
tunidade para me dirigir ao povo do Estado do Amapá, 
que tenho a honra de representar nesta Casa, com 
o objetivo de fazer uma breve prestação de contas a 
respeito de verbas que inscrevi nos Orçamentos de 
2004 a 2008, todas elas destinadas a viabilizar pro-
jetos importantes nas áreas de saúde, educação, sa-
neamento básico e infra-estrutura, em diversos Muni-
cípios do Estado.

Em 2004, como emenda individual, destinei 
R$2.200.300,00 milhões. As emendas de bancada 
indicadas por mim representam R$9.578.063,00. 
Neste ano, destacam-se ações de apoio à manuten-
ção de unidades de saúde, implantação e melhoria 
de obras de infra-estrutura urbana e mecanização 
agrícola.

Em 2005, como emenda individual, foram R$3,5 
milhões. Minhas emendas de bancada somaram 
R$8.232.896,00. Os destaques foram novamente ações 
de infra-estrutura, reformas de hospitais e revitalização 
de centros de saúde para todos os Municípios e para 
o Governo do Estado do Amapá.

Em 2006, as emendas individuais representaram 
R$5 milhões, e as emendas que apresentei no âmbito 
de bancada somaram R$4,4 milhões. Aqui, Sr. Presi-
dente, além de emendas para os Municípios, novamen-
te nas áreas da infra-estrutura e saúde, destacam-se 
também emendas para o Hospital Sarah – uma unidade 
do Sarah Kubitschek que temos no Estado do Amapá, 
mais precisamente no Município de Macapá – e para a 
nossa Unifap, Universidade Federal do Amapá. 

Sr. Presidente, nesta oportunidade, quero agra-
decer ao Magnífico Reitor e a sua equipe diretiva da 
Universidade pela condecoração que recebi, na última 
sexta-feira, da Unifap. Isso é conseqüência do reco-
nhecimento do trabalho parlamentar que fazemos em 
favor da Unifap, ao qual agradeço.

Em 2007, foram R$5.700.300,00, a título de emen-
das individuais, e R$4 milhões como emenda que in-
diquei pela bancada. Novamente, procurei atender a 
todos os Municípios e ao Governo do Estado do Amapá, 
principalmente com ações na área da saúde, educa-
ção e saneamento básico. Também apresentei novas 
emendas para o Hospital Sarah e para a Unifap.

Finalmente, para o exercício de 2008, consegui 
incluir R$7,7 milhões como emendas individuais, e 
R$4.014.878,00 como emendas de bancada. Aqui, 
para os Municípios e entidades já citadas, destacam-se 
emendas nas áreas de saúde, educação, infra-estrutura 
e segurança pública.

Esse é um resumo dos recursos que defendi, nos 
últimos quatro orçamentos, em favor do Amapá. Até o 
último prazo para apresentação de emendas para 2009, 
estou outra vez atento para incluir novas verbas que 
vão beneficiar toda a comunidade do meu Estado.

Em relação ao segundo ponto que mencionei, 
que diz respeito ao bom emprego dos recursos pú-
blicos, os contribuintes têm o direito de saber como o 
Governo gasta o seu dinheiro. Infelizmente, as infor-
mações são passadas de maneira superficial para a 
grande maioria da população. O assunto se torna in-
compreensível, e milhares de brasileiros ficam alheios 
às discussões e sem saber onde vão parar os seus 
impostos. Dessa forma, o parlamentar deve se esforçar 
para levar a discussão do Orçamento-Geral da União 
aos plenários mais distintos, e o Governo deveria fa-
zer o mesmo, mas não tem nenhum interesse nisso. 
Apesar de tudo, Sr. Presidente, embora com autono-
mia limitada sobre questão orçamentária, o Congresso 
Nacional tem procurado assumir a tarefa da divulga-
ção por meio da Comissão Mista de Orçamento, que 
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se desloca aos Estados para discutir a questão com 
os seus habitantes. 

No que se refere ao Governo, não podemos dizer 
que age da maneira correta. O Executivo não tem a 
mínima preocupação em informar detalhes sobre as 
despesas públicas e muito menos como administra 
os recursos que arrecada do contribuinte. Aliás, essa 
é uma das maiores lacunas da nossa democracia. O 
Congresso não tem poderes para intervir como deveria, 
o Governo não presta contas a ninguém, usa sempre 
de subterfúgios para escapar de qualquer fiscalização, 
promove constantes contingenciamentos no Orçamento 
e aumenta gastos desnecessários, causando sucessi-
vos prejuízos à sociedade. No entanto, o assunto afe-
ta cotidianamente a vida das pessoas que compram 
comida, pagam prestações, seguro-saúde, remédios, 
escolaridade dos filhos, luz, água, aluguel, transpor-
te, recolhem impostos e assim por diante. Como bem 
sabemos, Sr. Presidente, é uma verdadeira ciranda 
de despesas que não tem fim e uma carga tributária 
extremamente elevada de impostos diretos e indiretos 
que são pagos pelo cidadão e que ficam totalmente 
sob a tutela do Executivo. 

Sr. Presidente, em relação a esses gastos, real-
mente o Governo deveria – tem a obrigação – prestar 
contas à população, e não o faz. Não conseguiu nos 
convencer sobre a questão dos cartões corporativos, 
não conseguiu nos convencer porque milhares de car-
gos de confiança foram criados. Hoje, nós já ultrapas-
samos vinte mil cargos de confiança neste Governo, e 
nós, aqui, o Legislativo, para que possamos fazer uma 
comparação, está sofrendo um processo tão grande de 
desgaste que, outro dia, quando se pressupôs que nós 
iríamos aqui, nesta Casa, criar 81 cargos de confiança, 
foi um deus-nos-acuda. O Senado apanhou de todo 
mundo. A imprensa não soube fazer uma comparação 
– e, aí, sim, seria uma oportunidade para a imprensa 
séria deste País – com essa verdadeira feira-livre que 
o Presidente da República promoveu, criando cargos 
ao deus-dará, dando reajustes a cargos de confiança 
de até 140%. Ela poderia ter feito uma comparação, 
sim, mas a imprensa, a grande imprensa, preferiu fa-
lar única e exclusivamente do Senado Federal, porque 
estávamos aqui criando 81 cargos de confiança e não 
empregos, e não trem da alegria. O Governo, com es-
ses mais de 25 mil cargos, não dá a mínima satisfação 
para o povo. E passa pela imprensa – claro, ele tem 
o poder de financiar o que bem entende –, que seria 
o grande informante, o grande poder para informar o 

povo, passa batido, todo mundo caladinho. E eu fico 
indignado, como muitos brasileiros ficam.

Sr. Presidente, há algum tempo atrás, nós, parla-
mentares, não tínhamos nem mesmo o direito de apre-
sentar emendas à proposta do Orçamento. Naquela 
conjuntura, dispúnhamos apenas de dois caminhos, 
aprovar ou vetar o projeto. Finalmente, com a rede-
mocratização do País e com a Constituição de 1988, 
o Congresso recuperou algum poder de interferência 
na proposta, ou seja, apresentar emendas e especifi-
car o destino de parte das verbas. 

Entretanto, a bem da verdade, na democracia 
que praticamos, o Congresso continua a reboque do 
Executivo quando se trata da gestão do Orçamento 
Público. Nesse campo, o Parlamento ainda não con-
seguiu o seu verdadeiro papel, que é o de exigir do 
Governo o cumprimento das metas estabelecidas para 
um determinado exercício e o uso correto dos recursos 
que são autorizados.

Nobres Senadoras e Senadores, ao longo da 
formação das grandes democracias representativas, a 
questão das finanças públicas sempre esteve no centro 
das grandes discussões, porque contribuiu em muito 
para incentivar maior reação dos parlamentos frente 
aos superpoderes do Executivo. Com o surgimento 
das leis orçamentárias, fruto desse antagonismo entre 
Legislativo e Executivo, foi reconhecida a necessidade 
de legitimação, por parte da representação parlamen-
tar, do uso dos recursos do erário. Porém, em minha 
opinião, o denominado ciclo orçamentário atual, que 
tem início no Executivo, percorre o Legislativo e vol-
ta para o Executivo como peça final, já com a devida 
aprovação do Congresso, mantém a total hegemonia 
do Executivo sobre o controle da gestão pública, com 
poderes absolutos para remanejar recursos, postergar 
obras, nutrir o clientelismo político, facilitar a corrup-
ção e realizar desperdícios e gastos desnecessários. 
Para evitar esses abusos, é necessária a ampliação 
dos poderes do Legislativo com a introdução do cha-
mado Orçamento impositivo – tão bem defendido pelo 
nosso saudoso Senador Antonio Carlos Magalhães –, 
que é a única forma de conter o apetite discriminatório 
do Executivo sobre os recursos públicos.

Convém lembrar, Sr. Presidente, que, nessa dire-
ção, o plenário da Casa, em manifestação de repúdio ao 
Orçamento autorizativo, aprovou, por 51 votos a zero, 
em 2 de agosto de 2006, a Emenda Constitucional nº 
22, de 2000, de autoria do saudoso Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que propunha o estabelecimento 
do Orçamento impositivo. Lamentavelmente, pelas 
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pressões políticas do Governo, que são conhecidas 
de todos nós, a proposta foi arquivada na Câmara dos 
Deputados em 28 de março de 2007.

Eu quis falar, ainda há pouco, sobre o Senador 
Antonio Carlos Magalhães, sobre o Orçamento impo-
sitivo, e não, como eu falei, Orçamento autorizativo. 

Sr. Presidente, veja o que é uma comparação da 
democracia do Brasil com a democracia dos Estados 
Unidos: enquanto, aqui, no Brasil, queremos ser uma 
democracia da unanimidade, em que o Executivo, 
além de exercer o papel de Executivo, quer exercer o 
papel de legislador também, através de medidas pro-
visórias, usurpando as Casas Legislativas de fazerem 
seu trabalho, tenha braços também no Poder Judiciário, 
porque não é admissível, se formos fazer uma análise 
profunda, que o Executivo indique nomes para o Poder 
Judiciário. Isso faz com que o Poder Judiciário, de uma 
forma ou de outra, tenha entre seus indicados pessoas 
que devem favor ao Executivo. 

Vamos comparar a democracia do Brasil com a 
dos Estados Unidos. O povo norte-americano já está 
pensando que, se o candidato dos democratas for eleito, 
ele vai ter de votar na maioria dos parlamentares repu-
blicanos para que, justamente, a balança não penda 
só para um lado, para que a democracia seja exercida 
de uma maneira tal que os poderes sejam realmente 
independentes. Não sei se existe harmonia na demo-
cracia norte-americana. É por isto que lá funciona, por-
que cada poder tem a tendência de se fortalecer cada 
vez mais. Nos Estados Unidos, o presidencialismo é 
exercido com um grande poder, com grande força. O 
presidente da República é o super-homem, mas é o 
super-homem do Executivo, ele não tem a ingerência 
que vemos aqui, com muita tristeza, de um presidente 
da República exercer o presidencialismo, o que já é um 
poder muito grande, e querer usurpar e diminuir nosso 
poder de legisladores – que representamos o povo e 
nossos Estados – e do Poder Judiciário. 

Por isso, Sr. Presidente, precisamos, sim, cada 
cidadão que está aqui representando o povo de nos-
sos Estados, fazer uma reflexão, pensar o que significa 
estarmos aqui. Estamos aqui para receber um salário 
todos os meses? Se for única e exclusivamente para 
isso, eu preferiria estar exercendo minha profissão de 
médico do que estar fazendo, cansativamente, o tra-
jeto Macapá-Brasília, toda semana, indo e voltando, 
indo e voltando. Será que não podemos ter um pou-
quinho, pelo menos, de ideal e reconhecimento pelas 
pessoas que nos elegeram, que são os habitantes da 
nossa sociedade?

Se nós tivéssemos metade mais um dos parla-
mentares pensando na responsabilidade que o povo 
nos deu, não estaríamos passando por essa sub-
missão que o Governo Federal, que a Presidência 
da República e o Executivo nos impõem. É com isto 
que muitas vezes ficamos indignados: situações que 
vêm frontalmente prejudicar minorias da sociedade 
por falta de responsabilidade com a democracia do 
Executivo. 

E cito, aqui, como exemplo maior, a ação con-
tra os aposentados. Trata-se de uma punição que o 
Executivo dá aos aposentados do País. Pessoas que 
deram suas vidas, que trabalharam em condições... 
não estas em que trabalhamos hoje, porque temos 
muitos recursos para trabalhar, sem fazer tanto es-
forço, como faziam os aposentados de hoje. Portanto, 
é a punição que o Governo dá ao povo que ajudou a 
desenvolver este País. Ao povo que injetou na socie-
dade seu trabalho, sua experiência, sua confiança, 
ele retribui com essa verdadeira indecência salarial. 
A cada reajuste, vemos o salário de nossos aposen-
tados defasado.

Sr. Presidente, após esses comentários, digo 
que, de qualquer forma, foi um grande passo dado por 
esta Casa, sempre fiel a seus compromissos com a 
democracia, uma prova indiscutível de que a maioria 
significativa dos Senadores não aceita mais a des-
confortável posição de coadjuvante na gerência dos 
recursos da sociedade.

Agradeço e aproveito para parabenizar V. Exª, 
Senador Mão Santa, como um dos Senadores – como 
médico que é, com a sensibilidade de médico que tem, 
com a doutrinação que a nossa profissão nos dá – que 
está sempre atento aos deslizes do Governo que pre-
judicam a nossa sociedade. Parabéns!

Vamos aguardar, terça-feira, a resposta do Mi-
nistro da Previdência – que, logicamente, deveria nos 
tratar de maneira bem clara, sem querer nos enrolar, 
como ainda há pouco conversávamos –, que terá con-
seqüências, se Deus quiser, positivas para os nossos 
aposentados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes, 
o Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Brilhante pronunciamento do Senador Papaléo Paes 
defendendo maior afirmação e equilíbrio deste Poder 
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com os demais. E, sobretudo, ele foi feliz, Senador 
Renan, quando invocou a austeridade.

Senador Papaléo, ontem eu ouvi o Obama, que 
é o líder que talvez já esteja eleito, dizer que ia se ins-
pirar em Bill Clinton para buscar solução para a eco-
nomia. Bill Clinton governou quatro vezes o Estado do 
Arkansas, e depois, humildemente eleito Presidente 
dos Estados Unidos, buscou os mais sábios técnicos: 
Ted Gaebler e David Osborne, e fez um livro, Reinven-
tando o Governo, que dizia que o governo tem que ter 
austeridade. Foi aquilo que o Papaléo trouxe. Tem que 
ser responsável pelo corte de despesas, porque quem 
paga a conta é o povo, e o povo brasileiro é sacrifica-
do com 76 impostos. E mais ainda, quando Papaléo 
Paes adverte o compromisso que nós temos com os 
aposentados do Brasil, pois este é o único país que 
tem um fator previdenciário de redução.

E agora convidamos para usar da palavra, como 
Líder, segundo documento assinado pelo Líder Val-
dir Raupp, o Senador Renan Calheiros, do PMDB de 
Alagoas.

V. Exª está convidado para usar da palavra...
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr. 

Presidente, são três minutinhos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Mas V. Exª poderá usar pelo tempo que achar con-
veniente.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Não, 
muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
É uma gratidão de nós que fazemos o PMDB, que é 
esta grandeza. Eu quero dar o testemunho de que V. 
Exª sempre foi solidário, em todos os instantes, com 
o PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Obri-
gado, Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Eu relembro 1998. V. Exª pode avivar sua mente. Eu 
estava em São Raimundo Nonato, num sol quente do 
Piauí, e recebi um telefonema no meio de uma cami-
nhada: era V. Exª, que era Ministro deste País, solidário 
à nossa campanha.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – V. 
Exª merece.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Então, a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Eu 
queria me manifestar, como membro do PMDB, agrade-
cido à solidariedade que V. Exª teve com todo o Partido 
em todo o Brasil. E dou o nosso testemunho.

Com a palavra V. Exª.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado 
mesmo, Senador Mão Santa. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este é 
um momento muito importante para o municipalismo 
brasileiro, um legítimo movimento de base que está 
ajudando a impulsionar o Brasil nos rumos do desen-
volvimento.

Sr. Presidente, quero aproveitar a presença de 
alguns Prefeitos, hoje, aqui nesta Casa, no Senado 
Federal, para saudá-los, em meu nome e em nome 
do Senador Valdir Raupp, Líder da Bancada do PMDB 
no Senado.

Mas não poderia começar este pronunciamen-
to sem lamentar sinceramente a morte da Secretária 
Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Rosani 
Evangelista da Cunha. Ela era a competente e eficien-
te gestora responsável pelo Programa Bolsa Família, 
que tive a honra, o privilégio e a satisfação de relatar 
aqui no Senado Federal.

Rosani contribuiu muito para o municipalismo bra-
sileiro. E foi, também, Secretária-Executiva da Frente 
Nacional de Prefeitos. 

É o trabalho de pessoas como Rosani, Sr. Presi-
dente, Senador Mão Santa, que permite a constante 
evolução e o aperfeiçoamento do movimento munici-
palista.

Quero citar também o esforço do Presidente do 
Sebrae, Paulo Okamotto; do Presidente da Confede-
ração Nacional dos Municípios, esse querido amigo, 
grande Prefeito Paulo Ziulkoski; e do Presidente da 
Frente Nacional de Prefeitos, João Paulo, Prefeito de 
Recife.

Srs. Senadores, o municipalismo, que deveria ser 
o princípio número um do federalismo, jamais foi posto 
em prática nesses 119 anos de regime republicano.

O federalismo tem avançado bastante, mas po-
deria, como sabe V. Exª, evoluir muito mais. A prova 
disso é a situação atual de várias prefeituras. No Es-
tado brasileiro, os recursos continuam concentrados 
na União – e isso, diga-se de passagem, não é culpa 
apenas deste Governo –, mas os problemas estruturais 
a serem resolvidos estão nas comunidades. Afinal, é 
aí que as pessoas vivem. E elas cobram legitimamen-
te uma solução dos Prefeitos, Vereadores e de todos 
nós, representantes do Parlamento.

A causa municipalista tem sido uma de minhas 
preocupações no Senado. A instalação da Subcomis-
são Permanente de Assuntos Municipais e a ampliação 
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da rede dos Legislativos municipais e estaduais, por 
meio do Interlegis, são, Sr. Presidente, algumas das 
iniciativas que demonstram nosso compromisso com 
o fortalecimento dos Municípios. 

O Brasil precisa avançar nas reformas de base, 
redesenhar o sistema tributário, investir em infra-estru-
tura, segurança jurídica e educação, se quiser voltar a 
trilhar os rumos do desenvolvimento.

Mas, Sr. Presidente, sem uma revisão, sem uma 
atualização do pacto federativo, não há como garantir 
condições mínimas para um crescimento verdadeira-
mente sustentável.

É preciso encontrar formas de aliviar a concen-
tração do poder político – há pouco, falava aqui com a 
querida Senadora sobre esse assunto – e também do 
poder financeiro na área federal e dar aos Municípios 
fôlego suficiente para enfrentar suas responsabilida-
des constitucionais.

A capacidade de mobilização de Prefeitos e Ve-
readores garantiu uma série de avanços ao movimen-
to municipalista. Entre eles está a renegociação das 
dívidas com a Previdência Social. Eu, modestamente, 
na época, Presidente do Senado, pude colaborar para 
que isso acontecesse, efetivamente.

É preciso, Sr. Presidente, ampliar, novamente, o 
prazo de parcelamento dos débitos de 60 meses para 
240 meses, como já aconteceu recentemente. Além 
disso, temos de encontrar outro indexador, que não 
seja a taxa Selic, atualmente em 14% ao ano. 

O reajuste do estoque da dívida agrícola também 
é outro grande problema, porque é reajustado pela Selic. 
Há estoques injustos com relação aos bens agrícolas 
que foram financiados. 

O mesmo acontece com os Municípios brasileiros. 
A taxa Selic, hoje, Senador Arthur Virgílio, chega em 
média a 14%, o que torna uma dívida, por pequena que 
seja, monumental, impagável para os Municípios. Não 
cabe, portanto, no bolso do Município, na sua capaci-
dade financeira, renegociar essa dívida em 60 meses, 
como manda a lei, como faz a Previdência Social. 

O indicado, Sr. Presidente, já encerro, é adotar 
a TJLP, que está em 6,25% ao ano, para amenizar a 
inadimplência das prefeituras, que estão sobrecarre-
gadas. 

Assumo, desta tribuna do Senado Federal, o 
compromisso de procurar o Presidente da República, 
o Presidente Lula, pessoalmente, se for o caso, para 
obter, mais uma vez, essa justa, essa justíssima rei-
vindicação dos Prefeitos.

Com isso, ganhará o Governo Federal, que po-
derá recolher contribuições já consideradas perdidas, 
porque os Municípios não podem pagar. Ganharão as 
prefeituras, que poderão ficar adimplentes, voltar a re-
ceber recursos federais e estaduais e honrar também 
seus compromissos. E ganhará, Sr. Presidente, princi-
palmente o cidadão, que verá a Previdência Nacional 
e seu Município fortalecidos, com novos investimentos 
em saúde, em educação, em infra-estrutura, em sane-
amento básico, em segurança pública. 

O aumento de 1%, Senador Mão Santa, dos re-
cursos do Fundo de Participação dos Municípios foi 
apenas um passo que modestamente também ajuda-
mos a conseguir aqui no Senado. Exatamente quando 
debatíamos a reforma tributária, que foi votada aqui 
no Senado com a participação de todos os partidos, 
discutimos a possibilidade de elevar a participação dos 
Municípios na quota-parte do Fundo de Participação 
em mais 1%, o que, mais adiante, pela luta dos Muni-
cípios brasileiros, foi concretizado, conseguido.

Temos de retirar a Reforma Tributária, como di-
zia, do papel – aliás, o Senado, repito, já aprovou aqui, 
com o apoio de todos os partidos, um modelo, um de-
senho de reforma tributária -, rediscutir a divisão das 
receitas tributárias e enfrentar de vez o problema dos 
precatórios.

Está na pauta do Senado a discussão da Proposta 
de Emenda à Constituição de nossa autoria, vinda, Sr. 
Presidente, do próprio Supremo Tribunal Federal, que 
trata do assunto. A PEC cria um sistema de leilão para 
os precatórios, abrindo definitivamente a possibilidade 
de um Município oferecer um deságio ao credor e de 
compatibilizar esses pagamentos com sua capacidade 
financeira. Esse debate precisa avançar o mais rapi-
damente possível.

Hoje, os Municípios têm novas responsabilidades 
com o processo de descentralização da educação e 
da saúde, por exemplo.

Houve um significativo aumento de despesas. 
No caso do Programa Saúde da Família, por exem-
plo, o Governo repassa R$5,4 mil por equipe, mas o 
Município precisa colocar mais R$13 mil, para cobrir 
os custos.

Por isso, apesar das recentes conquistas, algu-
mas aqui rapidamente enumeradas, temos de manter 
a mobilização em defesa dos nossos Municípios, que 
permanecem, lamentavelmente, com dificuldades.

Sr. Presidente, é importante que esse debate 
contenha esses fundamentos todos, para que o mu-
nicipalismo brasileiro triunfe. O Presidente Lula tem 
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demonstrado muita sensibilidade; pelo que sei, já está 
acertando, na sua agenda, uma reunião com os no-
vos Prefeitos eleitos, com os Prefeitos brasileiros. É 
um momento importante este, para que juntos traba-
lhemos para fortalecer o municipalismo, conseguindo 
reabrir esse prazo para renegociação das dívidas dos 
Municípios com a Previdência Social.

Uma coisa também que foi dada à Previdência 
Social, que vive hoje um bom momento, foi a Super-
Receita. No Senado Federal, no Congresso Nacional, 
criamos a Super-Receita, facilitando a vida da Receita 
Federal. Então, nada mais justo que haja uma contri-
buição para os Municípios brasileiros, porque, como 
já disse aqui, vai aumentar a própria arrecadação em 
benefício de todos.

Muito obrigado a V. Exª pela deferência. Mais uma 
vez, gostaria, em meu nome e no de todos, de saudar 
os Prefeitos brasileiros.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Só um instante, Senador.

Senador Renan, V. Exª é motivo de orgulho, neste 
instante, para este Senado e para o nosso Partido, o 
PMDB, quando fala como Líder.

Na semana passada – quis Deus que eu estar 
presidindo –, V. Exª trouxe a debate um dos temas 
mais importantes: a violência, o piso mínimo para os 
policiais civis e militares.

Agora V. Exª adentra o mais importante tema, o 
municipalismo. É sabido que nós todos temos culpa, por-
que nossa sábia Constituição previu 53% do Orçamen-
to para o Governo Federal, 22,5% para os Municípios, 
21,5% para os governos estaduais e 2% para os fundos 
constitucionais, e nós garfamos dos Municípios. Mas V. 
Exª liderou aquele 1% e continua na campanha.

Então nós, do PMDB, nos orgulhamos da atuação 
de V. Exª, que está falando como Líder.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Mui-
to obrigado a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pela ordem, o Líder do PSDB, Senador Arthur Vir-
gílio.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem 
também, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Só peço permissão para dar andamento aqui a esta 
burocracia.

Sobre a mesa, projeto recebido da Câmara dos 
Deputados, que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 163, DE 2008 
(Nº 3.252/2008, na Oigem) 

(de iniciativa do tribunal de Contas da União

Acrescenta um cargo ao quadro de au-
ditores do Tribunal de Contas da União.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O quadro de auditores do Tribunal de Con-

tas da União fica acrescido a um cargo.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.252, DE 2008

Acrescenta um cargo ao quadro de au-
ditores do Tribunal de Contas da União.

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

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O quadro de auditores do Tribunal de Con-

tas da União fica acrescido em um cargo.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

MENSAGEM Nº 1-GP/TCU

Brasília, 2 de abril de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Federal Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília – DF

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara 
dos Deputados

Com meus cordiais cumprimentos, tenho a honra 
de submeter à apreciação do Poder Legislativo, por in-
termédio de Vossa Excelência, nos termos do art. 96, 
inciso II, alínea b, c/c o art. 73 da Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil e, ainda, do art. 1º, inciso 
XV, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, o anexo 
Projeto de Lei que “acrescenta um cargo ao quadro de 
auditores do Tribunal de Contas da União”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido Projeto de Lei foi aprovado, por unanimidade, 
na Sessão Plenária Ordinária realizada em 2 de abril 
de 2008, nos termos do inciso VIII do art. 15 do Regi-
mento Interno deste Tribunal.

Atenciosamente, – Valton Alencar Rodrigues, 
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O projeto vai à Comissão competente, nos termos do 
art. 91, § 1º, inciso V, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – 
PI) – Pela ordem, Senador Arthur Virgílio, Líder do 
PSDB.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presiden-
te, peço, logo em seguida ao Senador Arthur Virgilio, 
a inscrição para falar como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª está inscrito para falar como Líder.

Com a palavra o Senador, Líder do PSDB, Ar-
thur Virgilio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Encaminho à Mesa, 
Sr. Presidente, voto de aplauso à Associação Nacio-
nal de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), pela 
realização do seu 23º Encontro Nacional.

Essa notícia, aliás, foi dada, em primeira mão, 
aqui na Casa, pelo Senador Flávio Arns, do PT do 
Paraná. 

Solicito este voto seja levado ao conhecimento 
da Direção da Apae, aos responsáveis pela realização 
do 4º Fórum Nacional de Autodefensores das Apaes e 
da Direção da Apae de Manaus, Amazonas, na pessoa 
da Srª Delfina Aziz.

E ainda, Sr. Presidente, um voto de estímulo (e 
confiança) ao jogador de futebol Ronaldo Nazário, in-
tegrante de quatro Seleções Brasileiras em Copas do 
Mundo, bicampeão mundial de futebol, várias vezes 
artilheiro por onde passou e que faz agora ingente 
esforço para retomar sua carreira. 

Eu tive essa idéia, essa iniciativa, Sr. Presidente, 
porque – e peço a V. Exª que acolha na íntegra o breve 
pronunciamento em que introduzo a entrevista que ele 
concedeu à revista Trip – precisamente porque é ma-
gistral a entrevista do jogador Ronaldo, o fenômeno à 
revista Trip. Entendo que o Parlamento não deve ficar 
na esterilidade dos temas atuais. É preciso comunicar-
se para valer com a sociedade, e isso interessa e toca, 
de fundo, a sensibilidade das pessoas. 

Ele revela, na entrevista ao jornalista Daniel Piza, 
com fotos de Markos Fortes, franqueza, inteligência, 
objetividade; desmente os boatos de que seria uma 
pessoa de vida desregrada – alguém que se recu-
perou tantas vezes de tantas lesões, não poderia 
fazê-lo sem ter muita força de vontade; alguém que 
merece jamais o deboche, a brincadeira, mas mere-
ce respeito de todos os brasileiros pelo muito que já 
deu ao País. Repito, três vezes o melhor do mundo; 

o segundo maior artilheiro da Seleção Brasileira em 
todos os tempos; artilheiro na Holanda, na Espanha, 
por onde passou; considerado já o melhor jogador da 
Europa, campeão da Taça da Uefa. Ou seja, alguém 
que merece respeito. E a entrevista mostra um ho-
mem inteligente, culto, preparado, que soube viver a 
sua vida também se aprimorando do ponto de vista 
intelectual.

Recomendo aos meus colegas e a todos da 
Casa que leiam a entrevista que a revista Trip publi-
cou, longa entrevista com o artilheiro, com o jogador 
Ronaldo. 

Portanto, neste momento, faço aqui uma home-
nagem muito singela de brasileiro que torce para que 
ele faça o melhor da sua carreira e ainda muitos gols 
pela frente, pela Seleção Brasileira e, de preferência, 
se V. Exª me permite, usando a camisa do Flamengo, 
que é o que quero muito também.

Obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores,

Em sua mais recente edição, a revista TRIP pu-
blica longa entrevista com o jogador Ronaldo, que 
vem se esforçando para, depois da última cirurgia por 
que passou, voltar aos campos de futebol, nos quais 
se consagrou.

Na entrevista, concedida ao excelente jornalis-
ta Daniel Piza, com fotos de Markos Fortes, Ronaldo 
fala com franqueza de todos os assuntos, inclusive de 
episódios em que esteve, recentemente envolvido, no 
Rio de Janeiro. Fala de sua carreira, desde os tempos 
do Cruzeiro, sua ida para o PSV, da Holanda, até as 
passagens pelas Seleções e atuação nos campeona-
tos da Espanha e da Itália.

Pela importância de Ronaldo no futebol brasilei-
ro e mundial, essa entrevista merece ser inscrita nos 
Anais da Casa. É o que neste momento solicito, en-
caminhando o

texto à Mesa.
Era o que tinha a dizer.

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

(Inseridos nos termos do inciso I, § 2º, 
do art. 210 do Regimento Interno.)
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REQUERIMENTO Nº / 2008

Requer voto de aplauso à Associação 
Nacional de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (APAE), pela realização do seu 23º En-
contro Nacional.

REQUEIRO, nos termos do art. 222, do Regi-
mento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consig-
nado, nos Anais do Senado, VOTO DE APLAUSO à 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS (AFIXE), pela realização, de hoje, dia 
4 de novembro, até o dia 7, em Vitória – ES, do seu 
23º Encontro Nacional.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento da Direção da APAE, dos res-
ponsáveis pela realização do 4º Fórum Nacional de 
Autodefensores das APAE e da Direção da APAE de 
Manaus, na pessoa da Srª Delfina Aziz.

Justificação

A Associação Nacional de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (APAE) realiza de hoje, dia 4 de novembro, 
até o dia 7, em Vitória-ES, o seu 23º Encontro Nacional, 
como já assinalou, neste Plenário, nosso colega Sena-
dor Flávio Arns, sempre incansável na luta indormida 
que trava em defesa dos excepcionais. O Encontro 
realiza-se simultaneamente com o 4º Fórum Nacional 
de Autodefensores das APAE. Trata-se, como informou 
o Senador Arns, de jovens e adultos com deficiência 
intelectual escolhidos pela comunidade para ocupar 
cargos nas associações locais ou estaduais. As APAE, 
como bem se sabe, realizam notável trabalho em todo 
o Pais, merecendo, por isso, o reconhecimento desta 
Casa. Pela realização de mais um Encontro Nacional, 
no qual será feito balanço de sua atuação e estabe-
lecidos planôs para as ffituras atividades, a APAE faz 
jus à homenagem que ora proponho.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº /2008

Requer voto de estímulo (e confiança) 
ao artilheiro Ronaldo, ex-integrante de qua-
tro Seleções brasileiras, bicampeão mun-
dial de futebol, pelo esforço que faz para 
retomar a carreira.

REQUEIRO, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos Anais do Senado, VOTO DE ESTIMULO (E CON-
FIANÇA) ao jogador RONALDO, bicampeão mundial 
de futebol, integrante de quatro Seleções Brasileiras, 
pelo esforço que faz para retomar a carreira depois da 
última cirurgia por que passou recentemente.

Requeiro, ainda, que o Voto de Estímulo (e Con-
fiança) seja levado ao conhecimento do jogador.

Justificação

Assistimos ao esforço que faz o jogador Ronal-
do para, aos 32 anos de idade, retomar a carreira, 
depois de longo tempo afastado dos gramados em 
conseqüência da última cirurgia por que passou. Ele 
conta com a nossa solidariédade. Jamais esquecere-
mos a contribuição que deu para o futebol do Brasil e 
do Mundo. Integrou quatro Seleções brasileiras (1994, 
1998, 2002 e 2006), tomando-se bicampeão mundial e 
o maior artilheiro da história das Copas, com 15 gols. 
Foi, por três vezes, escolhido pela FIFA o “Melhor do 
Mundo” e por duas vezes artilheiro dos campeonatos 
de futebol da Holanda e da Espanha. Mostrou-se ex-
cepcional jogador. Por isso, é plenamente merecedor, 
da nossa solidariedade e deste Voto de Estímulo (e 
Confiança) que ora proponho.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª será atendido, e foi muito oportuno, mostrando 
a sensibilidade do Senado para com o atleta Ronaldo. 
Sem dúvida, o assunto tem a justificativa porque aqui 
é a casa do povo, e o povo o tem como ídolo desse 
esporte maior do Brasil, que é o futebol.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, Senador Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
antes da palavra do Líder do PSOL, gostaria de pedir 
a palavra, pela ordem, por um minuto, para dizer, pri-
meiro, que encaminhei um pedido de informação ao 
Banco Central. Gostaria de saber se a regulamentação 
definida pelo Banco Central, a resolução do Conselho 
Monetário Nacional que estabeleceu regras e normas 
sobre as tarifas bancárias, tinha efeito efetivo, porque 
algumas matérias indicavam que não havia uma efetiva 
redução dos valores das tarifas. O Banco Central me 
respondeu, como a Constituição determina, afirmando 
que os resultados indicavam que a regulamentação bai-
xada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco 
Central, de modo geral, estava funcionando a contento, 
mas que o Banco Central continuaria vigilante.

Sr. Presidente, hoje, já falei sobre a fusão do Itaú 
com o Unibanco – e a esse tema volto agora –, que é 
um bom sinal para o mercado. Mas devo dizer que pre-
cisamos acompanhar essa questão, bem como o Banco 
Central, o Conselho Monetário Nacional e o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) precisam 
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acompanhá-la, para que não haja aumento de tarifa 
pela concentração bancária. Vai haver ainda mais uma 
concentração bancária no sistema financeiro do País, e 
precisamos acompanhar isso, para que não haja aumen-
to das tarifas e para que o correntista, o consumidor não 
acabe pagando por essa fusão. Foi um bom sinal, mas 
temos de acompanhar isso, para que não haja prejuízo.

Há outro tema, Sr. Presidente – serei muito rápido 
hoje, pois falarei sobre ele amanhã com detalhes –, 
que quero deixar registrado, que quero pontuar. É que 
o Deputado Sandro Mabel, Relator da Comissão de 
Reforma Tributária, vai apresentar seu relatório ama-
nhã. O Estado do Espírito Santo está preocupado. Já 
conversei sobre a questão com diversas lideranças do 
meu Estado, com lideranças do governo, com lideran-
ças empresariais, com o Governador Paulo Hartung, 
e a Bancada acabou de fazer uma reunião. Estamos 
preocupados, porque a atividade portuária – que é 
importante e que recebe incentivo do Estado, o que 
facilita a operação de importação para os portos capi-
xabas – está excluída da prorrogação dos incentivos 
por mais doze anos. Isso prejudica muito os Municípios 
do Estado do Espírito Santo, prejudica a arrecadação 
do Estado e prejudica a geração de emprego.

Não queremos tratamento privilegiado, mas não 
queremos ser discriminados nem prejudicados. O Espí-
rito Santo aceita que se acabem com os incentivos em 
todos os Estados, o Espírito Santo aceita que se acabe 
com o dele, mas não podemos manter o incentivo em 
alguns Estados e acabar com os incentivos em outros 
Estados. É um tratamento que não interessa ao Espírito 
Santo e a nenhuma outra unidade da Federação.

Portanto, estou só fazendo o registro hoje, mas 
falarei sobre esse tema com detalhes amanhã. Vamos 
empreender uma luta na Câmara com nossa Bancada 
e no Senado, para que nenhum tratamento diferencia-
do e prejudicial possa atingir e prejudicar os interesses 
do nosso Estado, que é um Estado que se está reor-
ganizando muito bem. V. Exª conhece nosso Estado 
também muito bem e sabe do potencial dele.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Queremos cumprimentar V. Exª por essa observação 
de que o Senado tem de estar atento a essa união de 
Bancos, se isso causará prejuízo para os correntistas, 
e também por suas preocupações com o sistema por-
tuário do seu Estado.

Agora, convidamos para usar da palavra, por 
cessão do Senador Marco Maciel, a Senadora Lúcia 
Vânia, do PSDB de Goiás. Está inscrito ainda o Se-
nador Jefferson Praia, por cessão do Senador João 
Pedro, e, como Líder, segundo solicitação, o Senador 
José Nery, do PSOL.

Senadora Lúcia Vânia, V. Exª poderá usar a tri-
buna pelo tempo que achar conveniente.

Eu pediria permissão a V. Exª, Senadora Lúcia 
Vânia, para, regimentalmente, prorrogar a sessão por 
mais meia hora, para que ouvíssemos todos os ora-
dores inscritos.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, 
queria cumprimentar o Senador Renan Calheiros por 
seu pronunciamento relativo à importância da renego-
ciação das dívidas do Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS) para as Prefeituras, bem como à votação 
do projeto de lei que trata da questão dos precatórios. 
Os Prefeitos estão apreensivos com essa questão, e é 
preciso que ela seja logo resolvida, para que os novos 
Prefeitos tenham como aceno a resolução dos graves 
problemas que afetam nossos Municípios.

Sr. Presidente, o mundo presencia neste momento 
uma crise financeira de grandes proporções. A contami-
nação do sistema bancário europeu e – quiçá! – mundial 
pela crise americana e o temor de uma recessão mundial 
fizeram os mercados financeiros viverem, nas últimas 
semanas, momentos de pânico generalizado.

Por seu lado, a população, que não entende esse 
sobe-e-desce dos mercados, que não investe nas Bol-
sas, mas é bombardeada pelos noticiários, aguarda, 
temerosa, que a crise chegue à chamada economia 
real e atinja o seu dia-a-dia.

O Governo brasileiro decidiu apresentar uma série 
de medidas para conter os efeitos da crise financeira 
mundial no País. Nesta Casa, ecoam pronunciamentos 
contra tais medidas ou a favor delas.

O Estado brasileiro se defronta com os impactos 
da globalização financeira na supressão das fronteiras 
geopolíticas, tornando-se, forçosamente, coadjuvante 
nas relações internacionais. Em conseqüência, perde 
autonomia na formulação de sua própria política econô-
mica. Programas sociais deixam de ser implementados, 
e a execução das metas anteriormente estabelecidas 
deixa de ocorrer.

Em 2003, quando assumi uma cadeira no Senado 
Federal, apresentei, como uma de minhas primeiras 
iniciativas, uma proposta para emendar o Capítulo da 
Ordem Social da Constituição, de maneira a possibilitar 
a criação de uma Lei de Responsabilidade Social, da 
mesma forma que, durante o Governo Fernando Hen-
rique, foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Proposta de Emenda à Constituição nº 29, 
de 2003, que, neste momento, aguarda votação nes-
te plenário, visa a alterar o art. 193 do Título VIII do 
Capítulo I, que passaria a ter a seguinte redação: “A 
ordem social tem como base o primado do trabalho e, 
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como objetivo, o bem-estar e a justiça sociais, a serem 
avaliados por meio de indicadores de responsabilida-
de social, nos termos da lei complementar”. Com essa 
alteração, tornar-se-á possível a criação de uma Lei 
de Responsabilidade Social.

A experiência me leva a crer que não basta a 
existência de programas sociais. É necessário um 
sistema de controle sobre políticas públicas levado a 
cabo pelo Estado. Nesse sentido, algumas cidades já 
adotaram planos de metas dentro das Leis Orgânicas 
de seus Municípios.

A implantação da primeira Lei de Responsabili-
dade Social do País ocorreu, em 2003, no Município 
de São Sepé, no Rio Grande do Sul.

Por outro lado, a Secretaria de Planejamento do 
Município de Várzea Grande, em Mato Grosso, com 
o total apoio do Prefeito, está implementando, na prá-
tica, a Lei de Responsabilidade Social, com estabe-
lecimento de metas e com participação de todas as 
comunidades do Município.

Outro bom exemplo é a cidade de São Paulo, que, 
no início deste ano, aprovou uma emenda, acrescentando 
um dispositivo à Lei Orgânica do Município de São Paulo, 
instituindo a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento 
do Programa de Metas pelo Poder Executivo.

Até outubro de 2008, outras cinco cidades aprova-
ram projeto semelhante: Ilhabela (SP), Ilhéus (BA), Te-
resópolis (RJ), Ribeirão Bonito (SP) e Mirassol (SP).

Senhores e senhoras, em certo sentido, a PEC 
e a Lei de Responsabilidade Social se mostram como 
complemento à Lei de Responsabilidade Fiscal. En-
quanto essa última visou, de forma acertada, a impor 
limites à forma como o dinheiro público é gerido, a 
Lei de Responsabilidade Social visa a dar um passo 
a mais. Não basta que o dinheiro público seja corre-
tamente arrecadado e que, contabilmente, as contas 
públicas fechem. É preciso que o dinheiro público seja 
bem administrado e, em conseqüência, reverta-se em 
qualidade de vida para a população. Trata-se, portanto, 
de exigir, como contrapartida dos recursos aplicados, 
o resultado. Essa é uma inovação que precisamos in-
troduzir nos programas sociais.

Ouvi de viva voz de uma professora, nesta semana, 
que alguns programas sociais estão cobrando a presen-
ça física da criança na escola, mas não estão cobrando 
qualidade. Ou seja, é preciso gastar melhor o dinheiro 
público, a fim de que os direitos sociais sejam assegura-
dos a todos os cidadãos, sendo reduzidas, progressiva-
mente, as desigualdades sociais e regionais, de maneira 
a alcançar o bem-estar e a justiça social e a promover 
e desenvolver a solidariedade e a cidadania.

A proposta da Lei de Responsabilidade Social 
tem sido submetida a amplo debate público, seja com 

especialistas da área social e da área acadêmica, seja 
com representantes de Municípios, seja com membros 
do Congresso Nacional, seja com representantes da 
sociedade civil. A repercussão desse debate público 
e a importância dessa proposição podem ser aferidas 
pelo relatório do Tribunal de Contas da União (TCU), que 
aprovou, com restrições, exatamente no âmbito social, 
as contas do Governo Federal no exercício de 2005.

No seu relatório, o TCU reservou um capítulo ex-
clusivamente para a Responsabilidade Social, envol-
vendo 33 páginas. Para aquele Tribunal, somente uma 
Lei de Responsabilidade Social pode garantir melhoria 
na qualidade de vida da população mais carente. Essa 
Lei, conforme o relatório do Tribunal, é a própria PEC 
nº 29, de 2003.

Ao emendar a Constituição, garante-se que novos 
princípios não serão alterados a qualquer momento. Isso 
evitará também que programas sociais bem-sucedidos 
sejam eliminados ou desfigurados quando, pelo pro-
cesso democrático, haja troca de governantes.

Contemporaneamente, políticas públicas são 
aquelas que visam a criar cidadãos, o que, lamen-
tavelmente, pouco ocorre no que é feito pelo Estado 
brasileiro.

Como muito bem analisou o Senador Tasso Je-
reissati em seu relatório na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania desta Casa, uma Lei de Respon-
sabilidade Social deve ser um instrumento capaz de 
revolucionar as políticas públicas brasileiras, de ga-
rantir a construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária, de garantir o desenvolvimento regional, de 
erradicar a pobreza e a marginalização, de reduzir as 
desigualdades sociais e regionais e, por fim, de pro-
mover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
de raça, de sexo, de cor e de idade e sem quaisquer 
outras formas de discriminação.

Por tudo o que aqui foi exposto, peço ao Presi-
dente desta Casa, Senador Garibaldi Alves, que co-
loque em pauta para ser votada, na Ordem do Dia, a 
PEC nº 29/03.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Lúcia Vânia, o 
Sr. Mão Santa, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Obrigado, Senadora Lúcia Vânia.

Antes de chamar o Senador Mão Santa, eu queria 
comunicar à Casa que tivemos, há questão de minu-
tos, uma audiência no Supremo Tribunal Federal com 
a Ministra Cármen Lúcia. Acompanharam-nos nessa 
audiência o Senador Alvaro Dias, o Senador Arthur 
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Virgílio e o Senador Flavio Arns. Lá estivemos para 
analisar a situação da ação da Varig junto à União. 

A Ministra Cármen Lúcia, eu informo, assegurou a 
nós todos que, até o fim do ano, essa ação será julgada 
de forma definitiva e, na visão dela, serão assegurados 
os direitos dos aposentados e pensionistas do Aerus, 
assim como os direitos daqueles outros nove milhões 
de trabalhadores que ainda têm direitos trabalhistas a 
receber. Foi assegurado que, uma vez vencida a ação 
no Supremo, o pagamento preferencial seria do Aerus 
e das ações trabalhistas. 

Cumprimentamos todos os Senadores que trabalha-
ram nesse sentido. Para nós é uma alegria poder anunciar 
aos funcionários da Varig e aos aposentados e pensio-
nistas vinculados ao Aerus que, a depender da Ministra 
Cármen Lúcia, até o fim do ano, a questão estará resol-
vida. Repito: a depender da Ministra Cármen Lúcia.

Senador Mão Santa, com a palavra. 
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Paulo Paim, que preside esta sessão de 4 de novem-
bro, iniciada às 14 horas, parlamentares presentes na 
Casa, brasileiras e brasileiros aqui presentes e que 
nos assistem pelo sistema de comunicação do Sena-
do, ontem, me lembrei muito de V. Exª, Senador Paim. 
Fui assistir a um filme sobre a liberdade de Mandela. E 
realmente passei a entender... Eu vi uma pesquisa de 
jornalistas do mundo em relação à eleição do presidente 
do mundo. Quem ganhou foi o Mandela; o segundo foi 
Bill Clinton. Interessante a integração disso. Mas esse 
filme é interessante, sobre a vida de Mandela. 

Eu queria dizer, então, que as nossas preocupações 
são reais, porque continuamos na luta. V. Exª é o nosso 
Martin Luther King, o nosso Mandela, o nosso Obama, 
aqui do Brasil. Está igual, estamos orgulhosos aqui. Eu sei 
que, no passado, teve o José Patrocínio, mas V. Exª... 

Falo com muita convicção e direito, com emoção, 
porque recebo um e-mail que veio não só para mim. 
Já estamos quase como o Bill Clinton lá e o Mandela, 
aqui. Porque veio um e-mail aqui de um médico, Dr. 
José Ney Maciel Brabo – por ele ser médico, puxei por-
que também me toca. Sei que todas as profissões são 
dignas –, mas ele já manda para mim e para o Paim, e 
para o Professor Cristovam Buarque, para apreciação. 
Quer dizer, você deve ter recebido, Cristovam.

Aos Exmºs Senadores Paulo Paim, Mão 
Santa e Cristovam Buarque [que não está aqui] 
para apreciação.

“A GRANDE DÚVIDA!!!!!!!!!!! 

Atentai bem para o que diz o Dr. Ney Maciel Bra-
bo, médico brasileiro: 

Não entendi ainda porque quando os ban-
cos QUEBRAM, o governo injeta o nosso dinhei-
ro (Povo) para salvá-los, no entanto nunca vi 
banco nenhum ajudar-nos.Quando estamos em 
dificuldades e pedimos um empréstimo eles nos 
cobram JUROS ESTRATOSFÉRICOS. Quando 
usamos o cheque especial, nem é bom falar, 
arrancam nossas calças pela cabeça. Até mes-
mo quando abrimos uma conta, cobram taxas 
exorbitantes para mantê-la. Cobram até pelo 
oxigênio que respiramos nos bancos. Tudo ou 
quase tudo nos é cobrado, exceção feita aos 
que possuem um belo SALDO BANCÁRIO. 
Seus lucros são estrondosos na grande maio-
ria dos BANCOS. Recentemente, a imprensa 
publicou o LUCRO antecipado de dois bancos 
respeitáveis no terceiro TRIMESTRE, R$1,8 BI-
LHÃO; o outro lucrou R$1,91 BILHÃO. Isso nos 
mostra claramente como é lucrativo o sistema 
Bancário. Ou estou enganado?? 

Não é à toa que, na década de 60 ou 70, 
alguns idealistas usavam a famosa expressão 
nunca mais ouvida (CAPITALISMO SELVA-
GEM, HIPÓCRITA CLASSE DOMINANTE), em 
geral referindo-se a BANQUEIROS. Por que 
será que temos que ajudá-los se eles não nos 
ajudam?????? Somos o Messias?

Nosso dinheiro não será melhor aplica-
do na SAÚDE???? Evitando que paguemos 
PLANOS DE SAÚDE CARÍSSIMOS??? [Uni-
dades escolares privadas caríssimas para os 
nossos filhos?]

Pagadores de altos IMPOS-
TOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! e com baixíssimo re-
torno.

RESPEITOSAMENTE, DR. NEY MACIEL 
BRABO (Médico Brasileiro).

Isso é tudo o que eu queria dizer. E tem valia, 
Paim, porque há mais de dois anos eu já advertia que 
isso iria acontecer. Esta Casa é para isso; esta Casa 
é para ser ouvida. Feliz do país que tem um Senado! 
O Senado é para isso. 

Eu já disse ao Paim que sei que ninguém mais do 
que ele esteve em defesa das minorias: os negros, os 
índios e os deficientes. Mas também já disse, no meu 
modo de ser e ver, que isso aí o Abraham Lincoln já 
tinha resolvido; e a Princesa Isabel, aqui. Os legislado-
res fizeram a lei, jogaram flores no Senado, mas que a 
escravidão da vida moderna não estava na cor, mas na 
dívida. E advertia, advertia: “Não baseie sua prospe-
ridade em dinheiro emprestado”. Isso foi de Abraham 
Lincoln, o mesmo que libertou os pretos. “Não baseie 
sua prosperidade em dinheiro emprestado.”
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Olhem: aquele crédito consignado dos velhinhos 
aposentados, dos funcionários públicos, não tem tran-
sação mais imoral e mais indigna. Eu cheguei a dizer: 
mais do que quitanda, do que bodega, empresta-se 
dinheiro Brasil afora irresponsavelmente. E muitos ve-
lhinhos que tiravam os empréstimos não tinham nem 
visão para ver as letras pequenas dos contratos. 

Hoje, os perversos banqueiros, como ele diz, 
o capitalismo selvagem tira... Ô negócio tranqüilo! Ô 
Jefferson Praia, tiram porque o pagador é o Governo: 
são os funcionários públicos, os aposentados. Ô negó-
cio seguro! O desconto dos velhinhos, na folha, é de 
40%. Os velhinhos estão sofrendo. Eles eram probos, 
honrados, não sabiam disso e estão com dificuldades. 
Nunca se viu, nunca dantes, tanto suicídio, porque 
eles são honrados, eles planejaram. Ainda mais com 
um fator de redução da aposentadoria, que faz o Paim 
espernear, gritar e ninguém ouve. 

O Paim tem que fazer como Castro Alves, em O 
Navio Negreiro: “onde estás, Deus, que não ouves?” 
Viu, Paim? V. Exª tem que fazer como Castro Alves em 
O Navio Negreiro para derrubar esse fator de redução 
previdenciário imoral, indigno, que só tem no Brasil. Isso 
é assalto. Nós estamos enganando! Nós, porque o Go-
verno somos nós. A República somos nós, não é só o 
Luiz Inácio. E o Judiciário. Somos nós, que somos o povo. 
É imoral. É indigno. Nós fizemos, Magno Malta. 

Magno Malta, um contrato de 35 anos. Eles pla-
nejaram ganhar dez salários mínimos e estão ganhan-
do quatro ou cinco. Planejaram – e descontaram deles 
para uma aposentadoria digna de cinco salários –, mas 
estão ganhando dois. E aí somos nós.

Mas nós já tínhamos denunciado este País de 
76 impostos. De doze meses que uma brasileira e um 
brasileiro trabalham, cinco são de impostos e um é 
para o banco. Ou seja, meio ano. Metade do ano está 
nessa escravidão da vida moderna.

É um País louco! Isso já chegou aqui. É besteira 
enganar... Bem aí, na Espanha, hoje eu ouvi no noti-
ciário sobre o desemprego e tal. 

Não vão poder pagar. País como este, em que se 
fazia propaganda, se discursava, discursos oficiais... Um 
carro em dez anos? Isso é loucura. Isto é uma escravidão 
da vida moderna, é a dívida. Nunca antes um povo ficou 
tão endividado. Dez anos? Com R$200 saía num carro. 
Dez anos é uma vida. Em seis anos eu me fiz médico, 
grande médico. Dez anos é uma escravidão. Quer dizer, 
levou o povo do Brasil ao abismo, à escravidão moderna, 
que é a dívida. E aí está. Essa é a verdade.

Mas a zorra é maior. Senador Flávio Arns, nosso 
Presidente é homem generoso e bom, mas ele tem que 
enfrentar. Quando adentrei aqui, ouvi falarem em re-
forma política. Isso é a maior zorra: trinta partidos para 

se venderem às vésperas das eleições! Falam, falam 
– como Cristo disse, hipócritas, hipócritas, hipócritas 
–, numa ajuda de custo a todos os candidatos ao go-
verno. Não vai resolver nada. Isso é imoralidade, isso 
é indignidade. Se não tem recurso para os hospitais, 
para a educação, para segurança, vamos dar para can-
didato? Eles, os ricos, vão pegar o mesmo que o pobre 
pega e vão meter o deles, como se diz, por debaixo do 
pano, por fora, por dentro da corrupção. É malandra-
gem! Este Congresso, a Câmara Federal, não têm a 
coragem de fazer uma reforma partidária séria.

A reforma de que ouvi falar foi esta: todo mundo fala 
de reforma fiscal, que iam mandar uma medida provisória, 
que iam escutar, que ia ter uma audiência pública.

José Nery, são 76 impostos. Olha, o Cristo andou 
no mundo, e aí deram uma moeda para Ele e pergun-
taram se era justo pagar a César. E ele disse: “O que 
está cunhado aí? É o retrato de quem?”. “De César.” 
“Então, dai a César o que é de César e a Deus o que 
é de Deus.” 

Ninguém está contra imposto. Mas, se Cristo 
andasse aqui, em Brasília, ele não ia dizer isso, não: 
“Não dê, não! Não dê, não! O César Luis Inácio já le-
vou imposto demais!”. São 76 impostos. Cristo não 
mandaria dar mais, não. 

A gente tem que conter, tem que economizar. E 
aí está o que o estudo levou. Bill Clinton, eu vi, foi ci-
tado ontem por Barack Obama: “Não, na economia eu 
vou seguir os passos do Bill Clinton”. É, Bill Clinton. Por 
quatro vezes governou o Arkansas, uma experiência. 
Foi humilde, mandou os melhores estudiosos america-
nos, porque a democracia é complicada, e surgiu o livro 
Reinventando o Governo, de Ted Gaebler e David Os-
borne, porque o governo não podia ser grande demais, 
não. Quem paga isso é o povo. Não tem esse negócio 
de Montesquieu, de dizer: Poder Executivo é Luiz Inácio; 
Poder Legislativo, nós; e Poder Judiciário... Não somos 
Poder de nada. O máximo que podemos ser chamados 
é de instrumentos da democracia. Poder é o povo que 
trabalha, é o povo que paga a conta, impostos, é o povo 
que está sacrificado. Essa é a verdade que temos.

Então, soberano é o povo, temos que respeitá-lo! 
Não é criar mais despesa! Economizar aqui, no Poder 
Legislativo, no Poder Executivo e no Poder Judiciário. 
Todos nós gastamos muito, muito, muito mais.

E o Bill Clinton os atendeu. Resumindo, Jeffer-
son Praia, eles dizem: o governo não pode ser grande, 
grande demais, não dá certo. Grande foi o Titanic. Era 
a maior engenharia, o maior transatlântico, e afundou, 
José Nery. É o que está acontecendo. 

Ô Jefferson Praia, no Brasil, em 508 anos, no 
Brasil das Capitanias Hereditárias, dos Governos Ge-
rais, dos regentes – três reis, uma princesa –, dos 28 
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presidentes, nunca houve mais do que 16 Ministros. 
Agora, tem 40!

Quem paga essa conta? Pensa que é só o salário 
do Ministro? Eu já fui Prefeitinho e Governador. Não fui 
Presidente ainda não sei como, porque eu devia estar aí! 
Eu sei o que é isso! Eles criam o Ministério, mas não é o 
Ministério, não. Eles querem é DAS, e é um montão para 
eles! É um tal de DAS! Os DAS do Governo Federal... Há 
um DAS-6 que corresponde, cada um, a R$10.148,00. E 
é só assinando! O Ministro quer telefone, o Ministro quer 
carro, quer secretária, quer luxo... E o povo paga!

Quem sofre? A segurança. Olha a mazela! O bri-
lhante Senador vitalício Norberto Bobbio disse que o 
mínimo que temos de exigir de um governo é a segu-
rança à vida, à liberdade e à propriedade. Eu pergunto: 
há segurança? Eu só vejo as manchetes dos jornais.

Saúde, às raias da perfeição. É boa. Eu sou mé-
dico-cirurgião. É muito boa. Somos avançados. Eu vi 
nascer a cardiovascular aqui, eu convivi com Christian 
Barnard, da África do Sul, do Mandela. A Medicina 
do Brasil é avançada. Ela é boa. Ela é boa para nós, 
Senadores; ela é boa para quem tem dinheiro; ela é 
boa para quem tem plano de saúde. Vai enfrentar aí 
o SUS, as filas, a madrugada, a indiferença, a receita 
para comprar na farmácia!

A educação? Educação é boa para rico. Tem 
faculdade de Medicina, ô Flávio Arns... Tempos bons 
aqueles; isto aqui foi um País organizado: eu estudei 
Medicina numa universidade federal, fui pós-graduado 
no Hospital dos Servidores do Estado, no Ipase, e não 
gastei nada! E fui um grande médico. Se Pelé jogava 
bem futebol, eu fazia bem cirurgia. Tudo por conta. 
Agora, Flávio Arns, tem é muita faculdade, mas uma 
particular de Medicina, Jefferson Praia, sabe quanto 
custa? Há delas que está cobrando R$4 mil o mês de 
Medicina. Isso é uma afronta ao irmão, aos estudan-
tes! Quatro mil reais por mês! Isso é que está cada 
vez distanciando mais, Luiz Inácio.

Então, essa reforma, Paim, a reforma tributária – o 
povo está esfolado – tem que começar com ajuste nos-
so: o Poder Executivo gastar menos; o Poder Legislativo 
gastar menos. Quanta coisa desnecessária, descabida 
há aqui! A gente está sentado ali, chega um e diz: “Va-
mos mudar a cadeira”. “Não, mas está boa”. “Não está 
boa, não”. Vem outra. Computador chegou, já vem outro. 
Nós temos que ter austeridade. Isso eu aprendi com um 
Senador, Lucídio Portela. O tema dele era austeridade. 
Tancredo Neves. Por que Tancredo Neves é grande, é 
idolatrado? Como Governador de Minas, ele instituiu 
uma lei: é proibido gastar. Se não damos exemplo, quem 
paga é o bobo do povo. Essa é a verdade.

O Judiciário tem que economizar. E ouvi de Evandro 
Lins e Silva, o melhor de todos, o único que se iguala a 

Rui Barbosa! Ó Flávio Arns, fui convidado para ser o pa-
raninfo de uma faculdade de Direito que eu tinha criado 
na minha cidade para os estudantes pobres. Eu disse: 
“Não, meus jovens, sou Governador, já estou na festa. 
Vou trazer o maior”. Aí Evandro Lins e Silva foi. Foi sua 
última viagem porque a outra que ele fez, ele caiu e mor-
reu. E eu me lembro que lá, na minha casa, na Praia do 
Coqueiro, no pequeno litoral do Piauí, o velhinho disse: 
“Mão Santa, eu era Presidente do STF e só tinha uma 
banquinha”. E foi o maior! Feliz o país que não precisa 
buscar exemplos em outros lugares! Evandro Lins e Silva, 
na sua banquinha, foi o melhor! Foi ele quem deu habeas 
corpus para todos os presos políticos. Miguel Arraes me 
contou que já tinha aceito ser devorado pelos tubarões 
em Fernando de Noronha, já tinha sublimado quando 
chegou o habeas corpus, contra a ditadura militar.

Então, temos todos que economizar para tornar 
o povo com maior posse. 

Mas, Flávio Arns, essa reforma... Atentai bem! 
Vou ser breve. Essa sim, Luiz Inácio! Seus companhei-
ros do PT, seus aloprados não lhe dizem, mas o prazo 
está terminando; estão terminando os oito anos. Não 
fizemos essa reforma.

Estudos do IBPT Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário.

Quantidade de Normas Editadas em 20 
Anos da Constituição Federal. 

Constituição Federal.

Constituição Federal completa 20 anos, 
com 2 normas tributárias editadas por hora. 

Por hora! Não existe lei. Cada Ministro está fa-
zendo, o Tesouro, o diabo, essa burocracia, Secretá-
rios editam... Atentai bem, Flávio Arns: duas normas 
tributárias por hora!

Após 20 anos de vigência da Constitui-
ção Federal, promulgada em 5 de outubro de 
1988, foram editadas mais de 3,7 milhões de 
normas, resultando numa edição de 766 nor-
mas por dia útil. 

Tudo que é Secretário de Fazenda, essas taxas, 
essas cancelas, essas malandragens todas cobrando 
o pobre do povo!

No mesmo período houve 13 reformas 
tributárias, foram criados inúmeros tributos e, 
hoje, são editadas duas normas tributárias por 
hora, revela estudo do Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário – IBPT.

Atualmente as empresas devem cumprir 
3.207 normas, o que corresponde a um gasto 
de cerca de R$38 bilhões por ano para manter 
pessoal, sistemas e equipamentos no acom-
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panhamento da aplicação e das modificações 
da legislação empresarial, que se afileirada 
formaria uma extensão de 5,5 quilômetros.

Dividindo-se a quantidade de normas 
editadas pelo número de habitantes do País, 
verifica-se que, nos três anos anteriores à pro-
mulgação da Constituição de 1988, foi edita-
da uma norma geral para cada grupo de 300 
habitantes. Após a Constituição, no período 
de 1989 a 2008, foi editada uma norma para 
cada grupo de 50 habitantes.

Em matéria tributária pós-Constituição, 
foram promulgadas 240.210 mil normas, o que 
corresponde a mais de 2 normas por hora. 
Verifica-se, ainda, que, no período compre-
endido entre 1985 e 1988, foi editada uma 
norma tributária para cada grupo de 4.617 mil 
habitantes e, no período de 1989 a 2008, uma 
para cada grupo de 789 habitantes.

O tributarista Gilberto Luiz do Amaral, Pre-
sidente do IBPT, comenta que, do total de nor-
mas gerais editadas no Brasil, apenas 12,48% 
estão em vigor e, das normas tributárias pro-
mulgadas no mesmo período, somente 7,31% 
vigoram atualmente. “Esses números demons-
tram a ineficácia do sistema legislativo do País, 
quando a expressiva quantidade de tempo e de 
dinheiro é gasta para se criar e aprovar leis que 
depois são simplesmente descartadas.

Então, é isto: são denúncias e o trabalho dos es-
tudos do IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário.

Este Legislativo serve para essas reformas real-
mente necessárias; entre elas, a tributária.

Era o que tinha a dizer e agradeço pelo tempo 
dispensado, Presidente Paim.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Pois não. Senador Flávio Arns, pela ordem. Depois, 
o Senador José Nery, como Líder.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só gostaria 
de reforçar com V. Exª, com o Senado e com a socieda-
de a continuidade do trabalho que temos realizado – e 
trabalhamos hoje nesse sentido – de apoio ao Instituto 
Aerus, que reúne aposentados, pensionistas, trabalhado-
res da Varig e, que já há alguns anos, vem lutando para 
que se resolva a situação aflitiva no Brasil de cerca de 
40 mil famílias. V. Exª, o Senador Alvaro Dias, o Senador 
Arthur Virgílio, eu e vários Senadores, que não puderam 
participar da audiência em função dos compromissos 
aqui, no Senado, reunimo-nos com a Ministra Cármen 

Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. O processo para 
decisão final está no Supremo, nas mãos da Ministra, 
que nos assegurou que até o final deste ano – portanto, 
no próximo mês, em 40 ou 45 dias – haverá o encami-
nhamento da parte dela para a apreciação da matéria 
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. 

Essa é uma notícia alentadora. Já tínhamos tido 
outra notícia, noutro dia, com a presença do Advo-
gado-Geral da União, Dr. Toffoli, que já está tomando 
providências e, provavelmente, hoje ou amanhã, dirá 
ao Senado Federal qual o Ministério que deverá con-
tinuar fazendo o repasse de recursos para pagamento 
de aposentados e pensionistas. 

Na Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, que V. Exª preside e da qual participo 
também, já fizemos audiências públicas sobre esse 
assunto. Por meio da Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, inclusive, tivemos audiên-
cia com o Dr. Toffoli, e me parece que estamos, então, 
caminhando para o final de um processo penoso que 
está afligindo tantas famílias em nosso País. 

(Interrupção do som.)

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Espe-
ramos, então, que com essas medidas e com a par-
ticipação dos Senadores de maneira suprapartidária 
– isso é importante que se diga –, todos os Partidos 
políticos, Senadores representando-os, poderemos 
dar encaminhamento adequado para esse problema, 
que é de previdência complementar. 

Como é que um comandante, um engenheiro de 
bordo, uma pessoa que tenha trabalhado em avião a 
vida toda, pagando previdência, tendo previdência com-
plementar, pode chegar a um determinado ponto da 
vida e ouvir isto: “Não, sua previdência complementar 
foi para o espaço, foi à falência”? Perguntamos: cadê 
a fiscalização, o acompanhamento, a exigência para 
que isso não viesse a acontecer e para que não fosse 
colocada em risco a segurança, a vida e a dignidade 
de tantas famílias em nosso País?

Este é um comunicado importante, bonito. V. Exª 
já o fez, mas quero reforçá-lo, porque, de fato, ele me-
rece ser reforçado, em homenagem a tantas famílias 
pelo Brasil.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Cumprimento o Senador Flávio Arns. 
De fato, foi uma audiência pública importantíssima. 

Ela envolve interesses de 50 mil pessoas, e está estima-
do o pagamento em torno de R$5 bilhões. Por isso que o 
Ministro Toffoli está apontando o caminho já no sentido de 
que o Governo processe rapidamente o pagamento.
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Esses aposentados e pensionistas e aqueles que 
têm direito a receber ainda – porque não receberam a 
indenização devida e estão na expectativa até o mo-
mento – teriam direito a receber, sem esse pagamento 
somente por mais dois meses. Direito a receber, eles o 
têm durante todo o período, mas o dinheiro do Aerus, em 
caixa, pagaria somente mais dois meses, ainda 10% só 
daquilo a que teriam direito a receber mensalmente.

Cumprimento V. Exª, Senador Flávio Arns, e os 
outros Senadores que lá estiveram.

Registramos a presença conosco do jovem Pre-
feito Vagner, de Guaçuí, região do Caparaó, onde fica 
o Pico da Bandeira, perto de Cachoeiro de Itapemirim, 
nosso Espírito Santo, onde estive recentemente. Seja 
bem-vindo! Prefeito Vagner, foi o Senador Magno Malta 
que fez a apresentação da sua presença. Eu apenas 
li o documento que ele me passou.

Concedo a palavra ao Senador José Nery, que 
falará pela Liderança do PSOL.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
Paulo Paim; Srªs e Srs. Senadores, no próximo mês 
de dezembro, estaremos comemorando os 60 anos da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que me 
traz à tribuna, no dia de hoje, não é a comemoração 
do aniversário da Declaração dos Direitos Humanos 
e, sim, seu aviltamento.

O Brasil está sendo convocado pela Comissão Inte-
ramericana dos Direitos Humanos (CIDH) da Organização 
dos Estados Americanos (OEA) a se pronunciar se a “Lei 
de Anistia”,aprovada em 1979, ainda sob os auspícios da 
ditadura militar, é extensiva aos que cometeram o crime 
de tortura. A audiência, provocada pela ONG intitulada 
Centro pela Justiça e Direito Internacional (Cejil), ques-
tiona o entendimento dado pela AGU (Advocacia-Geral 
da União) sobre o perdão a torturadores. 

Todos, repito, todos os tratados internacionais 
definem a tortura como um crime contra a Humanida-
de, portanto, imprescritível e não passível de anistia. O 
parecer da Advocacia-Geral da União nos envergonha 
a todos. Fere não apenas a jurisprudência internacio-
nal sobre a questão, mas, fundamentalmente, o nosso 
espírito de justiça social, e mais aviltante é a posição 
da AGU de defender pessoas como o coronel refor-
mado do Exército Carlos Alberto Brilhante Ustra, que 
responde a processo na 23ª Vara Cível de São Paulo 
por abusos cometidos quando comandou o DOI-Codi 
paulista entre os anos mais duros do regime militar (de 
setembro de 1970 a janeiro de 1974). 

As denúncias contra esse cidadão, conhecido à 
época como “Major Tibiriçá”, são inúmeras. Acusado de 
torturar pessoalmente os presos políticos com requintes 

de crueldade, o coronel é responsabilizado pela tortura de 
mais de 502 pessoas e pela morte de, no mínimo, 64. 

As acusações contra o coronel não param por 
aí. Em 1985, em pleno Governo Sarney, Ustra, que 
ocupava o cargo de adido militar no Uruguai, foi reco-
nhecido pela então Deputada Bete Mendes como a 
pessoa que a torturou. Lamento, Sr. Presidente, que o 
ex-Presidente da República e hoje Senador José Sar-
ney, ao lado do ex-Senador Jarbas Passarinho, figurem 
como testemunhas de defesa de Ustra.

A TV Senado está em fase de conclusão de um 
excelente documentário sobre as circunstâncias da mor-
te do ex-Presidente João Goulart. Nele, João Vicente 
Goulart, filho do ex-Presidente, entrevista o uruguaio 
Mário Neira Barreiro, suposto assassino de seu pai e 
integrante do “grupo Gama” do serviço de inteligência 
do Uruguai. Entre outras coisas, o Sr. Barreiro afirma ter 
tomado parte em um complô que teria resultado no as-
sassinato, por envenenamento, do ex-Presidente João 
Goulart em 1976, na Argentina. Esse cidadão descreve 
detalhes da denominada Operação Escorpião, que, por 
sua vez, seria subordinada a uma outra, denominada 
Operação Condor. Em verdade, a Operação Condor 
foi uma aliança político-militar, montada no início dos 
anos 70 por vários regimes militares da América do Sul, 
entre eles, Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e 
Uruguai, com o objetivo de coordenar a repressão aos 
que se opunham às ditaduras instaladas nos países do 
Cone Sul. Cabe frisar que esse período coincide com 
o período em que Ustra esteve à frente do DOI-Codi 
em São Paulo, o principal do País. 

O jornalista brasileiro Nilson Mariano faz uma 
estimativa do número de mortos e desaparecidos na-
quela década: 297 no Uruguai, 366 no Brasil, 2.000 no 
Paraguai, 3.196 no Chile e 30.000 na Argentina.

Como integrante da Comissão de Direitos Huma-
nos desta Casa Legislativa, não posso deixar de mani-
festar meu profundo pesar pela postura da AGU. 

A Lei de Tortura, de 1997, em seu art. 1º, §6º, afir-
ma que o crime de tortura “é inafiançável e insuscetível 
de graça ou anistia”. A Constituição Brasileira estabelece 
no art. 5º, inciso XLIII, que “a lei considerará crimes ina-
fiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da 
tortura”. Além disso, o Brasil firmou e ratificou, em 1989, a 
Convenção Contra Tortura e outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Essa convenção 
define tortura como crime e afirma que “em nenhum caso 
poderão invocar-se circunstâncias excepcionais, como 
instabilidade política interna ou qualquer outra emergên-
cia pública, como justificação para a tortura”.

Comparar os atos praticados por grupos militan-
tes na luta contra a ditadura com a ação estatal perpe-
trada por uma instituição militar durante um regime de 

    315ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2008 



46156 Quarta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2008

exceção é uma tese que não encontra fundamento na 
realidade. Não há amparo legal nem moral para essa 
atrocidade cometida pela AGU.

Conversando, há pouco, com o Senador Paulo 
Paim, Presidente da Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa do Senado Federal, obtive 
a informação de que, amanhã, ele apresentará um re-
querimento, no âmbito daquela Comissão, convidando 
para participar de audiência pública o Ministro da Jus-
tiça, Tarso Genro, o Ministro da Secretaria Especial de 
Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, o Advogado-Geral 
da União, José Antônio Dias Toffoli, e o Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, além de outras entidades e 
instituições que têm profundo interesse em que essa 
questão seja passada a limpo. 

Não é possível o Brasil continuar se proclamando 
uma democracia. Sem dúvida, obtivemos avanços con-
sideráveis desde o enfrentamento e o fim da ditadura 
militar, porém, não podemos aceitar que torturadores de 
qualquer espécie sejam, de alguma forma, inocentados 
dos seus crimes ou que, pior, a União Federal mova uma 
palha sequer para que esses crimes sejam defendidos 
por envolverem agentes do Estado. Justamente por isso, 
esses agentes deveriam ser rigorosamente punidos.

Espero que dessa luta resulte a condenação 
exemplar de todos os criminosos que praticaram cri-
mes de tortura e que eles sejam punidos pela Justiça 
do nosso País. 

Louvo a ação do Ministério Público de São Paulo, 
que patrocina o processo contra o Coronel Ustra. Espe-
ramos vê-lo no banco dos réus, assim como todos que 
praticaram crimes contra pessoas, contra lideranças 
que apenas defendiam o direito de expor suas idéias 
e que, por isso, pagaram com a prisão, com a tortura, 
com o exílio e até com a morte.

Portanto, é preciso começar a passar o Brasil a 
limpo em relação aos crimes de tortura ocorridos du-
rante a ditadura militar. Ainda mais, lutamos, incansa-
velmente, para que todos os arquivos da ditadura sejam 
dados ao conhecimento da sociedade. Não podemos, 
não devemos, de forma alguma, permitir que seja ne-
gado a todos o direito à informação sobre os crimes 
cometidos por agentes do Estado brasileiro durante o 
regime de exceção, para que se garanta punição àque-
les que cometeram e patrocinaram esses crimes. 

Esperamos, Sr. Presidente, com toda a certeza, 
que o Presidente Lula tome uma atitude firme nessa 
questão, que Sua Excelência fique do lado da verda-
de e combata, com toda a intransigência, a prática da 
tortura. O Presidente, inclusive, foi vítima da violência 
do regime, quando, enquanto líder sindical, defendia os 
interesses dos metalúrgicos do ABC. Sua Excelência 
fez várias greves e diversos movimentos defendendo 

os interesses dos trabalhadores e arcou com a pri-
são injusta, com base na Lei de Segurança Nacional, 
porque, naquele momento, defendia os interesses da 
classe trabalhadora brasileira e defendia o fim do regi-
me militar. Esperamos do Presidente Lula uma atitude 
muito firme, corajosa e decidida, no sentido de ajudar 
o Brasil a passar a limpo essa história tão triste, que a 
todos nós nos envergonha, e nos envergonhará ainda 
mais se aqueles que praticaram esses crimes conti-
nuarem impunes.

Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Senador 
Magno Malta, Senador Paulo Paim e Senador Je-
fferson Praia, quero registrar, com muita satisfação, 
a presença da delegação do Município de Floresta 
do Araguaia, lá do meu Estado, o Pará, integrada por 
Vereadores do atual mandato, por Vereadores eleitos, 
pelo nosso Prefeito e pelo Vice-Prefeito, que muito nos 
honram com suas presenças. Nesse momento, tal qual 
fazem dezenas de Prefeitos do nosso País, percorrem 
os gabinetes das Srªs e dos Srs. Senadores, das Srªs 
e dos Srs. Deputados em busca de apoio para o de-
senvolvimento de suas tarefas frente às respectivas 
municipalidades. 

Sr. Presidente, registro, agradeço e louvo a pre-
sença da ilustre delegação de um dos Municípios do 
Pará, Senadores Mão Santa, Paulo Paim, Magno Mal-
ta e Jefferson Praia, campeão na produção agrícola 
de abacaxi, produto do qual sobrevive a maioria das 
pessoas daquela comunidade.

Sr. Presidente, pasmem V. Exªs – ainda é próprio 
da nossa realidade no interior do País –, mas naquele 
Município não existe agência do Banco do Brasil ou 
de qualquer outro banco, para apoiar o financiamento 
da agricultura familiar dos produtores daquele Muni-
cípio. Para se chegar ao banco, para falar com o ge-
rente, com os técnicos do banco, os produtores têm 
de andar por estradas intransitáveis por mais de 100 
quilômetros. E mais: ainda estão isolados, por lá não 
existir telefonia celular. 

Portanto, hoje, Sr. Presidente, recebi, dessa dele-
gação, a reivindicação para a instalação de uma agên-
cia do Banco do Brasil, requerimento aprovado, por 
unanimidade, pelos Vereadores da Casa Legislativa de 
Floresta do Araguaia, bem como a reivindicação para 
que as operadoras de telefonia celular instalem naque-
le Município a telefonia celular. Além da dificuldade de 
deslocamento na busca de recurso para promoverem 
o desenvolvimento de daquela comunidade, ainda têm 
de padecer do isolamento da comunicação.

Saúdo, portanto, a presença da ilustre delegação. 
Espero que o tema aqui tratado de forma prio-

ritária neste pronunciamento seja objeto de profunda 
análise do Congresso Nacional, do Senado Federal. 
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Amanhã, na Comissão de Direitos Humanos, espera-
mos que o País, os nossos Líderes no Executivo, no 
Legislativo e no Judiciário, enfim, de todos os Poderes, 
se somem aos militantes e defensores dos direitos hu-
manos, do grupo de Tortura Nunca Mais, do grupo da 
Anistia, dos grupos que querem que justiça seja feita, 
para que possamos nos juntar, utilizando os nossos 
esforços, para que aquele período tão triste da história 
do nosso País seja passado a limpo, especialmente 
com a punição de todos os torturadores.

Há pouco, com os companheiros do Araguaia em 
meu gabinete, perguntarem-me a respeito de uma foto-
grafia que lá estava de Fidel e de Che, se era o Depu-
tado José Genoíno, do PT. O Deputado Genoíno, único 
sobrevivente da guerrilha do Araguaia, sofreu também 
na pele o crime da tortura, como tantos outros, mas so-
breviveu naquela região, onde um grupo de idealistas, 
de homens e mulheres do povo, tentaram, por vias que, 
talvez – temos hoje a nossa avaliação –, de alguma for-
ma, lutar, para que o Brasil fosse realmente diferente.

Agradeço, Sr. Presidente, o tempo a mim con-
cedido.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Nery, o Sr. 
Paulo Paim, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– É com grande satisfação que anunciamos a presen-
ça de duas comitivas. Uma, do Pará, que nesta Casa 
está representada pela grandeza dos Senadores José 
Nery, Mário Couto e Flexa Ribeiro, pela Governadora 
do Estado, Ana Júlia, também ex-Senadora, e pelo 
Prefeito da capital, Belém, Duciomar. A outra comitiva, 
do Espírito Santo; lideranças desse Estado grandioso. 
Viver é ver Vitória, isso não é uma verdade? 

É com muita honra que chamo para usar da pa-
lavra o Senador Magno Malta. O maior título de S. Exª 
não é o de ser Senador ou o de ser baiano, e, sim, ser 
filho da santa Dada. 

V. Exª poderá usar da palavra pelo tempo que 
achar conveniente.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores Paulo Paim, Jefferson Praia, 
José Nery, saúdo e abraço as comitivas e os líderes 
políticos da cidade de Floresta. Solidarizo-me com o 
senhores nas reivindicações legítimas. Pensei que não 
existisse mais isto no Brasil: uma cidade produtora, mas 
que não tem telefonia celular. No meu Estado, Espírito 
Santo, nas regiões de Marataízes e Presidente Kennedy, 
temos também duas grandes produtoras de abacaxi. 
Aliás, tenho um grande amigo lá, o “Seu” Arcelino, cuja 

família planta e vende abacaxi. E como todo mundo 
lá vê a TV Senado, saúdo a todos os plantadores de 
abacaxi, assim como o pessoal de Floresta.

Sr. Presidente, ao me somar às justas reivindica-
ções, faço um apelo aos operadores da telefonia celu-
lar: não dá para um Município produtor ficar isolado a 
uma distância de 100 quilômetros de outra cidade que 
tem uma agência do Banco do Brasil! Olha, um posto 
do Banco do Brasil já faria uma grande diferença, Se-
nador Paim! Caso não se possa montar uma agência 
nos moldes daquelas que têm nas cidades em que já 
existe o Banco do Brasil, um posto do Banco do Brasil 
resolveria o problema de forma imediata. 

Então, aqui, Senador Nery, quero acompanhá-lo, 
caso V. Exª queira, à superintendência do Banco do 
Brasil, assinaremos um documento – os Senadores 
Mão Santa, Paulo Paim, Jefferson Praia e eu, enfim, 
toda a Casa, inclusive a bancada do meu Partido –, 
para fazermos essa reivindicação, pois tenho um ca-
rinho enorme pela Governadora do Estado, a ex-Se-
nadora Ana Júlia, minha amiga particular. Sei que ao 
fazer esse esforço não faço nenhum favor, tampouco 
os Senadores que não têm domicílio naquele Estado, 
mas ajudo o Brasil que trabalha, o Brasil que produz. 
Infelizmente, a essa altura do campeonato, ainda te-
mos Municípios isolados, sem estradas e sem agência 
bancária. E mais: hoje, a telefonia celular, que virou 
uma necessidade para a vida do cidadão, ainda está 
distante daquela Município. 

Então, vamos somar esforços. Sei que se essa fos-
se uma necessidade do meu Município, eu teria o apoio 
de V. Exªs que aqui estão, além do apoio dos demais 
Senadores, para que pudéssemos receber a telefonia 
celular, comunicação absolutamente necessária para a 
vida do cidadão hoje. Um abraço aos senhores.

Meus cumprimentos à comitiva de Conceição do 
Castelo – a senhora é de Floresta do Araguaia tam-
bém, não é? (Pausa.) É da mesma comitiva, apenas 
se misturou à nossa comitiva. Agora sou Senador de lá 
também. Ali também está o Vice-Prefeito de Conceição 
do Castelo. Então, nós nos misturamos. Agora mesmo 
é que estou na obrigação de ir à luta; e o Senador Nery 
fica na obrigação de me ajudar aqui com o povo de 
Conceição do Castelo. Está ali o Vice-Prefeito, o Tião, 
que é Vereador de terceiro mandato, tem uma ONG 
importante na cidade, Vereadores, líderes recebam o 
meu abraço, lá atrás está o nosso irmão suplente de 
Deputado Federal, que deve assumir nesses dias, o 
Gilvan que é ex-Deputado Estadual de Pernambuco 
a quem eu quero cumprimentar.

Cumprimento também o Vagner, nosso Prefeito 
de Guaçuí, essa bela cidade da minha amiga Fátima 
Coser, da minha amiga Nassib, do meu amigo João 
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Leonel, desejando ao Vagner boa sorte nesse novo 
mandato, na sua reeleição. Basta continuar fazendo 
como sempre fez que certamente dará certo.

Acabamos de sair de um processo eleitoral e in-
felizmente no Brasil a política ainda está criminalizada, 
Senador Mão Santa – e é triste criminalizar a política 
no Brasil! O processo eleitoral é tão sujo, tão nojento, 
que as pessoas não trocam de chinelo para atacar a 
honra das pessoas, para atacar a honra da família, hon-
ra alheia, para mentir. Estamos vindo de um processo 
agora de segundo turno na cidade de Vila Velha, a maior 
cidade do Espírito Santo. E tenho uma relação de qua-
se 20 anos com o jovem Deputado Federal Neucimar 
Fraga, que conheci camelô e eu vendendo LP de porta 
em porta. Conheci esse menino quando eu ainda era 
jovem e ele um jovenzinho, com uma diferença de ida-
de. Eu sentei na casa dele e mostrei para ele os meus 
sonhos: “O meu sonho é ser Senador e vou chegar lá”. 
“Sou candidato a Vereador” – eu disse a ele em 1990 – 
“e no dia em que eu for Deputado, você pode ser Vere-
ador. E se nós estivermos juntos no dia em que eu for 
Senador, você é Deputado Federal”. 

E eu caminhei com esse camelô. Ele acreditou 
no que eu dizia e nós íamos para as ruas recolher os 
drogados, os bêbados, tirá-los das cadeias, acudir as 
mães sofrendo, chorando. Ele recolhia bêbados, leva-
va para a minha casa e eu colocava na minha sala. 
Tirava drogados da cadeia. Eu tinha uns colchonete-
zinhos, colocava na sala. Aluguei uma casa de BNH, 
dois quartos, coloquei 35 drogados ali, tudo embola-
dinho. Construí um galpãozinho com telha de Eternit, 
cabiam 20, tinham 100... tirando gente da rua. E, de 
vez em quando, Neucimar Fraga chegava com uma 
Kombi velha, escatembada, cheia de bêbados e der-
ramava na minha porta.

Eu me elegi Vereador em 92 e continuamos an-
dando pelo Estado, entrando pelas escolas falando de 
prevenção às drogas. Ia nos distritos, nos grandes e 
pequenos centros, onde tinha um drogado eu recolhia 
para mim. A mãe me entregava, eu levava. A esposa 
chorava, eu levava.

Eu me elegi Deputado Federal e ele se tornou 
Vereador em Vila Velha.

Quando eu me elegi Senador da República, eu 
estava paralítico – eu sou paralítico, eu sou lesionado 
de medula, o meu cérebro não fala com as minhas 
pernas, eu não tenho o rabicho que todo mundo tem 
depois da medula, a minha coluna é um enxerto e eu 
fiquei paralítico – e, dentro de casa, os jornais diziam 
da minha condição de ser Senador. Eu lhe chamei e 
disse: “Olha, agora o Deputado Federal vai ser você”. 
Ele disse: “Mas nós já temos condição. Eu sou Vere-
ador. Quem sabe para Deputado Estadual!” Eu falei: 

“Não, é você.” E saí para uma eleição de Senador. Os 
candidatos a Deputado Federal iam à minha casa, e 
eu dizia assim: “Eu não tenho condição de apoiar você. 
Eu tenho um candidato”. “Mas Senador apóia muitos”. 
Eu disse: “Não, mas quando eu precisava de alguém 
para colar papel nos postes e andar na Kombi velha, 
na rua, de madrugada, eu só tinha ele. E é com ele que 
eu vou”. “Então você não ganha.” “Desculpe-me, mas o 
Deus que eu conheço não é você. Eu vou, sim.”

E eu fui com ele. Elegi-me Senador da Repúbli-
ca, tive a maior votação do Estado do Espírito Santo, 
e esse jovem se elegeu Deputado Federal. Presidiu a 
CPI de Tráfico de Órgãos, presidiu a CPI do Sistema 
Carcerário, foi Vice-Presidente da CPI do Tráfico de 
Armas, foi Vice-Presidente da Comissão de Seguran-
ça e acaba de se eleger Prefeito da maior cidade do 
Espírito Santo. Atacado por tudo e por todos! Sabem 
por quê? O Brasil ainda tem uma cultura muito ruim: 
você precisa ter um sobrenome importante, você preci-
sa ser de uma família importante para que as pessoas 
digam que você pode chegar a algum lugar.

Esse menino foi criado num bairro simples chamado 
Soteco, veio do interior da Bahia, de um lugar chamado 
Itanhém, mas nasceu num distrito chamado Jaquetou. E 
o pai precisou ir embora de lá, do lugar, porque ele risca-
va os muros das pessoas escrevendo, com carvão: “Para 
prefeito, Neucimar.” E o pai foi embora para lá.

Esse menino cresceu nos movimentos comuni-
tários. E se juntaram todos contra ele. Nunca vi coisa 
tão sórdida. Até de comandante de crime organizado 
ele foi chamado e se tornou...

Eu quero agradecer o Senador Paim. A sua fala, 
o seu testemunho sobre a conduta dele no programa 
eleitoral certamente foi altamente importante naquele 
segundo turno em Vila Velha.

O povo de Vila Velha o elegeu. E ele se elegeu, 
dizendo assim: “Qualquer filho desta terra ou qualquer 
filho que abraçado por ela foi e que tenha nascido em 
São João Batista, em Santa Rita, em Terra Vermelha, nos 
bairros simples que dependem dos serviços públicos com 
eficiência; que tenha nascido na Praia da Costa, onde 
moram os melhores; que tenha morado em Itaparica, 
em Itapoá ou no centro de Vila Velha, todo cidadão tem 
direito igual. Filho de pobre pode sonhar, como filho de 
rico. É legítimo filho de rico, que nunca pisou no chão e 
que tem motorista, que anda de carro importado, que fez 
cursinho, que estudou em faculdade particular, sonhar 
em ser prefeito, em ser governador, em ser presidente, 
mas também é legítimo o filho do pobre sonhar. O filho 
do pobre também pode sonhar”. Ele sonhou.

Mas parece que a essa gente com nossa origem, 
Senador Nery, os ataques são mais vis, são mais viru-
lentos, são mais nojentos. Existem pessoas que dizem: 
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“Passou a eleição, acabou”. O sujeito diz: “Esse plano de 
governo dele é fantasmagórico, isso é ‘viagem na maio-
nese’, ele nada vai realizar, ele está mentindo”. Essas 
coisas saem na eleição. Realmente, essas coisas pas-
sam quando o processo acaba, mas não um ataque à 
honra. Quem ataca a honra de alguém precisa confirmar 
isso num Tribunal. Ninguém pode ter a honra atacada e 
dizer: “Acabou o processo eleitoral, passou”. A honra é 
algo difícil de se construir. Seu nome é construído com 
lágrima, com sofrimento, principalmente para quem tem 
origem difícil e até para quem tem origem não difícil. O 
nome é o nome, e o sujeito ataca seu nome e, no final, 
simplesmente dá a mão. Ninguém deve ter mágoa e ódio 
de ninguém, mas aos Tribunais tem de ir, porque quem 
ataca, quem mente e quem desonra precisa responder 
nos Tribunais. A resposta já veio nas urnas àqueles que 
venceram, e esse é o caso do Neucimar Fraga. Mas 
como chorou a esposa, como choraram os filhos! As 
pessoas atacam a honra pelo poder e não imaginam 
que há uma família sofrendo do outro lado.

Senador Nery, essa não era minha fala de hoje à 
tarde, não era sobre isso que eu ia falar. A minha fala 
versava sobre a CPI da Pedofilia, porque amanhã será 
outro dia histórico, Senador Paim. Amanhã, o Google 
vai nos entregar a quebra do sigilo.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Magno 
Malta, eu gostaria de fazer um rápido aparte a V. Exª.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pois 
não, Senador.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Primeiro, quero 
cumprimentar V. Exª. V. Exª vai falar agora sobre a CPI 
da Pedofilia, mas V. Exª tocou no tema das eleições 
municipais de 2008 e nos contou, de forma resumida, 
o que ocorreu no seu Estado, mais especificamente em 
Vila Velha. Concordo com V. Exª: os processos eleitorais 
têm sido uma arena para dinamitar honras, vidas, his-
tórias, infelizmente. A política, Senador Magno Malta, 
não pode servir a esse tipo de coisa. V. Exª usou uma 
expressão forte, mas verdadeira: chega a ser nojento o 
que escutamos nos palanques, nos programas de rádio 
e de tevê. E o que verificamos, nas eleições de 2008 no 
Brasil, em 5.564 Municípios – não em todos, mas em 
grande parte deles –, foi uma baixaria em vez do deba-
te dos programas daqueles que pretendiam governar 
suas municipalidades. Portanto, creio que o registro que 
V. Exª traz, até de forma não programada – porque seu 
pronunciamento trata de tema para o qual V. Exª tem 
muita atenção, com o qual tem engajamento e compro-
misso –, deve servir de profunda reflexão para todos 
que participam do processo eleitoral pensarem que a 
política não pode ser tratada dessa forma, com injúria, 
com difamação. Isso é menor. Essa mesquinharia não 
constrói nada. Parabéns a V. Exª por trazer essa preo-

cupação! Com certeza, seu pronunciamento fará com 
que muitos e muitas por este Brasil afora reflitam sobre 
seu papel nas disputas políticas, seja para ser candida-
to a vereador ou a vereadora, a prefeito ou a prefeita, a 
governador, a senador ou a senadora, a presidente da 
República. É preciso ter dignidade para se apresentar ao 
povo e pedir seu voto e seu apoio. Parabéns a V. Exª pelo 
pronunciamento! Espero que essas reflexões ajudem as 
pessoas a construir uma nova forma de fazer política, 
pensando nos programas, nas idéias daqueles que vão 
gerenciar e governar um Município, não pensando que, 
atacando a honra de seus oponentes, conquistarão seus 
objetivos. Podem até conquistar seus objetivos, mas são 
vitórias sujas, que não trazem dignidade. Parabéns a V. 
Exª pela fala, pelo pronunciamento bastante oportuno! 
Que isso sirva de reflexão para todos que fazem política 
no Brasil! Muito obrigado.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sena-
dor José Nery, agradeço a V. Exª o aparte. Enriquecem 
minha fala o debate e a reflexão. As pessoas que nos 
vêem agora, que nos acompanham pelos meios de co-
municação desta Casa, milhões delas são desencoraja-
das, não vão para a vida pública, embora tenham muito 
a oferecer. Apesar de terem o desejo de participar de 
uma disputa eleitoral, são colocadas à parte, porque 
entendem que, entrando para contribuir, podem expor 
suas famílias e sua própria história, para ser enlame-
ada num processo. Isso pode ocorrer quando alguém 
se oferece para ser útil à sociedade brasileira.

As urnas mostraram que o povo repudia esse 
comportamento, o povo já não suporta mais os “bocas-
sujas”, os “gargantas enlameadas”, os dentes afia-
dos daqueles que mordem em processo eleitoral em 
nome do progresso, daqueles que mordem e atacam 
em nome da defesa da cidade, quando, na verdade, 
é projeto pessoal. É projeto pessoal, porque quem 
pensa no coletivo não ataca a honra alheia. Atacar a 
honra alheia não é pensar no coletivo, é preservar-se 
no poder, é ter o poder para si. E as urnas mostraram 
isso. Em meu Estado, em todos os Municípios por que 
passei, a resposta foi a mesma.

Senador Nery, não tenho coragem de botar a mão 
no microfone e de atacar a honra de alguém, primei-
ro porque entendo que a boca que honra a Deus não 
desonra ninguém. Todo prefeito, todo governador, por 
mais deficiente que tenha sido, alguma coisa boa ele 
fez. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída pelo 
Senhor; o diabo não constrói autoridade. Então, se o 
indivíduo foi constituído uma autoridade, Deus permi-
tiu isso para aquele momento. Se não temos nada a 
exaltar, por que, se temos de apresentar as nossas pro-
postas, o que podemos fazer é atacar a honra alheia? 
Não há necessidade disso. Muito pelo contrário. Não 
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há como conquistar corações de pessoas, fazendo ata-
ques àqueles a quem as pessoas amam. Essa é uma 
lógica infame de quem não compreende a cabeça das 
pessoas. Isso é altamente entristecedor.

Pela amizade com o Deputado e agora Prefeito 
Neucimar Fraga, não tenho dúvida de que ele será um 
grande Prefeito de Vila Velha. Respeito o Prefeito atual, 
até porque ajudei nas duas eleições dele. No pai dele, 
sempre votei para Governador. Sempre votei. Sempre 
estive no palanque. Sempre defendi e mostrei ao Es-
pírito Santo, em minhas falas, esses homens como 
padrão moral de dignidade. E não desfaço nada, mas 
muito me entristeceu vê-los sujar a boca com ataques 
nefastos àqueles que sempre os ajudaram, àqueles que 
sempre os acompanharam e os defenderam.

O processo político no Brasil é efervescente. É um 
processo em que, a cada dia, a mídia, por estar den-
tro do processo e observá-lo, faz a sociedade acreditar 
numa política criminalizada. Qualquer gesto de político 
é malandragem. Ainda que você queira fazer o bem, 
ainda que você esteja lutando por um objetivo, com uma 
bandeira das mais decentes, há quem desconfie da sua 
atitude. Já ouvi alguém dizer, em uma notinha, que a 
CPI da Pedofilia reflete uma necessidade que temos de 
aparecer. Isso é dito quando há mais pessoas abusando 
de crianças no Brasil do que usando drogas.

Portanto, é um processo altamente nefasto, nojento, 
desumano, que fere as pessoas. E, depois, há aqueles que 
dizem que passou o processo, que está tudo certo. Não. 
Está tudo certo, passou o processo, mas quem afirma 
está preparado para reafirmar em um Tribunal. E homem 
público nenhum, que teve sua honra atacada, deve deixar 
isso para lá. Homem público que teve a sua honra ou a 
da sua família atacada deve ir a um Tribunal.

Senador Paulo Paim, concedo-lhe um aparte.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Magno Malta, foi com muito orgulho que fiz a grava-
ção do programa eleitoral de tevê para o hoje Prefeito 
Neucimar Fraga. Eu o fiz a pedido de V. Exª, pela sua 
história, pela sua forma de agir e pelo Senador que é. 
É claro que conheço a história de Neucimar, porque 
estive no Espírito Santo, acompanhando V. Exª. Fiz 
aquela declaração e a faria de novo. Fiquei muito feliz, 
ao saber hoje, V. Exª me disse, que ele foi vitorioso.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Foi 
vitorioso.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Fiz inúme-
ras gravações no País, e essa eu fiz a pedido de V. Exª. 
Existe uma canção muito ouvida no Rio Grande do Sul 
que diz mais ou menos o seguinte: “Nós não temos o 
direito de obrigar nossos filhos a entender nossas ver-
dades, mas temos a obrigação de não permitir que nos-
sos filhos vivam com as mentiras”. Diz mais ou menos 

isso o compositor. E é o que na política não dá certo. 
Quem mente, quem falta com a verdade, quem prefere 
ganhar a eleição perdendo a vida em um minuto não 
merece a vitória que teve. Quando você desrespeita a 
história de um homem, de uma mulher, com calúnias, 
com infâmias, num processo eleitoral, você jogou fora 
sua vida. E, infelizmente, às vezes, é destruída a vida 
de uma pessoa, pela calúnia, pela difamação, pela falta 
de caráter de quem usou o instrumento da mentira. Por 
isso, quero fortalecer seu pronunciamento. V. Exª dá uma 
aula da importância de se fazer um bom debate, o de-
bate no campo das idéias. Sei do seu voto também na 
questão de Barack Obama. Como é bonito ver Barack 
Obama defendendo propostas para seu país, numa vi-
são perante o mundo! Como é bom ver, em pesquisas 
recentes, que 90% da população mundial, se pudessem, 
hoje estariam votando em Barack Obama! Como disse 
muito bem o Senador Mão Santa, hoje, o Presidente 
do Mundo seria Nelson Mandela. Nas eleições para os 
Estados Unidos, se todos nós pudéssemos votar aqui 
no plenário do Senado, tenho quase certeza de que se-
riam 100% dos votos para Barack Obama, pela forma 
como ele está conduzindo a disputa eleitoral naquele 
país. Aproveito o momento para falar de Barack Obama. 
V. Exª me contou uma história bonita que ocorreu em 
Cachoeiro do Itapemirim, onde V. Exª elegeu o Prefei-
to e o Vice-Prefeito. E, se não me engano, o Vice, pela 
história que V. Exª me contou, tinha o nome parecidíssi-
mo com o de Barack Obama e era também um homem 
negro. Parabéns a V. Exª!

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É um 
negro. Os Estados Unidos têm Barack Obama, Ca-
choeiro do Itapemirim tem “Barack Obraz”. Elegeu-se 
Vice-Prefeito, com Casteglione, que é o Presidente do 
PT regional, um Deputado Estadual, uma pessoa ma-
ravilhosa, decente, num Município importante. Sei que 
ele será um grande Prefeito. Foi vitimado também por 
ilações, por ataques, ainda que velados, pelo fato de 
o seu Vice ser um evangélico e de ele ser um homem 
das bases da Igreja Católica.

Com Neucimar Fraga, por causa do Convento 
da Penha e da Festa da Penha, eles usavam de má-
fé com a boa-fé de pessoas simples do Município. Di-
ziam: “Neucimar, o Prefeito, vai acabar com a Festa 
da Penha”. O País é laico. Ninguém pode acabar com 
festa de coisa nenhuma. Qualquer cidadão pode pro-
fessar sua fé onde quiser, neste País, respeitar a fé. 
Neucimar só é um cidadão que está na vida pública, 
que professa a fé evangélica e que certamente respei-
tará quem professa fé na Umbanda, na Quimbanda, no 
Candomblé, no Espiritismo, no Catolicismo. Ele será 
Prefeito de todos. A cidade é administrada com recur-
sos, e os recursos são os impostos das pessoas. As 
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pessoas precisam ser respeitadas nas suas atitudes, 
nas decisões que tomam para a sua própria vida. É 
assim que isso se dará, é assim que se fará.

Eu me lembro de que, no dia da eleição, apare-
ceu um panfleto. As pessoas de boa-fé, aquelas velhi-
nhas, chorando, diziam que ele ia implodir o Convento 
da Penha. Que coisa mais nefasta! Para a gente que 
tem entendimento, isso é nojento, não tem o menor 
sentido. Mas aquela pessoa de boa-fé, simples, uma 
senhora de 80 anos, chorava. 

Vi uma senhora que o abraçou, com mais de 80 
anos, e que lhe disse: “Meu filho, eu vi você crescer. 
Meu sonho era votar em você, mas não votei, porque 
você ia implodir o Convento da Penha”.

Isso, num País laico, em que se respeita o direito 
das pessoas. Essas coisas são o mínimo que estamos 
vendo pelo País afora. Vimos campanhas por aí, a te-
levisão mostrando coisas altamente indecentes, afron-
tadoras da honra da família como um todo, no Brasil 
inteiro. Essas coisas são como se estivesse atacando 
uma sociedade inteira. Então, fica a minha palavra, a 
palavra de V. Exª, a palavra do Senador Nery. Muito 
obrigado pelo aparte de V. Exª. Este é certamente um 
debate que enriquece, e acho que precisamos provocá-
lo mais um pouco.

As Câmaras de Vereadores têm de provocar o 
debate, as Assembléias Legislativas, a Câmara dos 
Deputados. Acho que o tipo “boca suja”, o tipo “gargan-
ta apodrecida”, que usa seu veneno para o processo 
eleitoral, aos poucos precisa ser banido da vida públi-
ca, e o povo está lhes dando resposta neste momento, 
pela via do voto.

Senador Paim, amanhã será um dia histórico tam-
bém na CPI da Pedofilia, de que V. Exª faz parte. Ama-
nhã, a Google entregará a quebra do sigilo de 18,5 mil 
álbuns de pedofilia, nos quais vamos encontrar sete mil 
pedófilos, desgraçados que atentam contra o emocio-
nal, contra a honra de uma criança, que lhe impedem 
o crescimento, o desenvolvimento emocional, que lhe 
ferem fisicamente, que lhe ferem moralmente e que 
lhe fazem levar um dano para a vida inteira.

Tenho “n” e-mails – nunca imaginei, na minha 
vida, Senador Jefferson, que iria receber – de pesso-
as adultas da sociedade, professores de faculdade, 
empresários, gente que vive no campo, religiosos, 
políticos, médicos, que me mandam e-mail, dizendo: 
“Depois dessa CPI, encorajei-me, abri meu coração, 
porque tenho um sufoco desde a minha infância”. O 
médico fala: “Quando começo a operar, preciso sair; 
começo a tremer, porque me lembro do abuso que so-
fri aos sete anos”. O pastor me diz: “Fui abusado aos 
cinco anos. Estou no púlpito, começo a pregar e me 
dá um branco”. O professor universitário diz: “Começo 

a olhar para meus alunos, vejo todos como crianças, 
e o abuso que sofri aos dois anos de idade vem à mi-
nha cabeça”.

É uma lesão que a criança leva, num País onde 
estão abusando de criança no berço, de criança com 
30 dias do nascimento.

Hoje, ouvimos o Diretor da Polícia do Senado, 
que investigou uma denúncia de pedofilia no Senado. 
Está convocada essa pessoa para depor amanhã, às 
10 horas. A informação que temos é a de que ele não 
está no País, mas está convocado para amanhã, às 
10 horas. Amanhã, haverá duas oitivas; vou também 
ouvir amanhã o delegado que investiga o caso do ser-
vidor do Senado, chefe de gabinete de um Senador, 
que está denunciado, investigado por pedofilia, e vou 
receber da Google a quebra de sigilo de pedófilos do 
mundo inteiro.

Senador Mão Santa, há 40 dias, eu estava em 
Genebra, na Suíça, no plenário da ONU, eu, que re-
presentava a delegação do Brasil. Quando a mim foi 
dada a palavra, pronunciei-me, em nome do Brasil, 
desta Casa e da família brasileira, sobre o enfrenta-
mento à Google e sobre a quebra do sigilo. Quando 
disse que quebrei o sigilo e que os pedófilos do mundo 
apanhados no Orkut estavam na minha mão, na mão 
do Brasil, foi como se o mundo tivesse soltado fogos, 
Senador, porque não havia conseguido o feito que o 
Brasil conseguiu.

O grande feito desta CPI foi ter acordado a socie-
dade brasileira. Há um movimento que foi criado por 
conta da revolta das mães de Roraima, com a prisão 
do Procurador, algumas vezes Chefe da Casa Civil, e 
de milionários que abusavam de crianças. Lá estive. E 
um movimento chamado Mães contra a Pedofilia, que 
nasceu da revolta dessas mães – volto a parabenizá-las 
–, para nossa felicidade, vai tomando conta do Brasil. 
Mães contra a Pedofilia.

Lá, no meu Estado, em Vila Velha, fizemos uma 
reunião com 400 mulheres, e criamos o movimento 
Mães contra a Pedofilia, que agora vai tomando cor-
po no Brasil. De todas as cidades do Brasil, de norte 
a sul, recebo ligações, todos os dias – embora não 
possa comparecer –, daqueles que querem que eu 
compareça à inauguração, à instalação do movimen-
to. Há um grande movimento, todos contra a pedofilia. 
Um movimento de mães contra a pedofilia é extrema-
mente forte, é extremamente significativo para a so-
ciedade brasileira.

Já existem afirmações de que estamos vivendo 
num país onde há mais gente abusando de criança 
do que usando drogas, crianças de tenra idade. O que 
esperamos das próximas gerações, Senador Nery? É 
preciso atitude.
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Nós votamos aqui o que é primordial, porque, 
enquanto investigamos... Por meio da Interpol, na 
última operação da Polícia Federal, 70 países foram 
comandados a partir do Brasil, com a participação de 
18 Estados brasileiros: enquanto fazíamos mandados 
de busca e apreensão, o mundo fazia mandado de pri-
são, porque a posse do material pornográfico não é 
criminalizada no Brasil. Pode haver qualquer desgraça 
contra a criança, e não há o menor problema. Fazem-
se a busca e a apreensão, não se prende o pedófilo. 
Faz-se pesquisa e perícia no computador, conclui-se 
que ele realmente é pedófilo; nesse tempo, ele já foi 
embora e já abusou de outras crianças.

Já está na Câmara o que o Senado fez, Senador 
Mão Santa; a minha informação é a de que está em 
pauta amanhã. E conclamo os Líderes da Câmara. 
Conclamo os Líderes do Senado a pedirem aos Líde-
res da Câmara, ao Deputado Arlindo Chinaglia: preci-
samos presentear as crianças do Brasil.

Na hora em que votarmos a criminalização da 
posse – de quem filma, quem entrega, quem fotogra-
fa, quem facilita, seja profissional, seja amador, seja 
cinema, seja novela, seja doméstico –, a pena será no 
mínimo de quatro e no máximo de oito anos de prisão 
para quem tem pelo menos uma foto de criança abu-
sada ou abuso de criança em seu computador. 

É preciso votar isso rapidamente. Precisamos 
rapidamente criar o tipo penal, que já está pronto. E 
vamos votar nesta Casa.

O tipo penal...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Peço perdão a V. Exª, para dizer que V. Exª melho-
rou quantitativamente e qualitativamente; eu já fui 
derrotado. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu já 
dobrei o tempo de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª não dobrou, não, mas em qualidade, sim.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Não.
Quanto ao tipo penal, Senador Paulo Paim, não 

existe o crime de pedofilia. E o tipo penal será votado 
e criado aqui, Senador Nery. Crime de pedofilia: abuso 
de criança de 0 a 14 anos de idade. Pena: 30 anos, 
sem progressão de regime e rastreamento eletrônico 
até a morte. 

Quem é o pedófilo? O pedófilo é uma sombra! 
Quem é o pedófilo? É alguém acima de qualquer sus-
peita; qualquer um põe a mão no fogo por ele. Por 
isso, quando um é pego, há uma surpresa: “Fulano?! 
Nunca imaginei!” 

Temos de desconfiar de todos? Temos. Confian-
do, desconfiando. 

É preciso pegar criança de tenra idade e dizer a 
ela o que é pedofilia, o que é abuso. É preciso explicar 
para ela, mostrar o órgão genital e dizer: “Meu filho, 
não permita que ninguém faça isso aqui, que ninguém 
toque aqui. Se isso acontecer, conte para a mamãe, 
fale para o papai”. Ensine seu filho a gritar. É preciso 
fazer alguma coisa, é preciso que haja uma reação da 
sociedade nesse sentido.

Sei que têm outros oradores depois de mim. Esse 
assunto me toma muito, me empolga muito, mas que-
ro dizer que nós não encerraremos essa CPI sem o 
tipo penal estar sancionado pelo Presidente Lula, que 
anseia por esse momento; sem a criminalização da 
posse estar sancionada pelo Presidente, que anseia 
por esse momento; porque nós não vamos encerrar 
sem entregar esses instrumentos à sociedade – pode 
crer, Sr. Presidente. E, nessa nova quebra do Orkut 
agora, que vamos receber amanhã, quero avisar aos 
pedófilos que navegaram nessas páginas: está que-
brado o sigilo, nós achamos vocês e não vamos arre-
fecer com vocês.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Em votação o Requerimento nº 1.321, de 2008, lido 
anteriormente.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam, 
queiram permanecer sentados.

Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada pelo Senador 

Eduardo Suplicy. S. Exª vai estar presente, em Paris, 
a um congresso do Banco Mundial, representando o 
Senado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Con-
gressistas que está convocada sessão conjunta do 
Congresso Nacional a realizar-se amanhã, dia 5 de 
novembro do corrente, quarta-feira, às 20 horas, no 
Plenário do Senado Federal, destinada à apreciação 
de projetos de lei do Congresso Nacional, com pare-
ceres da Comissão Mista de Planos Orçamentos Pú-
blicos e Fiscalização.

Convidamos como último orador desta sessão 
de 4 de novembro o Senador Jefferson Praia, que re-
presenta o Estado do Amazonas e o Partido Demo-
crático Trabalhista.

V. Exª poderá usar a tribuna pelo tempo que 
achar conveniente.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na noite de 
ontem, 3 de novembro, no auditório Petrônio Portella, 
coube-me a honra de participar duplamente, na quali-
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dade de representante do nosso Presidente Garibaldi 
Alves e de expositor da cerimônia de abertura do 12º 
Simpósio Nacional de Audiência de Obras Públicas 
(12º SINAOP). 

O evento, que se estenderá até o próximo dia 
7, tem como tema “O Controle de Obras Públicas: A 
Integração das Ações Institucionais como Elemento 
de Aumento da Eficiência da Administração” e é uma 
meritória e oportuna iniciativa de organizações gover-
namentais e não-governamentais nos três níveis da 
federação, sob a coordenação geral do Instituto Bra-
sileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) e da 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do 
Brasil (ATRICON).

Sr. Presidente, a relevância das discussões e 
propostas ensejadas pelo Sinaop está intimamente 
ligada à conscientização crescente da nossa socie-
dade quanto ao imperativo administrativo, político e, 
sobretudo, ético de o Poder Público investir com sabe-
doria, transparência e honestidade o suado dinheiro 
do contribuinte em obras que tragam benefícios signi-
ficativos para o desenvolvimento econômico e o bem-
estar da população.

Esse processo de conscientização vem sendo 
alimentado pelo progressivo aperfeiçoamento do tra-
balho dos profissionais técnicos de controle interno e 
externo divulgado nacionalmente por uma imprensa 
investigativa e vigilante no contexto democrático da 
liberdade de informação.

Foi assim que, ao longo da última década e meia, 
puderam os brasileiros tomar conhecimento – e exer-
cer sua justa indignação cívica – dos resultados de 
iniciativas fiscalizatórias pioneiras como a de Comis-
são Temporária desta Casa sobre obras inacabadas, 
de 1995. 

Essa Comissão trouxe a público a chocante reve-
lação de que, à época, nada menos de R$15 bilhões 
haviam sido desperdiçados em mais de 2.200 obras 
inacabadas. Em valores de 2008, isso equivaleria a 
R$50 bilhões, ou muito mais que o dobro do total de 
investimento da administração federal direta. A relação 
dessas obras incluía até mesmo a Ferrovia Transnor-
destina, projeto herdado dos tempos do Império, e, é 
claro, a Rodovia Transamazônica, iniciada em pleno 
regime militar.

Pouco tempo depois, Sr. Presidente, a CPI do 
Judiciário, dentre uma série de desmandos e desvios 
investigados, destacou o caso, que se tornaria triste-
mente famoso, do Fórum Trabalhista de São Paulo, obra 
em que, do total de R$230 milhões investidos, foram 
malversados R$169 milhões (a preços da época).

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa e 
outras diligências e o resultante clima de revolta no 

seio da opinião pública, com gigantescos prejuízos 
decorrentes da corrupção, do desperdício e da pura 
e simples incompetência ensejaram inovações insti-
tucionais importantes, como o dispositivo que, desde 
1997, estabelece, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), o bloqueio de dotações a obras federais com 
indícios de irregularidades graves, informados pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU). Esse bloqueio é 
suspenso somente depois de tomadas as providências 
corretivas pelo órgão público responsável pela obra em 
situação irregular.

Acrescento, ainda, que a Lei de Responsabilida-
de Fiscal, promulgada há oito anos, estabelece uma 
série de penalidades às autoridades federais, esta-
tais e municipais que cometam desvios e desmandos 
nessas áreas.

Contudo, Sr. Presidente, é consenso entre to-
dos nós, participantes do 12º Sinaop, que muito ain-
da precisa ser feito para superar a situação já assim 
caracterizada por um dos integrantes da comissão 
temporária de 1995: “Uma obra paralisada penaliza a 
população duplamente: pela ausência da obra e pe-
los recursos já aplicados, sem falar na riqueza que se 
deixa de produzir, em prejuízo do desenvolvimento 
econômico do País”.

Essa afirmação continua amargamente atual, 
pois, há cinco anos, o TCU estimava que uma em cada 
cinco obras públicas apresenta irregularidades, como 
licitações indevidamente conduzidas, qualidade inferior 
aos padrões de construção minimamente aceitáveis, 
superfaturamento e atraso em relação ao cronograma, 
quando não a pura e simples paralisia. 

Mais recentemente, no ano passado, das 231 
obras fiscalizadas pelo Tribunal, envolvendo recursos 
totais superiores a R$23 milhões, apenas 52 não apre-
sentavam irregularidades!

Pasmem, minhas senhoras e meus senhores: até 
hoje não existe um cadastro geral de obras públicas 
federais em andamento no País. E isso nos leva a crer 
que tal situação de desinformação e descontrole se 
reproduza, de forma agravada, em grande parte dos 
Estados da Federação.

Uma segunda fonte de problemas é a atual in-
capacidade do Poder Público de promover auditorias 
presenciais permanentes, senão na totalidade das 
obras públicas, ao menos naquelas que concentram 
o maior volume de investimentos. Assim, o controle se 
limita, muitas vezes, a chegar depois que os prejuízos, 
os erros e os desperdícios foram cometidos e se tor-
naram irreparáveis.

Um terceiro aspecto tão angustiante quanto a 
corrupção é o despreparo gerencial e técnico de uma 
parcela dos recursos humanos envolvidos nas mais 
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diversas facetas dessas obras pelo País afora, nos 
três níveis de governo. Refiro-me tanto às autoridades 
eleitas como aos quadros por elas nomeados e dire-
tamente responsáveis pela realização.

A lista desses problemas se estende longamente, 
compondo um gigantesco desafio que o Brasil precisa 
encarar e vencer.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para ajudar 
a transformar essa inaceitável realidade, assumi o com-
promisso de voltar a me reunir com os organizadores 
do XII Sinaop a fim de analisar a Carta de Resoluções 
que resultará do evento, já na próxima semana.

Tenho certeza de que, assim, poderemos dar um 
encaminhamento prático e rápido aos diagnósticos e 
sugestões ali discutidos, conferindo-lhes o formato de 
proposições legislativas destinadas a concluir as obras 
de que o Brasil necessita para crescer e também a tam-
par os inúmeros buracos por onde se esvai o dinheiro 
que a sociedade transfere ao Estado ao pagar tantos 
impostos, taxas e contribuições.

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

Após brilhante pronunciamento do Senador Jefferson 
Praia, do PDT do Amazonas, tenho a honra de anun-
ciar a presença aqui de lideranças de Floresta do Ara-
guaia, que foram trazidas pelo extraordinário Senador 
José Nery do PSOL do Pará, Estado que tem ainda 
como representantes nesta Casa os Senadores Mário 
Couto e Flexa Ribeiro. 

Estão nas nossas galerias: o Prefeito eleito Ausé-
rio; o Vice Adélio dos Santos; Edna Canuto, Vereadora; 
Gercionita Oliveira, Vereadora; Eurípedes Fonseca, Ve-
reador; e Antônio Luiz, também Vereador eleito. Eles 
nos honram com a sua presença, acompanhando os 
trabalhos do Senado da República e, principalmente, 
o trabalho realizado pelos Senadores Mário Couto, 
Flexa Ribeiro e José Nery.

Hoje os Deputados e Senadores que compõem 
a Bancada do Piauí elegeram, para coordenar essa 
Bancada, o Deputado Federal Júlio Cesar, do Demo-
cratas, um brilhante líder municipalista que foi Prefeito 
de Guadalupe, além de ter sido Presidente da Asso-
ciação de Prefeitos do Piauí. Sem dúvida, é um dos 
mais extraordinários líderes municipalistas do nosso 
Estado.

Ao Júlio Cesar, os nossos votos de que consiga 
continuar o trabalho que vinha sendo executado pelo 
Deputado Mussa Demes, também do mesmo partido, 
o Democratas, e que se encontra em tratamento médi-
co. Ao Júlio Cesar, a certeza de que ele será o grande 
comandante da Bancada valorosa do Estado do Piauí 
no Congresso Nacional.

Os Srs. Senadores Papaléo Paes, Alvaro Dias, 
Mário Couto, Flexa Ribeiro, e Romero Jucá enviaram 
discursos à Mesa para serem publicados na forma do 
disposto no art. 203, combinado com o artigo 210, in-
ciso I, e § 2º, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, venho à tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “A SOMBRA AMEAÇA-
DORA DA ABIN”, publicada pela revista Isto É, em sua 
edição de 17 de setembro do corrente.

A matéria destaca que há duas semanas, o mi-
nistro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, 
general Jorge Armando Felix, perdeu um espaço dado 
a poucos ocupantes da Esplanada dos Ministérios: a 
prerrogativa de despachar com o presidente da Repú-
blica nas manhãs de segunda-feira. O distanciamento 
súbito entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 
o chefe do setor de inteligência do governo começou 
após a publicação de que ministros, parlamentares e 
membros dos tribunais superiores tiveram conversas 
telefônicas gravadas irregularmente. E a distância se 
tornou praticamente definitiva na última semana, de-
pois que reportagem de ISTOÉ desvendou que os 
grampos e monitoramentos da Operação Satiagraha, 
da Polícia Federal, foram feitos sob a coordenação do 
espião Francisco Ambrósio do Nascimento, um ex-
agente do extinto Serviço Nacional de Informações 
e aposentado pela Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin). Ou seja, a partir de agora, apesar de ter uma 
sala no quarto andar do Planalto, um andar acima de 
onde fica o presidente, o general Felix está em marcha 
batida para o porão palaciano.

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Se-
nado, requeiro que a matéria acima citada seja consi-
derada como parte integrante deste pronunciamento.

Como segundo assunto, Sr. Presidente, venho 
saudar os heróis da brilhante campanha da delegação 
brasileira na Paraolimpíada, realizada em Pequim. Meu 
elogio começa pelos números e recordes dos atletas 
brasileiros: nossa equipe terminou a competição em 
nono lugar na classificação geral, em um total de 147 
países, à frente de tradicionais e ricas potências espor-
tivas como Alemanha, França e Japão. Um verdadeiro 
resultado de ouro desses atletas que, infelizmente, ain-
da não recebem o apoio e o reconhecimento adequado 
para que possam desenvolver todo o seu potencial.

A conquista dos atletas paraolímpicos é invejável 
se comparada aos resultados obtidos pela delegação 
olímpica que, na competição realizada na mesma ci-
dade semanas antes, ficou no vigésimo terceiro lu-
gar no ranking de todos os países competidores. As 
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estatísticas são incontestáveis. Foi a melhor exibição 
de atletas brasileiros da história dos Jogos Paraolím-
picos: conquistamos 47 medalhas no total – sendo 16 
de ouro, 14 de prata e 17 de bronze. Demos um sal-
to extraordinário em relação à última Paraolimpíada, 
realizada em Atenas, na Grécia, na qual ficamos em 
décimo quarto lugar.

Números e recordes à parte, o importante é des-
tacar a vitória pessoal de cada um desses atletas, me-
dalhistas ou não. Os atletas paraolímpicos são mode-
los de superação e de vontade de viver. Mostram que 
são especiais não pelas limitações físicas, mas pela 
determinação que carregam consigo. Não se abatem 
ante as dificuldades – além das dificuldades físicas, 
muitos enfrentam a sina do preconceito e do desca-
so social.

Esses atletas são símbolos para muita gente, 
em especial aqueles que partilham de dificuldades 
semelhantes. E não são poucos. Segundo o último 
censo do IBGE, cerca de 14,5% da população brasi-
leira tem alguma forma de deficiência (que pode ser 
física, mental, auditiva, visual ou múltipla, quando as-
sociada mais de uma delas). Isso significa que 24,5 
milhões de brasileiros possuem necessidades espe-
ciais, mas a exemplo de nossos atletas paraolímpicos, 
a dificuldade que carregam consigo não os impede de 
continuar lutando. Cerca de 9 milhões de brasileiros 
nessas condições, por exemplo, estão trabalhando e 
compondo a força de trabalho do País.

A realização dos Jogos Paraolímpicos é uma for-
ma de reconhecer o esforço de atletas e de não-atletas 
que possuem essa condição especial.

A ligação do esporte com os portadores de de-
ficiência começou após a Segunda Guerra, quando 
ex-combatentes disputaram a primeira competição de-
dicada a esse grupo. Logo se descobriu que a prática 
de atividade desportiva seria uma excelente técnica 
de reabilitação médica, e não demorou muito até que 
fossem organizados os primeiros Jogos Paraolímpicos, 
em 1960, na cidade de Roma.

No começo, os Jogos começaram em nível ama-
dor, com poucos países disputando escassas moda-
lidades de competição. Com o passar dos anos, a 
prática paraolímpica se profissionalizou e hoje não 
fica a dever às olimpíadas tradicionais. A primeira par-
ticipação brasileira nas Paraolimpíadas aconteceu em 
Heidelberg, Alemanha, em 1972. Desde então, só fez 
crescer, com o apoio de entidades e organizações, 
culminando com o trabalho do Comitê Paraolímpico 
Brasileiro, reconhecidamente um dos melhores do 
mundo para a formação e treinamento de atletas por-
tadores de necessidades especiais.

O desempenho histórico nas Paraolimpíadas 
de Pequim não é fruto de sorte. A organização e a 
seriedade do trabalho do Comitê Paraolímpico se 
aliaram ao apoio de patrocinadores como a Caixa 
Econômica Federal e a Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), entre outros, e 
essa parceria deu resultado. A combinação garantiu 
a estrutura para que os atletas brasileiros pudessem 
dar o máximo, como por exemplo os nadadores Da-
niel Dias, que ganhou nove medalhas na natação, e 
André Brasil (com cinco medalhas), além de Terezi-
nha Guilhermina e Lucas Prado, cada um com três 
medalhas no atletismo.

Infelizmente, no entanto, ainda estamos longe de 
aproveitar todo nosso potencial. Por isso, apresentei o 
Projeto de Lei do Senado nº 359, de 2005, para alterar 
a Lei Pelé, que regulamenta o esporte no Brasil. Pro-
ponho duas alterações. Em primeiro lugar, defendo o 
aumento do percentual de recursos arrecadados com 
loterias e similares a ser repassado para o financiamen-
to do esporte brasileiro. Atualmente, 2% da arrecadação 
bruta de loterias é dedicada a esse fim, mas proponho 
a ampliação desse percentual para 2,5%.

Em segundo lugar, considero importante ampliar 
a participação do esporte paraolímpico nos recursos 
arrecadados. Hoje, apenas 15% financiam a prática 
esportiva de portadores de necessidades especiais. 
Esse percentual seria ampliado para 20%. A combi-
nação das duas mudanças permitiria ampliar os re-
cursos para o esporte paraolímpico sem comprome-
ter o volume já destinado às modalidades olímpicas 
tradicionais.

Peço o apoio dos nobres Senadores para a apro-
vação do PLS nº 59, de 2005. Com mais recursos, o 
esporte paraolímpico vai continuar inspirando e pro-
porcionando muitas alegrias aos brasileiros.

E o terceiro assunto, Sr. Presidente, na próxima 
quarta-feira, 5 de novembro, o Brasil comemora mais 
um Dia Nacional da Língua Portuguesa.

A celebração, Sr. Presidente, decorre de projeto 
que tive a honra de apresentar em 2004, por suges-
tão do ilustre professor amapaense Raimundo Pantoja 
Lobo. Um projeto que, aprovado nas duas Casas do 
Congresso Nacional e sancionado a seguir pelo Pre-
sidente da República, acabou por converter-se na Lei 
nº 11.310, de 12 de junho de 2006.

Eis uma iniciativa, Srªs. e Srs. Senadores, da qual 
muito me orgulho. Afinal, creio que a maioria dos bra-
sileiros concordaria com a afirmação de que a língua 
portuguesa, eventualmente “inculta”, mas essencial-
mente “bela”, é o elemento mais importante de nosso 
patrimônio cultural.

    325ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2008 



46166 Quarta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2008

Foi ela, sabemos todos, que ao longo dos sé-
culos garantiu a integridade de nosso vasto território. 
É ela, a língua portuguesa, que permite à sociedade 
brasileira manter costumes e tradições praticamente 
homogêneos, ainda que temperados aqui e acolá pe-
las cores locais.

Protegê-la, portanto – zelar por sua pujança e 
vitalidade –, é obrigação de todos nós. É obrigação 
do Governo Federal, dos Governos Estaduais, dos 
Governos Municipais. É obrigação das três instâncias 
de poder. É obrigação das escolas, das instituições 
culturais, dos órgãos de classe, dos veículos de co-
municação. É obrigação, enfim, de cada cidadão e de 
cada cidadã do nosso País.

Neste ano, Sr. Presidente, temos um motivo para 
que a celebração do Dia Nacional da Língua Portu-
guesa seja ainda mais entusiástica. Refiro-me, é cla-
ro, aos quatro Decretos baixados pelo Presidente da 
República no último dia 29 de setembro, do nº 6.583 
ao 6.586, e que tratam da implementação do Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.

O Decreto nº 6.583 determina que o referido Acor-
do, assinado em Lisboa em 16 de dezembro de 1990 e 
aprovado neste Congresso Nacional em 18 de abril de 
1995, será inteiramente executado e cumprido a par-
tir de 1º de janeiro de 2009. Prevê ainda um período 
de transição, entre aquela data e 31 de dezembro de 
2012, durante o qual coexistirão a norma ortográfica 
atualmente em vigor e a nova norma estabelecida.

Já os Decretos nº 6.584 e nº 6.585 cuidam de 
garantir a execução e o cumprimento dos Protocolos 
Modificativos ao Acordo Ortográfico da Língua Portu-
guesa aprovados, respectivamente, em julho de 1998 
e em julho de 2004.

Por fim, o Decreto nº 6.586 dispõe que os Minis-
térios da Educação, da Cultura e das Relações Ex-
teriores, com a colaboração da Academia Brasileira 
de Letras e de entidades afins nacionais e dos Paí-
ses signatários do Acordo, adotarão as providências 
necessárias à elaboração de vocabulário ortográfico 
comum da língua portuguesa. Dispõe, ainda, que os 
livros escolares distribuídos pelo Ministério da Edu-
cação à rede pública de ensino de todo o País serão 
autorizados a circular, em 2009, tanto na atual quanto 
na nova ortografia; e que deverão ser editados, a partir 
de 2010, somente na nova ortografia.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, pessoal-
mente, penso que as alterações introduzidas na orto-
grafia da língua portuguesa, de comum acordo, por 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambi-
que, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, são 
extremamente válidas.

Elas trazem de volta ao nosso alfabeto três le-
tras que dele, na prática, nunca tinham saído: o k, o 
w e o y. Se convivemos, no dia a dia, com palavras 
como show, com expressões como stand by, e com 
as abreviaturas de quilômetro (km) e quilograma (kg), 
não há por que banir do alfabeto as letras que ajudam 
a formá-las.

O trema desaparece, a não ser nas palavras es-
trangeiras e em suas derivações. Mudam-se certas 
regras de acentuação. Busca-se dar um mínimo de 
coerência ao uso do hífen, ainda que esta, como sa-
bem as Srªs. e os Srs. Senadores, seja uma batalha 
quase perdida.

Tudo isso, vejam só, não por capricho de alguns 
filólogos ou gramáticos, mas com o objetivo bem mais 
nobre de aproximar as ortografias vigentes nas oito na-
ções que formam a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa, a CPLP.

De qualquer maneira, Sr. Presidente, o fato de 
simpatizarmos, ou não, com as modificações trazidas 
pelo Acordo Ortográfico não me parece a questão 
principal. Nossa motivação prioritária, repito, deve ser 
a preservação e, mais que isso, o fortalecimento da 
língua portuguesa como instrumento de comunicação 
entre milhões de seres humanos em todo o mundo.

Hoje em dia, a defesa dos respectivos idiomas é 
uma preocupação dos mais diversos países, em todo 
o mundo. Buscam, dessa forma, contrabalançar o qua-
se monopólio do inglês em indústrias poderosíssimas 
como a da cultura e a da informática.

Nada mais natural, portanto, que cuidemos de de-
fender o nosso idioma. O quinto mais falado no mundo. 
O idioma em que se expressaram Camões, Fernando 
Pessoa e Machado de Assis. O idioma, Sr. Presidente, 
em que se expressou Rui Barbosa, o grande brasilei-
ro cujo natalício inspirou a escolha do 5 de novembro 
como o Dia Nacional da Língua Portuguesa.

Rui Barbosa, sabemos todos, não foi apenas o 
idealista que defendeu a abolição da escravatura, a 
proclamação da República e, nas mais variadas cir-
cunstâncias, a liberdade de expressão e a democra-
cia. Foi, também, um ardoroso defensor e um elegante 
cultor da língua portuguesa.

Que todos nós, inspirados em sua figura de cida-
dão exemplar, possamos dar continuidade à luta pela 
valorização de nosso idioma.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fa-
zer o registro do artigo intitulado, “O DESMONTE DO 
IPEA”, publicado pelo jornal Correio Braziliense, em 
sua edição de 18 de agosto de 2008.

O artigo do jornalista Josemar Dantas critica o 
uso político do Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada, por parte do governo Lula. Dantas lembra que 
desde que foi criado em 1964, pelo então ministro do 
Planejamento Roberto Campos, “nem o consulado mi-
litar que governou o país de 1964 a 1985 ousou violar 
a autonomia concedida ao Ipea, vale dizer, violar o 
estatuto legal que o criou.” Com isso, afirma o articulis-
ta, a trajetória de êxitos do Ipea foi interrompida. “Seu 
aparelhamento político para atender a conveniências 
oportunistas do Palácio do Planalto começou com a 

substituição radical dos dirigentes da instituição sendo 
que completou-se o desmonte da autonomia do Ipea 
para subordiná-lo de modo servil aos interesses cir-
cunstanciais da administração petista ao subordinar o 
Instituto a Secretaria de Longo Prazo da Presidência 
da República do neo brasileiro Mangabeira Unger”.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-
tado seja considerado parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Senado-
res, ocupo a tribuna neste momento para fazer do editorial 
intitulado “A Abin desgovernada”, publicado pelo jornal O 
Estado de S.Paulo, de 2 de setembro de 2008.

O editorial aborda o grampo telefônico sofrido 
pelo presidente do STF, Gilmar Mendes, por funcio-
nários da Abin. Segundo o editorial, o fato não o uso 
indevido dos órgãos de segurança mas sim “crise de 
governança, descontrole do aparelho estatal.”

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fa-
zer o registro do artigo intitulado “Dinheiro não compra 
educação de qualidade”, publicado pela revista Veja 
em sua edição de 1º de outubro de 2008.

O artigo de autoria do economista e especialista 
em educação Gustavo Ioschpe, aborda o tema educa-
ção e faz um alerta: “Pesquisas indicam que a maioria 
dos professores está satisfeita em sua carreira e não 
pensa em abandoná-la. Quando o assunto é dinheiro, 
porém, eles se apresentam como desmotivados e des-
contentes, e apontam o vil metal como a única saída 
para o aprendizado dos alunos” (...) “Simplesmente não 
acredito que dando mais dinheiro aos professores e 

diretores que estão em nossas escolas hoje, sem exigir 
nenhuma contrapartida ou melhorar sua capacitação, 
nós teremos um ensino de melhor qualidade. O pro-
blema principal dos funcionários de nossas escolas 
não é de motivação: é de preparo”

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que o re-
ferido artigo passe a integrar os Anais do Senado 
Federal. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, no começo de setembro, o Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva participou da cerimônia de início 
da produção de petróleo da camada pré-sal, no campo 
de Jubarte, integrante da Bacia de Campos, no litoral 
sul do Estado do Espírito Santo.

A produção em Jubarte é um teste de longa du-
ração, a ser realizado pela Petrobras, que deverá se 
estender por um período entre seis meses e um ano. 
O objetivo desse teste é a obtenção de conhecimen-
to, que permitirá à Empresa seguir na exploração das 
reservas de petróleo da camada do pré-sal, situadas 
na costa do Espírito Santo e em outros pontos do li-
toral brasileiro.

Nessa operação, que deverá resultar na extração 
de cerca de dezoito mil barris de petróleo por dia, foram 
investidos cinqüenta milhões de reais para adaptações 
na planta de processo da plataforma e na finalização 
e interligação do poço ao sistema de produção. Com 
isso, o petróleo extraído em Jubarte virá de uma pro-
fundidade de mil trezentos e setenta e cinco metros 
abaixo do nível do mar. 

De acordo com declarações recentes do presi-
dente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, até o fim de 
2010 cerca de cem mil barris de petróleo estarão sendo 
retirados da camada do pré-sal. Ainda de acordo com 
o presidente da Petrobras, isso será possível porque, 
apesar da crise econômica mundial, os investimentos 
da Empresa no pré-sal serão todos mantidos. 

Trata-se, Sr. Presidente, Srªs. Senadoras, Srs. Se-
nadores, de uma ação importantíssima da Petrobras, 
que permitirá dimensionar o volume de petróleo e gás 
natural disponível nesses campos do pré-sal. Além 
disso, nesse processo, a Empresa está adquirindo o 
conhecimento necessário à exploração dessa riqueza, 
o que coloca o Brasil na condição de “economia petro-
lífera”, de acordo com um estudo do BNDES. 

Trabalho recente do economista Antonio Barros 
de Castro, assessor da presidência do Banco, mostra 
que o Brasil poderá alcançar a condição de “economia 
petrolífera” por volta de 2020. Naquele momento, ele 
estima que o País deverá estar exportando cerca de 
um milhão e quatrocentos mil barris de petróleo por 
dia, o que nos proporcionará uma receita anual com 
variação entre 37 e 63 bilhões de dólares. 

Esse cenário foi montado pelo economista sobre 
uma estimativa de que haja, na camada pré-sal, cerca 
de 70 milhões de barris de petróleo – estimativa, ali-
ás, endossada por outros especialistas do mercado. 
Assim, é possível calcular, também, que as nossas 
exportações de petróleo poderão chegar, em 2025, a 
três milhões e trezentos mil barris por dia. 

Esse volume de petróleo vendido ao exterior 
geraria uma receita estimada entre 93 bilhões e 158 
de dólares por ano. Nesse caso, ainda de acordo com 
a projeção do economista, a exportação de petró-
leo responderia por 43,8% das exportações totais do 
País, o que daria ao Brasil a condição de “economia 
petrolífera”.

Esse é, sem dúvida, um cenário alvissareiro, que 
permite vislumbrar o Brasil como um país privilegiado 
em matéria de energia. A se confirmar o volume das 
reservas de petróleo do pré-sal, estaremos muito bem 
situados nesse campo. 

Além disso, a posição geográfica do Brasil e sua 
aptidão para a produção de biocombustíveis também 
é invejável. Mas não é só. Nenhum outro país do mun-
do dispõe de potencial hidrelétrico semelhante ao do 
Brasil. A produção de alimentos nacional, com recorde 
após recorde nas safras agrícolas, também nos coloca 
em posição privilegiada no quadro mundial. 

O Brasil já foi o país do futuro. O futuro do Brasil 
chegou, e está começando agora. Resta-nos construir 
e aproveitar com inteligência toda a riqueza que a na-
tureza nos deu.

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

– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos desta sessão de 4 de novembro 
de 2008, que, em seu início, homenageou o quarto 
século de Padre Antônio Vieira, esse grande orador e 
escritor da língua portuguesa nascido em Portugal e 
falecido no Brasil.

Constará da próxima sessão deliberativa ordinária 
de amanhã, a realizar-se às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA

1

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 26, DE 2008  

(Proveniente da Medida Provisória nº 438, de 2008) 
(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 26, de 2008, que dispõe 
sobre medidas tributárias aplicáveis às doa-
ções em espécie recebidas por instituições 
financeiras públicas controladas pela União 
e destinadas a ações de prevenção, monito-
ramento e combate ao desmatamento e de 
promoção da conservação e do uso susten-
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tável das florestas brasileiras (proveniente da 
Medida Provisória nº 438, de 2008).

Relator revisor: Senador João Pedro
(Sobrestando a pauta a partir de: 

18.9.2008)
Prazo final prorrogado: 1º.12.2008

2

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 439, DE 2008 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do 

§ 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 439, de 2008, que constitui fon-
te de recursos adicional para ampliação de 
limites operacionais do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BN-
DES e revoga a Medida provisória nº 437, de 
29 de julho de 2008.

Relator revisor: Senador Jayme Cam-
pos

(Sobrestando a pauta a partir de: 
13.10.2008)

Prazo final prorrogado: 5.2.2009

3

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 27, DE 2008 

 (Proveniente da Medida Provisória Nº 440, de 2008) 
(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 27, de 2008, que dis-
põe sobre a reestruturação da composição 
remuneratória das Carreiras de Auditoria da 
Receita Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do 
Trabalho, de que trata a Lei no 10.910, de 15 
de julho de 2004, das Carreiras da Área Ju-
rídica, de que trata a Lei no 11.358, de 19 de 
outubro de 2006, das Carreiras de Gestão Go-
vernamental, de que trata a Medida Provisória 
no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001; das 
Carreiras do Banco Central do Brasil – BACEN, 
de que trata a Lei no 9.650, de 27 de maio de 
1998; e da Carreira de Diplomata, de que trata 
a Lei no 11.440, de 29 de dezembro de 2006; 
cria o Plano de Carreiras e Cargos da Susep, 
o Plano de Carreiras e Cargos da CVM e o 
Plano de Carreiras e Cargos do IPEA; dispõe 
sobre a remuneração dos titulares dos cargos 
de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo 
P-1500, de que trata a Lei no 9.625, de 7 de 

abril de 1998, e dos integrantes da Carreira 
Policial Civil dos extintos Territórios Federais 
do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima de que 
trata a Lei no 11.358, de 19 de outubro de 2006, 
sobre a criação de cargos de Defensor Público 
da União e a criação de cargos de Analista de 
Planejamento e Orçamento, e sobre o Sistema 
de Desenvolvimento na Carreira – SIDEC; alte-
ra as Leis nºs 10.910, de 15 de julho de 2004, 
11.358, de 19 de outubro de 2006, e 9.650, de 
27 de maio de 1998; revoga dispositivos da Me-
dida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro 
de 2001, das Leis nºs 9.650, de 27 de maio 
de 1998, 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 
10.910, de 15 de julho de 2004, 11.094, de 13 
de janeiro de 2005, 11.344, de 8 de setembro 
de 2006, e 11.356, de 19 de outubro de 2006; 
e dá outras providências (proveniente da Me-
dida Provisória nº 440, de 2008).

Relator revisor: Senador Valdir Raupp
(Sobrestando a pauta a partir de: 13.10.2008)
Prazo final prorrogado: 5.2.2009

4

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 28, DE 2008 

 (Proveniente da Medida Provisória nº 441, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 28, de 2008, que dispõe 
sobre a reestruturação da composição remu-
neratória das Carreiras de Oficial de Chan-
celaria e de Assistente de Chancelaria, de 
que trata o art. 2º da Lei no 11.440, de 29 de 
dezembro de 2006, da Carreira de Tecnologia 
Militar, de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de 
junho de 1998, dos cargos do Grupo Defesa 
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – Grupo 
DACTA, de que trata a Lei nº 10.551, de 13 
de novembro de 2002, dos empregos públi-
cos do Quadro de Pessoal do Hospital das 
Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 
10.225, de 15 de maio de 2001, da Carreira 
de Supervisor Médico-Pericial, de que trata 
a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das 
Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, 
de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho 
de 1993, do Plano de Carreiras e Cargos da 
Fundação Oswaldo Cruz ¿ FIOCRUZ, de que 
trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 
2006, das Carreiras e do Plano Especial de 
Cargos do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes – DNIT, de que trata 
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a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, 
da Carreira da Seguridade Social e do Tra-
balho, de que trata a Lei nº 10.483, de 3 de 
julho de 2002, da Carreira Previdenciária, de 
que trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro 
de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares 
dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distri-
to Federal, de que trata a Lei nº 10.486, de 4 
de julho de 2002, do Plano Especial de Car-
gos da Superintendência da Zona Franca de 
Manaus – SUFRAMA, de que trata a Lei nº 
11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano 
Especial de Cargos da Empresa Brasileira de 
Turismo – EMBRATUR, de que trata a Lei nº 
11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano 
de Classificação de Cargos, de que trata a 
Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, do 
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, 
de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro 
de 2006, do Quadro de Pessoal da Impren-
sa Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, 
de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de 
Incremento à Atividade de Administração do 
Patrimônio da União -GIAPU, de que trata 
a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro de 2005, 
das Carreiras da área de Meio Ambiente, de 
que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro 
de 2002, do Plano Especial de Cargos do 
Ministério do Meio Ambiente e do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA, de que trata 
a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, 
das Carreiras e do Plano Especial de Cargos 
do FNDE, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 
de outubro de 2006, das Carreiras e do Plano 
Especial de Cargos do INEP, de que trata a 
Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, dos 
Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata a Lei 
nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do Quadro 
de Pessoal da Fundação Nacional do Índio 
– FUNAI, do Plano de Carreiras e Cargos do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza-
ção e Qualidade Industrial – INMETRO, de 
que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro 
de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 
de outubro de 2006, do Plano de Carreiras e 
Cargos do Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial – INPI, de que trata a Lei nº 11.355, 
de 19 de outubro de 2006, da Carreira do Se-
guro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 
1º de abril de 2004, das Carreiras e do Plano 

Especial de Cargos do Departamento Na-
cional de Produção Mineral – DNPM, de que 
trata a Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 
2004, do Quadro de Pessoal da AGU, de que 
trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, 
da Tabela de Vencimentos e da Gratificação 
de Desempenho de Atividade dos Fiscais Fe-
derais Agropecuários, de que trata a Lei nº 
10.883, de 16 de junho de 2004, da Gratifica-
ção de Desempenho de Atividade Técnica de 
Fiscalização Agropecuária -GDATFA, de que 
trata a Lei nº 10.484, de 3 julho de 2002, da 
Gratificação de Desempenho de Atividade de 
Perito Federal Agrário -GDAPA, de que trata 
a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, 
da Gratificação de Desempenho de Ativida-
de de Reforma Agrária -GDARA, de que tra-
ta a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, 
da Gratificação de Desempenho da Carreira 
da Previdência, da Saúde e do Trabalho – 
GDPST, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 
de outubro de 2006, das Carreiras e Planos 
Especiais de Cargos das Agências Regulado-
ras, de que tratam as Leis nºs 10.768, de 19 
de novembro de 2003, 10.871, de 20 de maio 
de 2004, 10.882, de 9 de junho de 2004, e 
11.357, de 19 de outubro de 2006, da Gratifi-
cação Temporária das Unidades Gestoras dos 
Sistemas Estruturadores da Administração 
Pública Federal – GSISTE, de que trata a Lei 
nº 11.356, de 19 de outubro de 2006; dispõe 
sobre a instituição da Gratificação Específica 
de Produção de Radioisótopos e Radiofár-
macos – GEPR, da Gratificação Específica, 
da Gratificação do Sistema de Administra-
ção dos Recursos de Informação e Informá-
tica – GSISP, da Gratificação Temporária de 
Atividade em Escola de Governo – GAEG e 
do Adicional por Plantão Hospitalar; dispõe 
sobre a remuneração dos beneficiados pela 
Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994; dispõe 
sobre a estruturação da Carreira de Médico 
Perito Previdenciário, no âmbito do Quadro 
de Pessoal do Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, do Plano de Carreiras e Car-
gos do Instituto Evandro Chagas e do Centro 
Nacional de Primatas e do Plano Especial de 
Cargos do Ministério da Fazenda; reestrutura 
a Carreira de Agente Penitenciário Federal, 
de que trata a nº Lei nº 10.693, de 25 de ju-
nho de 2003; cria as Carreiras de Especialista 
em Assistência Penitenciária e de Técnico de 
Apoio à Assistência Penitenciária; altera as 
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Leis nºs 9.657, de 3 de junho de l998, 11.355, 
de 19 de outubro de 2006, 10.551, de 13 de 
novembro de 2002, 10.225, de 15 de maio 
de 2001, 11.344, de 8 de setembro de 2006, 
8.691, de 28 de julho de 1993, 11.171, de 2 
de setembro de 2005, 10.483, de 3 de julho 
de 2002, 10.355, de 26 de dezembro de 2001, 
11.356, de 19 de outubro de 2006, 11.357, 
de 19 de outubro de 2006, 11.090, de 7 de 
janeiro de 2005, 11.095, de 13 de janeiro 
de 2005, 10.410, de 11 de janeiro de 2002, 
11.156, de 29 de julho de 2005, 11.319, de 
6 de julho de 2006, 10.855, de 1º de abril de 
2004, 11.046, de 27 de dezembro de 2004, 
10.480, de 2 julho de 2002, 10.883, de 16 
de junho de 2004, 10.484, de 3 de julho de 
2002, 10.550, de 13 de novembro de 2002, 
10.871, de 20 de maio de 2004, 10.768, de 
19 de novembro de 2003, 10.882, de 9 de 
junho de 2004, 11.526, de 4 de outubro de 
2007; revoga dispositivos das Leis nºs 8.829, 
de 22 de dezembro de 1993, 9.028, de 12 de 
abril de 1995, 9.657, de 3 de junho de 1998, 
10.479, de 28 de junho de 2002, 10.484, de 
3 de julho de 2002, 10.551, de 13 de novem-
bro de 2002, 10.882, de 9 de junho de 2004, 
10.907, de 15 de julho de 2004, 10.046, de 
27 de dezembro de 2004, 11.156, de 29 de 
julho de 2005, 11.171, de 2 de setembro de 
2005, 11.319, de 6 de julho de 2006, 11.344, 
de 8 de setembro de 2006, 11.355, de 19 de 
outubro de 2006, 11.357, de 19 de outubro de 
2006; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 441, de 2008).

Relatora revisora: Senadora Rosalba 
Ciarlini

(Sobrestando a pauta a partir de: 
13.10.2008)

Prazo final prorrogado: 5.2.2009

5

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2008 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, 

§ 1º, da Constituição) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 130, de 2008 (nº 3.452/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que dispõe sobre a criação 
da Carreira de Desenvolvimento de Políticas 
Sociais, sobre a criação de cargos de Analista 

Técnico e de Agente Executivo da Superinten-
dência de Seguros Privados – SUSEP, sobre 
a transformação de cargos na Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária – ANVISA, altera o 
Anexo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 
2004, para adaptar os quantitativos de cargos 
da ANVISA, a Lei nº 11.539, de 8 de novem-
bro de 2007, que dispõe sobre a Carreira de 
Analista de Infra-Estrutura e sobre o cargo 
isolado de provimento efetivo de Especialis-
ta em Infra-Estrutura Sênior, e altera a Lei nº 
11.526, de 4 de outubro de 2007, para prever 
a fórmula de pagamento de cargo em comis-
são ocupado por militar, e a Lei nº 10.683, de 
28 de maio de 2003.

Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

(Sobrestando a pauta a partir de 
17/10/2008)

6

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 29, DE 2008 

 (Proveniente da Medida Provisória nº 442, de 2008)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 442, de 2008, de autoria do 
Presidente da República, que dispõe sobre 
operações de redesconto pelo Banco Cen-
tral do Brasil, autoriza a emissão da Letra de 
Arrendamento Mercantil – LAM, altera a Lei 
nº 6.099, de 12 de setembro de 1974, e dá 
outras (proveniente da Medida Provisória nº 
442, de 2008).

Relator revisor: Senador Francisco Dor-
nelles

(Sobrestando a pauta a partir de: 
20.11.2008)

7

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 
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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.

8

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 5, DE 2005 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 5, de 2005, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Cristovam Buarque, que altera o art. 45 da 
Constituição para conceder ao brasileiro 
residente no exterior o direito de votar nas 
eleições.

Parecer sob nº 1.037, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

9

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 38, DE 2004 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 38, de 
2004, tendo como primeiro signatário o Se-
nador Sérgio Cabral, que altera os arts. 52, 
55 e 66, da Constituição Federal, para es-
tabelecer o voto aberto nos casos em que 
menciona, terminando com o voto secreto 
do parlamentar.

Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e 
1.185, de 2007, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio 
Carlos Valadares, – 1º pronunciamento: (sobre 
a Proposta) favorável, nos termos da Emen-
da nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; – 2º 
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de 
Plenário), contrário.

10

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 50, DE 2006 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta 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.

Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Pro-
posta) Relator: Senador Tasso Jereissati, fa-
vorável; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda 
nº 1, de Plenário) Relator ad hoc: Senador 
Flexa Ribeiro, favorável, com Subemenda, 
que oferece.

11

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 86, DE 2007 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 86, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Alvaro Dias, que altera o § 2º do art. 55 da 
Constituição Federal (determina o voto aber-
to para a perda de mandato de Deputados e 
Senadores).

Pareceres sob nºs 817 e 1.187, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, – 1º pronunciamento: (sobre a Propos-
ta), Relator: Senador Tasso Jereissati, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, 
que apresenta; – 2º pronunciamento: (sobre a 
Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc: Senador 
Flexa Ribeiro, favorável parcialmente, com 
Subemenda, que apresenta.

12

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 7, DE 2008

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 7, de 2008, tendo como 
primeiro signatário o Senador Gim Argello, 
que altera os arts. 21, 22 e 48 da Constitui-
ção Federal, para transferir da União para o 
Distrito Federal as atribuições de organizar 
e manter a Defensoria Pública do Distrito 
Federal.

Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.
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13

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 20, DE 1999 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18, de 1999; 
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 20, de 1999, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Roberto Arruda, 
que altera o art. 228 da Constituição Federal, 
reduzindo para dezesseis anos a idade para 
imputabilidade penal. 

Parecer sob nº 478, de 2007, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Demóstenes Torres, 
favorável à Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 20, de 1999, com a Emenda nº 
1-CCJ, que apresenta; e pela rejeição das 
demais matérias que tramitam em conjunto, 
com votos contrários dos Senadores Sibá 
Machado, Eduardo Suplicy, Epitácio Cafe-
teira, Antônio Carlos Valadares, Pedro Si-
mon, Romero Jucá, e das Senadoras Serys 
Slhessarenko, Lúcia Vânia e, em separado, 
do Senador Aloizio Mercadante e da Sena-
dora Patrícia Saboya.

14

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 18, DE 1999 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999; 
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 18, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Romero Jucá, que altera a redação 
do art. 228 da Constituição Federal. 

15

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 3, DE 2001 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e  

20, de 1999; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 3, de 2001, tendo como primeiro signatário 

o Senador José Roberto Arruda, que altera o 
artigo 228 da Constituição Federal, reduzindo 
para dezesseis anos a idade para imputabili-
dade penal.

16

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 26, DE 2002 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e 

20, de 1999; 3, de 2001;90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 26, de 2002, tendo como primeiro 
signatário o Senador Iris Rezende, que altera 
o artigo 228 da Constituição Federal, para re-
duzir a idade prevista para a imputabilidade 
penal, nas condições que estabelece.

17

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 90, DE 2003 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e 

20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 90, de 2003, tendo como primeiro signatário 
o Senador Magno Malta, que inclui parágrafo 
único no artigo 228, da Constituição Federal, 
para considerar penalmente imputáveis os 
maiores de treze anos que tenham praticado 
crimes definidos como hediondos.

18

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 9, DE 2004 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e  

20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 9, de 2004, tendo como primeiro signatário 
o Senador Papaléo Paes, que acrescenta pa-
rágrafo ao artigo 228 da Constituição Federal, 
para determinar a imputabilidade penal quando 
o menor apresentar idade psicológica igual ou 
superior a dezoito anos.
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19

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 208, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 208, de 2008 (nº 
518/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre a República 
Federativa do Brasil e o Reino da Espanha so-
bre Reconhecimento Recíproco de Carteiras 
de Habilitação, assinado em Madri, em 17 de 
setembro de 2007. 

Parecer favorável, sob nº 1.039, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador César Borges.

20

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, 
de 2003 (nº 2.820/2000, na Casa de origem), 
que altera os arts.47 e 56 da Lei nº 5.764, de 
16 de dezembro de 1971. (Dispõe sobre a ad-
ministração e o conselho fical das sociedades 
cooperativas).

Parecer sob nº 95, de 2008, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, 
oferecendo a redação do vencido.

21

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2003 (nº 5.657/2001, 
na Casa de origem), que acrescenta dispo-
sitivo à Lei n.º 8.906, de 4 de julho de 1994, 
que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a 
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (pres-
crição em cinco anos da ação de prestação 
de contas do advogado para o seu cliente, ou 
de terceiros por conta dele).

Parecer favorável, sob nº 1.162, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Demóstenes Torres.

22

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 75, de 2004 (nº 1.071/2003, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 10.334, 

de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de fabricação e comerciali-
zação de lâmpadas incandescentes para uso 
em tensões de valor igual ou superior ao da 
tensão nominal da rede de distribuição, e dá 
outras providências.

Parecer favorável sob nº 87, de 2007, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Delcídio Amaral.

23

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 103, de 2005 (nº 45/99, 
na Casa de origem), que veda a exigência de 
carta de fiança aos candidatos a empregos 
regidos pela Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT.

Parecer sob nº 198, de 2006, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador 
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAS (Substitutivo), que apresenta.

24

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2006 (nº 1.696/2003, 
na Casa de origem), que altera o § 2º do art. 
12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros pri-
vados de assistência à saúde (acrescenta o 
planejamento familiar nos casos de cobertura 
dos planos ou seguros privados de assistên-
cia à saúde). 

Parecer favorável, sob nº 145, de 2007, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko.

25

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003, 
na Casa de origem), que altera o inciso XIII 
do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998 (inclui as normas técnicas 
como obras protegidas pela legislação dos 
direitos autorais).

Parecer favorável, sob nº 376, de 2006, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Roberto Saturnino.
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26

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 4, de 2006 (nº 4.730/2004, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi-
dente da República, que dá nova redação aos 
arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (dispõe sobre a 
autenticidade de peças oferecidas para prova 
no processo trabalhista e sobre o cabimento de 
recurso ordinário para instância superior).

Parecer favorável sob o nº 697, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator Senador Eduardo Suplicy .

27

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº 2.822/2003, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
único ao art. 1º da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor so-
bre a boa-fé nas relações de trabalho. 

Parecer sob nº 542, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.

28

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2006

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

Parecer sob o nº 1.175, de 2006, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator ad hoc: Senador Mão Santa, favorável, 
com a Emenda nº 1-CE, que oferece.

29

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 2005 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e  

143 do Regimento Comum)

Discussão, em segundo turno, do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 142, de 2005, de 

iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito – Desmanche, que altera a redação 
do art. 126 da Lei nº 9.503, de 24 de setembro 
de 1997, renumera e altera o seu parágrafo 
único, passando-o para § 1º e acrescenta os 
§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, instituindo ainda, 
os arts. 126-A e 126-B. 

Parecer sob nº 1.045, de 2008, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Efraim Mo-
rais, oferecendo a redação do vencido, para o 
segundo turno regimental.

30

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 30, DE 2003 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2003) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 6, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 30, de 2003, de autoria do 
Senador Sérgio Cabral, que acrescenta artigos 
à Lei nº 8.078/90 – Código do Consumidor, 
obrigando a comunicação prévia da inclusão 
do consumidor em cadastros, bancos de da-
dos, fichas ou registros de inadimplentes, e 
obrigando os fornecedores de bens e serviços 
a fixar data e turno para a entrega de bens e 
prestação de serviços.

Parecer sob nº 288, de 2007, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Gerson Camata, favorável ao Projeto com a 
Emenda nº 1-CMA, e subemenda que apre-
senta, e contrário ao Projeto de Lei do Senado 
nº 306, de 2003, que tramita em conjunto.

31

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 306, DE 2003 
(Tramitando em conjunto com o  

Projeto de Lei do Senado nº 30, de 2003) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 6, de 2007)

Projeto de Lei do Senado nº 306, de 
2003, de autoria do Senador Valmir Amaral, 
que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Con-
sumidor), tipificando como crime a manutenção 
de informações negativas sobre consumidor em 
cadastros, banco de dados, fichas ou registros 
por período superior a cinco anos.

NOVEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL342     



Novembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 5 46183 

32

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2005 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 7, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 169, de 2005, de autoria do 
Senador Paulo Paim, que altera dispositivo da 
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que 
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências.

Parecer sob nº 459, de 2007, da Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CDH 
(Substitutivo), que oferece.

33

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresen-
ta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 
2-Plen): favorável, nos termos de Subemenda 
que oferece.

34

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 277, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 9, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 277, de 2007, de autoria 
do Senador Flávio Arns, que acrescenta pará-
grafo 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. 

Parecer sob nº 874, de 2007, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Wilson Matos, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

35

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226, 
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta 
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe so-
bre as Comissões Parlamentares de Inquérito 
(tipifica as condutas de fazer afirmação falsa 
ou negar a verdade, na condição de indiciado 
ou acusado, em inquéritos, processos ou Co-
missões Parlamentares de Inquérito). 

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do Requerimento nº 
29, de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.

36

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
32, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 
Especial sobre Mudanças Climáticas, que al-
tera o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional 
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, para introduzir critérios 
relacionados com as mudanças climáticas glo-
bais no processo de licenciamento ambiental 
de empreendimentos com horizonte de ope-
ração superior a vinte e cinco anos.

37

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e  

143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
33, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dis-
põe sobre a Redução Certificada de Emissão 
(RCE) (unidade padrão de redução de emis-
são de gases de efeito estufa).
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38

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e  

43 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
34, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dis-
põe sobre a concessão de subvenção à imple-
mentação de Servidão Florestal, de Reserva 
Particular do Patrimônio Natural e de reserva 
legal, e sobre a possibilidade de recebimento 
da subvenção na forma de abatimento de dí-
vidas de crédito rural.

39

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
35, de 2008, de iniciativa da Comissão Mis-
ta Especial sobre Mudanças Climáticas, que 
altera dispositivo da Lei nº 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, para viabilizar o acesso, 
ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, dos 
autoprodutores de energia elétrica.

40

PARECER Nº 106, DE 2008

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 106, de 2008, da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, Relator 
ad hoc: Senador Flávio Arns, concluindo fa-
voravelmente à Indicação nº 2, de 2007, da 
Senadora Serys Slhessarenko, que sugere à 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, por seu intermédio, à Subcomis-
são de Trabalho Escravo, para analisar todas 
as matérias que tratem do tema e que se en-
contram em tramitação na Casa.

41

REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 778, de 2007, de autoria da Senadora 
Kátia Abreu, solicitando a remessa do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, à Comis-

são de Agricultura e Reforma Agrária, uma vez 
que o prazo na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos já se encontra esgotado. (Fixação e 
ajuste dos parâmetros, índices e indicadores 
de produtividade.)

42

REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Ca-
valcanti, solicitando a dispensa do parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos ao Projeto 
de Lei do Senado nº 312, de 2007, uma vez 
que o prazo naquela Comissão já se encontra 
esgotado. (Gestão de florestas públicas; institui 
o Serviço Florestal Brasileiro na estrutura do 
Ministério do Meio Ambiente)

43

REQUERIMENTO Nº 1.230, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.230, de 2007, da Senadora Serys 
Slhessarenko, solicitando voto de censura ao 
juiz Edilson Rumbelsperger Rodrigues, da 1ª 
Vara Criminal e de Menores de Sete Lagoas 
– MG, pela falta de ética e compromisso mo-
ral ao rejeitar pedidos de medidas cautelares 
contra homens que agrediram ou ameaçaram 
suas companheiras.

Parecer favorável, sob nº 618, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Pedro Simon.

44

REQUERIMENTO Nº 847, DE 2008 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 847, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Senador 
Eduardo Azeredo, em razão de correspondên-
cia por ele recebida, subscrita pelo Sr. Marco 
Aurélio Garcia, Assessor Especial de Política 
Externa do Presidente da República, relativa 
ao pronunciamento do Senador na sessão do 
Senado no último dia 11 de junho, sobre a mu-
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dança de opinião do Presidente da Venezuela, 
Hugo Chávez, em relação às Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (Farc). 

45

REQUERIMENTO Nº 877, DE 2008 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 877, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de congratulação ao governo 
colombiano, aos familiares e ao povo colom-
biano pela libertação da ex-senadora e ex-
candidata presidencial Ingrid Betancourt, de 
onze militares colombianos e três soldados 
americanos, que estavam em poder das Forças 
Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), 
e que este acontecimento seja utilizado como 
marco para o estabelecimento de um processo 
de paz e resolução pacífica do conflito armado 
vivenciado pelo país irmão. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 4 
minutos.)
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Ata da 206ª Sessão Deliberativa Ordinária,  
em 5 de novembro de 2008

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Garibaldi Alves Filho, Papaléo Paes, Romeu Tuma e Augusto Botelho

(Inicia-se a Sessão às 14 horas, e encer-

ra-se às 20 horas e 2 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

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

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.331, DE 2008

Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto 
de Lei do Senado nº 317, de 2005 que, “Dispõe sobre 
a tarifa telefônica nas ligações interurbanas a provedo-
res de Internet”, seja ouvida a Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática por 
estar no âmbito da sua competência.

Sala das Sessões, 5 de novembro de 2008. – 
Senador Wellington Salgado.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado 
e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.332, DE 2008

Nos termos do art. 258 do RISF, requeiro que 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 147, de 2008, seja 
apensado o Projeto de Lei do Senado nº 189, de 2004, 
para tramitação conjunta, por versarem sobre a mes-
ma matéria.

Sala das Sessões, 5 de novembro de 2008. – 
Senador Sérgio Zambiasi.

(À mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado 
e encaminhado à Mesa para decisão.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador. ) – Peço a palavra para uma 
comunicação inadiável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– V. Exª é o primeiro inscrito. 

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Pela ordem, Senadora Ideli Salvaltti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Peço minha inscri-
ção para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Para uma comunicação inadiável, V. Exª é a 
segunda.

Senador Mão Santa, eu tenho toda a boa von-
tade em me dirigir a V. Exª, mas o Senador Augusto 
Botelho...

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
Eu cheguei primeiro.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– ... está sinalizando ali.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu estava aqui 
presente antes do senhor, Senador Mão Santa. Por 
isso eu me inscrevo na frente.

Mas, qualquer coisa, eu cederei o meu lugar para 
ele, com toda gentileza.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Olha aí, 
viu?

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Como fica decidido?

Pela ordem, o Senador Augusto Botelho, o ter-
ceiro inscrito.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – V. Exª me 
coloque logo como orador inscrito, o primeiro. Eu me 
inscrevo agora e resolveu.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
Primeiro. Pronto. O Senador Mão Santa é o primeiro 
orador inscrito.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Orador ins-
crito: Mão Santa. Pronto. 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Sem prejuízo na ordem das inscrições, concedo 
a palavra ao Senador Augusto Botelho, como orador 
inscrito.

Então, V. Exª cede sua vez como orador inscrito 
ao Senador Mão Santa e passa a estar inscrito para 
uma comunicação inadiável? (Pausa.)

Então, o Senador Mão Santa falará como orador 
inscrito, por cessão do Senador Augusto Botelho, sem 
prejuízo na ordem dos inscritos. 

Com a palavra, o Senador Mão Santa.
Lembro a V. Exª que temos regimentalmente dez 

minutos para conceder-lhe e, se for necessário, dois 
minutos de tempo a mais para concluir seu belo dis-
curso como sempre.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Papaléo, dez é a nota que quero dar a V. Exª, dirigindo 
os trabalhos desta Casa. 
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Ontem tive a oportunidade, na calada da madru-
gada, ao aguardar o pronunciamento de Barack Obama, 
de assistir à reprise da TV Senado e ver que V. Exª dá 
grande contribuição à democracia ética e corajosa.

Srs. Parlamentares presentes, brasileiras e brasi-
leiros que nos assistem aqui ou pela televisão, é muito 
oportuno começar com V. Exª. Daí a minha insistência 
em usar a palavra, porque esta Casa não podia se ca-
lar, justamente agora, no ressurgir da democracia. 

Ontem, depois de ouvi-lo na reprise, percebi que 
V. Exª se transformou em um grande orador deste País 
– firme, sereno, tranqüilo. Como Che Guevara dizia: 
“Hay que endurecer, pero sin perder la ternura”. Você 
não perde a ternura, mas tem sido muito firme. V. Exª 
é um grande valor do PSDB, não só do seu Estado – 
que é o único que ainda não conheço, e quero ir para 
dizer àquele povo do Amapá, de Macapá, o significado 
da sua presença aqui no Senado. V. Exª engrandece 
a Casa. Sei que lá há grandes e extraordinários Se-
nadores, inclusive o ex-Presidente Sarney, que é um 
estadista, mas, mesmo diante das grandes represen-
tações do Amapá, V. Exª tem um brilho extraordinário 
nesta Casa.

Eu não poderia deixar de usar da palavra hoje. 
Ouvi, na calada da madrugada, a voz daquele líder 
dessa nova geração, Barack Obama, e quis Deus 
hoje ser consagrado também aqui, com aplausos do 
povo brasileiro, o Paim. Aliás, não sou da CAS, mas 
fui hoje para apoiar a luta do Paulo Paim, na Comis-
são dirigida pela Senadora Patrícia Saboya, para onde 
levou praticamente mil aposentados. Foi um quadro 
muito significativo para resgatarmos aqui uma coisa 
muito bonita.

Todos nós acompanhamos a política dos Estados 
Unidos. Está na hora, Paim, de aprendermos. Apren-
dermos mesmo. Não é feio, não! Eles nos antecederam 
na sua Constituição; eles nos antecederam na liber-
dade dos negros; eles nos antecederam na formação 
democrática. E ontem nós ouvimos o líder negro de lá. 
Que beleza de inteligência! Mas nós temos de apren-
der aqui, Senador Paulo Paim – eu no meu Partido, V. 
Exª no seu; todos os dois estão a dever ao Brasil e à 
democracia. O PMDB deve acabar com essa vaidade 
de que fez o maior número de Vereadores, o maior 
número de Prefeitos, Deputados, Senadores; e o PT, 
o Partido dos Trabalhadores, também. Ambos os Par-
tidos, que representamos com grandeza, devem se-
guir o que disse Barack Obama: “change”, mudança. 
Está aí o Senador Mário Couto. Mudança! Olhe como 
nós escolhemos os nossos candidatos. Que vergonha! 
Senador Paulo Paim, que vergonha!

O nosso Luiz Inácio diz:: “Vai ser a Dilma”. Isso 
não é assim... Está aí o Paim. É uma luta! É igual ao 

Luiz Inácio. Aliás, acho que o Luiz Inácio tem uma in-
veja do Paim, porque o Paim tornou-se grande. É pre-
ciso saber a origem. E eu sei. Sabe como? Vai ter a 
vigília aqui, que V. Exª vai fazer. Só não quero no Na-
tal. O Natal é da família, e eu já tinha me comprome-
tido com a minha Adalgisa, meus quatro filhos e sete 
netos. É uma festa de família. Mas, hoje, ele ensaiou 
que está disposto a fazer uma vigília aqui, no Natal, 
pelos aposentados.

E por que o Paim e o Luiz Inácio se parecem? E 
por que o Luiz Inácio está errado? E por que o PMDB 
está errado?

Os norte-americanos ensinaram ontem. Atentai 
bem! Não sei quem, uma mulher, Dilma candidata. Que 
mérito! Essa mulher já foi ao menos Vereadora, já foi 
Deputada, já foi Prefeita? Rapaz, não é assim, não. 
Tem que ser como nos Estados Unidos. O Barack Oba-
ma passou 22 meses em campanha. Ô Mário Couto, 
obstinado. Ô Luiz Inácio, ali é exemplo para todos nós. 
Ele foi buscar sabedoria no estudo. Duas formaturas: 
Ciências Políticas e Sociais, tipo Fernando Henrique; 
e Direito, tipo Rui Barbosa. E aquela inteligência... Ô 
Mário Couto, V. Exª é um grande orador, mas o Bara-
ck Obama ontem ganhou de V. Exª. Eu o ouvi de ma-
drugada. Aquilo é uma inteligência, e não é ao acaso. 
Paim, ele, obstinado, dedicou-se ao saber, ao estudo. 
Primeira formatura em Ciências Política e Sociais, tipo 
Fernando Henrique; a segunda, Direito, tipo Rui Bar-
bosa, em Harvard; Senador da República. E por que 
não temos coragem de nos lançarmos candidatos à 
Presidência, Paim? Por que esse PMDB não me dá o 
direito de fazer as primárias e eu disputar? Por quê? 
Os donozinhos de partidos... Foi a maior vergonha que 
vi na história do PMDB, este que está se vangloriando. 
Este PMDB cresceu, e eles não sabem nem como. Ga-
rotinho e Rigotto aproximaram-se do povo, foram para 
as prévias, as primárias dos Estados Unidos. Lá no 
Piauí, para termos isso, tivemos que enfrentar polícia. 
Impede-se o povo de ouvir os seus candidatos. Houve 
um imbróglio louco. Garotinho venceu, não teve o maior 
número no País, mas fizeram as regras. Depois, acha 
que recebeu os ataques da imprensa, greve de fome e 
tal. Atentai bem, a vergonha, ô Papaléo. Papaléo saiu 
do PMDB, e eu fui. Depois daquele imbróglio, surgiu e 
foi aclamado no recinto fechado do PMDB, que está a 
dever à democracia. Acabou. Quem contribuiu foi lá a 
geração de Ulysses, que está encantado no fundo do 
mar; do Teotônio Vilela, moribundo, com câncer aqui, 
“resistir falando e falar resistindo”; Tancredo, que se 
imolou; Juscelino, cassado; mas esta atual... Atentai 
bem! Então foi aclamado. Ô Paim, naquele imbróglio, 
Rigotto, Garotinho, PMDB e as lideranças do País 
todo aclamaram Pedro Simon para ser candidato. Fe-
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chado: Pedro Simon. Olha aí o que estão a nos dever. 
Aclamado ali no Auditório Petrônio Portella, e Pedro 
Simon agradece, aceita e diz: “Eu aceito e quero meu 
vice o Mão Santa”. Cirurgião, eu disse: “Pedro, Pedro, 
Platão disse ‘seja ousado cada vez mais, mas não 
em demasia’. Já está um rolo aqui. Garotinho recuou, 
foi nobre, foi grande, foi um estadista. Mas, Pedro, a 
gente tem que colocar o Garotinho seu vice, porque já 
está...” Não é, Mário Couto? Seja ousado. Eu me ins-
pirei em Platão. Não é que eu estava fugindo; seria a 
maior honra e a maior glória ser vice de Pedro Simon. 
Não era? Já estava feita a minha biografia, entendeu, 
Paim? Fomos para a Executiva. Que vergonha! Pedro 
Simon perdeu ou não o deixaram ser candidato. Pedro 
Simon foi impedido. E botaram um para, com palavras 
ofensivas, inibir Pedro Simon, humilhar Pedro Simon. 
É o meu Partido.

E o seu, Paim? Por que não lhe dão o direito de 
ser lembrado? V. Exª que enfrentou o Luiz Inácio em 
São Paulo, na CUT. Luiz Inácio Presidente e V. Exª dis-
se: “Se o Rio Grande do Sul não participar, não tiver 
um membro, nós nos retiraremos”. E se retirou. Aí o 
Luiz Inácio foi atrás do Paim, e o Paim foi Secretário 
da ONU.

Por que o Partido dos Trabalhadores não proce-
de melhor do que o meu PMDB? Chame, no seu Rio 
Grande do Sul, Paim ou a mulher. Paim, um trabalhador; 
Paim, o que luta; Paim, o que defende os aposentados, 
o salário mínimo, os idosos; Paim que é Senador da 
República como Barack Obama.

E o seu também? Por que Mário Couto, que traz 
o melhor do Pará na oratória, na firmeza, na coragem 
e na luta, não é chamado para participar das primá-
rias, das prévias? E Arthur Virgílio, do seu Partido, 
Papaléo? É isso.

Ô Paim, vamos modificar essa história! E nós já 
vamos começar aqui. Aqui! 

Hoje é aniversário de Rui Barbosa. Por isso a 
minha vinda e a minha insistência, porque esta Casa 
não poderia deixar – hoje ele completaria 159 anos – 
passar em branco. 

Cento e oitenta e três anos tem este Senado da 
República. É o melhor da história do Brasil. Aqui o povo 
jogou flores quando Rui Barbosa e outros fizeram a 
lei para a mulher Isabel sancionar libertando os Ba-
rack Obamas, libertando os Pains, os Mandelas, que 
enriquecem a democracia. Então, foi Rui Barbosa. O 
meu motivo é esse.

Ô Mário Couto, sabe o que ele nos ensinou? Um 
homem que não luta pelos seus direitos não merece 
viver. Então, vamos começar logo aqui, no Senado. O 
Senado é grande porque sempre o foi. O Senado foi 
uma inspiração divina. O Poder Judiciário acha que é 

inspiração divina porque Moisés recebeu as leis e Je-
sus disse “bem-aventurados os que têm fome e sede 
de justiça”. Nós somos divinos porque, quando o líder 
maior de Deus quis desistir, Augusto Botelho, ouviu a 
voz: “Busque os mais velhos e eles o ajudarão, Moi-
sés, a carregar o fardo do povo”. Essa era idéia divina, 
os mais velhos. 

Aí nasceu na Grécia, melhorou. E na Itália do Re-
nascimento, bradava Cícero, que falava assim: “Pelo 
Senado e o povo de Roma”. Eu falo, eu posso, nós 
podemos dizer “o Senado e o povo do Brasil”; nós que 
salvaguardamos essa democracia. Assim sempre foi. 
Para nascer a República, para libertar os negros, en-
frentar a ditadura. Eu vi, um homem do Piauí; quando 
os canhões adentraram aqui, eu estava ao lado de 
Petrônio Portella. Houve uma reforma do Judiciário, e 
os canhões fecharam aqui. A imprensa, Papaléo, foi a 
Petrônio, entrevistaram-no e ele disse só uma frase: 
“É o dia mais triste da minha vida”.

Nós somos o povo. Ulysses disse: “Ouça a voz 
rouca das ruas”. É o povo. Nós somos o povo. Somem 
os votos aqui. Se somarmos – e eu já fiz essa opera-
ção –, veremos que dá mais do que os votos do Pre-
sidente da República Luiz Inácio. Nós somos o povo. 
Então, Rui Barbosa nos ensinou isso. Quando nasceu 
o governo do povo, pelo povo, para o povo, com cem 
anos de demora, nasceu aqui, e quiseram os militares 
continuar. E esse aí – lá no Piauí, no Nordeste, a gente 
chama de “pai-d’égua” um cabra macho – se virou para 
os militares, para o Deodoro, para o Floriano e para o 
Hermes da Fonseca e disse: “tô fora”. Aí, deram a ele 
de novo, Augusto Botelho, o Ministério da Fazenda. 
Agora, estão-se vendendo por qualquer porcaria, por 
qualquer DAS. Mas ele disse: “Não troco a trouxa de 
minhas convicções por um Ministério”. Isso nós temos 
de aprender do PMDB. Nosso Rui Barbosa nos ensi-
nou, e eu venho lhes trazer.

E acho, e entendo que o meu amigo Professor 
Cristovam Buarque deve reeditar e dar a todo brasi-
leiro, a todos, ao jovem, à mocidade... Rui Barbosa, ô 
Mário Couto, no fim de sua vida, ele, por 32 anos no 
Senado, quase todo o tempo na oposição. Governo é 
coisa velha, antiga. Até os homens da caverna já ti-
nham. A oposição é da modernidade. Por isso é que 
nós estamos aqui. Foi na Oposição, nesta tribuna, que 
Afonso Arinos, para mostrar a força do Senado, dis-
se... Getúlio, estadista bom, mas envolvido naquele 
crime que Gregório Fortunato planejou. E aqui estava 
Afonso Arinos, esse que fez a Constituinte, que foi o 
ícone que comemoramos - a propaganda e a publici-
dade diziam que tudo estava bem. Para ver o que vale 
o Senado daqui, disse Afonso Arinos: “Será mentira a 
viúva? Será mentira o órfão? Será mentira o mar de 
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lama?” E Getúlio, o bondoso estadista, teve de fazer 
aquela carta de despedida.

E este é o Senado de Rui Barbosa. E queria 
aqui que o Cristovam Buarque, que dirige tão bem a 
Comissão de Educação e Cultura, de que faço parte, 
entregasse a todos os brasileiros e brasileiras o último 
discurso de Rui Barbosa. Ele, homenageado e convi-
dado para paraninfo, já em idade avançada, não pode 
comparecer e pediu a um colega que lesse “Oração 
aos Moços”. Então, é esse o erro, Paim. E caminhava... 
Tião, Tião, você já leu “Oração aos Moços”?

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Senador Mão Santa, permita-me: vou conceder a V. 
Exª um minuto para que conclua o seu discurso.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Em um minu-
to, Jesus fez o Pai Nosso e nos leva ao céu. E quero 
levar o Brasil a melhores caminhos.

Atentai bem, e ele ensina o estudo e o trabalho. É 
aquilo que o Barack Obama dizia: “Nós podemos”. Mas 
nós podemos com os passos e as pernas no estudo e 
no trabalho, e não distribuindo esmola e deixando um 
povo à toa, sem esperança. 

Para terminar essa homenagem a Rui Barbosa, 
eu apenas usaria suas palavras, muito atuais para o 
dia de hoje:

De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto 
ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer 
a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os po-
deres nas mãos dos maus, o homem chega a 
desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter 
vergonha de ser honesto.

Parece que ele escreveu ontem. O dia de hoje 
está aqui enquadrado. Mas, inspirado no grande líder 
que surgiu ontem, das Américas e do mundo da de-
mocracia, ele dizia: “Nós podemos”.

Papaléo, nós podemos! Eu sei. Eu sei que pas-
sou Rui Barbosa, mas que fiquem em nossa mente os 
ensinamentos. E, com as bênçãos de Deus, possamos 
rezar. Nós podemos, por meio de exemplos como Rui 
Barbosa, fazer esta Pátria crescer e florescer por in-
termédio do estudo e do trabalho, para riqueza e pros-
peridade de todos.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Mão Santa.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER  Nº 1.092, DE 2008

Da Comissão de Serviços de Infra-Es-
trutura, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 109, de 2008, (nº 1.531/2007, na Casa de 
origem) que altera a Lei nº 9.537, de 11 de 

dezembro de 1997, para tornar obrigatório 
o uso de proteção no motor, eixo e partes 
móveis das embarcações.

Relator: Senador Leomar Quintanilha

I  – Relatório

Trata-se de proposição originária da Câmara dos 
Deputados, que tem por objetivo proteger os passa-
geiros e tripulantes de embarcações contra o risco de 
acidentes.

Acrescenta-se novo artigo à Lei nº 9.537, de 1997, 
que “dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário 
em águas sobre jurisdição nacional e dá outras pro-
vidências”, para determinar a obrigatoriedade do uso 
de proteção no motor, eixo e quaisquer outras partes 
móveis das embarcações que possam promover riscos 
à integridade física dos passageiros e da tripulação.

O descumprimento da exigência sujeita o infrator 
às medidas administrativas de “apreensão do certificado 
de habilitação” e de “apreensão, retirada do tráfego ou 
impedimento da saída da embarcação” e as penas de 
multa e de suspensão ou cancelamento do certificado 
de habilitação, já constantes da lei.

Em caso de reincidência, o valor da multa é mul-
tiplicado por três, a embarcação é apreendida e o cer-
tificado de habilitação é cancelado.

Um parágrafo adicional esclarece que a aplicação 
dessas penas e medidas administrativas não exime o 
infrator da responsabilização cível e criminal.

A cláusula de vigência prevê que a lei entrará em 
vigor após decorridos trinta dias de sua publicação.

Na justificação, a autora, Deputada Janete Ca-
piberibe, argumenta que as embarcações com motor 
constituem um dos únicos meios de transporte na re-
gião amazônica. Muitos dos barcos circulariam sem 
qualquer fiscalização e seriam freqüentes os acidentes, 
dos quais decorreriam mortes e mutilações.

A proposição foi aprovada nas Comissões de 
Viação e Transportes, e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania da Câmara dos Deputados.

No Senado, foi distribuída exclusivamente à Co-
missão de Infra-estrutura.

II – Análise

O projeto dispõe sobre transportes, matéria de 
competência da União, nos termos do art. 22, XI, da 
Constituição, não havendo reserva de iniciativa em 
favor do Presidente da República.

A precariedade das condições de transporte 
aquaviário é notória e coloca em risco uma quanti-
dade expressiva de cidadãos brasileiros. É o caso, 
particularmente, dos moradores da região Norte, que 
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dependem desse meio de transporte para seu deslo-
camento quotidiano.

Como bem aponta o voto do ilustre Deputado Beto 
Albuquerque, relator da matéria em ambas as comis-
sões da Casa de origem, “a proteção às partes móveis 
das embarcações, as quais evidentemente incluem o 
motor e o eixo, já está contemplada nas normas da 
autoridade marítima, sendo que o principal problema 
relacionado aos acidentes, como já ressaltado na pró-
pria justificação do projeto, é a falta de fiscalização

Apesar disso, tendo em vista a gravidade do 
problema, decorrente tanto dos danos causados às 

vítimas, quanto da freqüência com que ocorrem os aci-
dentes, justifica-se a inclusão de um artigo específico 
sobre a proteção de motores, eixos e demais partes 
móveis das embarcações, bem como o agravamento 
das sanções contra os infratores.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é pela constitucionalida-
de, juridicidade e boa técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 109, 
de 2008.

Sala da Comissão, 29 de outubro de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 22. Compete privativarnente à União legis-

lar sobre:
....................................................................................

XI – trânsito e transporte;
....................................................................................

 
LEI Nº 9.537, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1997

Dispõe sobre a segurança do tráfego 
aguaviário em águas sob jurisdição nacio-
nal e dá outras providências.

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

 
PARECER Nº 1.093, DE 2008

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 137, de 2008 (nº 370/2007, na 
Casa de Origem), que dispõe sobre  o cri-
me de extermínio de seres humanos, altera 
o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro 
de 1940 – Código Penal, e dá  outras pro-
vidências.

Relator: Senador Antonio Carlos Valadares

 
I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 137, de 
2008 (PL nº 370, de 2007, na origem), promove as 
seguintes alterações no Código Penal (CP):

a) insere o § 6º no art. 121, para estabe-
lecer aumento de pena no caso de o homicídio 
ser praticado com a intenção de fazer justiça 
pelas próprias mãos, para satisfazer preten-
são própria ou de outrem, ou sob o pretexto 
de oferecer serviços de segurança;

b) altera o § 7º do art. 129 (lesão cor-
poral), para incorporar a causa de aumento 
de pena estabelecida no § 6º do art. 121, na 
forma descrita;

c) acrescenta o art. 288-A, para definir 
o crime de constituição de milícia privada, a 

ser punido com reclusão, de quatro  a oito 
anos;

d) insere o art. 307-A, para tipificar a ofer-
ta ilegal de serviço de segurança, a ser punida 
com detenção, de um a dois anos.

Ademais, o art. 6º do PLC estabelece que “os 
crimes de que trata esta lei são considerados ofensa 
ao Estado Democrático de Direito e de interesse da 
União.”

Na justificação do projeto oiginal, o Deputado 
Luiz Couto  assinala o seguinte:

No interior do País, principalmente Nor-
deste, Norte e Centro-Oeste, os proprietários 
do poder e riquezas têm laços de convivência 
ou parentesco com delegados, secretários de 
segurança e, em alguns casos, com membros 
da Magistratura ou Ministério Público. O que 
pode suscitar beneplácito destas autoridades 
na apreciação das infrações cometidas por 
esses segmentos.

E conclui que, diante da “possibilidade concreta 
de se macular o processo desde a sua instrução, nas 
instâncias estaduais”, há necessidade de se estabele-
cer a competência da Justiça Federal para julgamento 
desses crimes.

Não foram oferecidas emendas.

 
II – Análise

Preliminarmente, gostaríamos de registrar que é 
nobre e digno de louvor o propósito de se combater os 
grupos de extermínio e as milícias privadas.

Passando à análise do PLC, preocupa-nos a re-
dação do § 6º que se quer acrescentar ao art. 121 do 
CP, como segue:

“Art. 121.  ..............................................
§ 6º A pena é aumentada de 1/3 (um 

terço) à metade se o crime é praticado com a 
intenção de fazer justiça pelas próprias mãos, 
para satisfazer pretensão própria ou de outrem 
ou pratica-se o crime sob o pretexto de ofere-
cer serviços de segurança. (NR)”

Da forma como está redigido, o dispositivo alcan-
ça, por exemplo, o pai de família que comete homicídio 
contra quem, com requintes de crueldade, provocou a 
morte de sua filha. Não que esse crime não seja tam-
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bém reprovável, mas seu agente não merece ser tratado 
como quem participa de um grupo de extermínio.

O que se percebe é que a redação desse dis-
positivo não reflete a verdadeira intenção ou preo-
cupação do autor do projeto original na Câmara dos 
Deputados.

O texto do PLC merece reparos também no art. 
288-A que pretende inserir no CP:

Art. 288-A. Constituir, organizar, integrar, 
manter ou custear organização paramilitar, 
milícia particular, grupo ou esquadrão com 
a finalidade de praticar qualquer dos crimes 
previstos neste Código:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) 
anos.

Do nosso ponto de vista, a simples existência de 
organização paramilitar já é antijurídica, independen-
temente da finalidade a que se destine.

Por último, receamos que o art. 6º do PLC seja 
inconstitucional, por ferir as disposições referentes à 
distribuição de competência entre os órgãos jurisdi-
cionais.

Ademais, o dispositivo não alcançaria o seu pro-
pósito, pois incorre em grave erro conceitual ao esta-
belecer que a União, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, tem interesse nos crimes de extermínio ou 
assemelhados.

Na verdade, a repressão ao crime interessa a 
Justiça Pública.

O que o art. 109, IV, da Constituição Federal (CF) 
diz é apenas que são processados na Justiça Federal 
os crimes praticados em detrimento de bens, serviços 
ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas 
ou empresas públicas. O crime de extermínio, se não 
envolver concretamente uma dessas circunstâncias, 
haverá de ser julgado na esfera estadual.

O ordenamento jurídico já prevê a possibilidade, 
entretanto, de haver o deslocamento da competência 
para a Justiça Federal, conforme estabelecido pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004, que incluiu o 
seguinte § 5º no art. 109 da CF:

Art. 109.  ................................................
 ..............................................................
§ 5º Nas hipóteses de grave violação 

de direitos humanos, o Procurador-Geral da 
República, com a finalidade de assegurar o 
cumprimento de obrigações decorrentes de 

tratados internacionais de direitos humanos 
dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, 
perante o Superior Tribunal de Justiça, em 
qualquer fase do inquérito ou processo, inci-
dente de deslocamento de competência para 
a Justiça Federal.

Em vista disso, consideramos que o art. 6º do 
PLC deve ser suprimido.

 
III – Voto

Por todo o exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 137, de 2008, com as 
seguintes Emendas:

 
EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se ao § 6º do art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940, na forma do art. 2º Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 137, de 2008, a seguinte 
redação:

“Art. 121.  ..............................................
 ..............................................................
§ 6º A pena é aumentada de um terço 

até a metade se o crime for praticado por mi-
lícia privada, sob o pretexto de prestação de 
serviço segurança, ou por grupo de extermí-
nio. (NR)”

 
EMENDA Nº 2 – CCJ

Dê-se ao art. 288-A do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940, na forma do art. 4º do 
Projeto de Lei da Câmara nº 137, de 2008, a seguin-
te redação:

“Art. 288-A. Constituir, organizar, integrar, 
manter ou custear organização paramilitar de 
qualquer espécie, independentemente da fi-
nalidade.

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) 
anos.”

 
EMENDA Nº 3 – CCJ

Suprima-se o art. 6º do Projeto de Lei da Câmara 
nº 137, de 2008.

Sala da Comissão, 29 de outubro de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1986

....................................................................................
Art. 109. Aos juízes federais compete processar 

e julgar:
....................................................................................

IV – os crimes políticos e as infrações penais prati-
cadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da 
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a 
competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;
....................................................................................

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos 
humanos, o Procurador-Geral da República, com a fi-
nalidade de assegurar o cumprimento de obrigações 
decorrentes de tratados internacionais de direitos hu-
manos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, 
perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase 
do inquérito ou processo, incidente de deslocamento 
de competência para a Justiça Federal. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.

                                  Código Penal.

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

CAPÍTULO II 
Das Lesões Corporais

Lesão corporal
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a 

saúde de outrem:
Pena – detenção, de três meses a um ano.
Aumento de pena.
§ 7º Aumenta-se a pena de um terço, se ocorrer 

qualquer das hipóteses do art. 121, § 4º. (Redacão 
dada nela Lei nº 8.069, de 1990)
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.092 e 
1.093, de 2008, das Comissões de Serviços de Infra-
Estrutura e de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 
as seguintes matérias: 

– Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 2008 (nº 
1.531/2007, na Casa de origem), que altera a 
Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, para 

tornar obrigatório o uso de proteção no motor, 
eixo e partes móveis das embarcações;

– Projeto de Lei Câmara nº 137, de 2008 (nº 370/2007, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o crime de 
extermínio de seres humanos, altera o Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal, e dá outras providências.

As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receberem emendas, nos termos 
do art. 235, § 2º, d, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Paim.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, enquanto o Senador Paulo Paim se 
dirige à tribuna...

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Pois não, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu gostaria que V. Exª me 
inscrevesse pela Liderança da Minoria, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– V. Exª está inscrito.

Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Paim, 
visto que, dos Senadores presentes, não há oradores 
inscritos. Assim como V. Exª, eu também estou inclu-
ído no art. 17, §1º.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Usarei 
esta oportunidade que V. Exª me deu, numa homena-
gem ao Barack Obama, creio eu.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Sim, e aos aposentados.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Papaléo Paes, Senador Mão Santa, 
Senador Augusto Botelho, Senador Tião Viana, Sena-
dor Mário Couto, hoje, sem sombra de dúvida, é um 
dia especial.

Eu venho dizendo aqui da tribuna que 2008 é um 
ano mágico; 2008 lembra os 120 anos da Abolição; 
2008 lembra os 60 anos da Declaração dos Direitos 
Humanos; 2008 lembra os 20 anos da Assembléia 
Nacional Constituinte; 2008 lembra a primeira vez, no 
mundo, que nos Estados Unidos da América um negro 
assume a Presidência.

Eu diria, Sr. Presidente, que o mundo está em 
festa. Nunca, na história da humanidade, eu vi ou ouvi 
um presidente ser tão aplaudido no momento de sua 
eleição. Nunca! Nunca em todos os tempos!

Sr. Presidente, os tambores, com certeza, no dia 
de hoje, tocaram na África, mas tocaram também na 
Europa, na Oceania, na Ásia e tocaram, com certeza, 
em toda a América. Negros, brancos, latinos, católicos, 
protestantes, evangélicos, líderes das mais variadas 
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matizes, dançaram; jovens cantaram nos bares. Muitos 
dançaram, outros saíram às ruas a aplaudir a grande 
mudança, quase revolucionária, nos Estados Unidos 
da América, com a vitória de Barack Obama.

Sr. Presidente, confesso que eram três da madru-
gada quando assistia ao pronunciamento de Barack 
Obama. Fui à sacada, olhei para o céu e percebi que 
havia somente duas estrelas. Pensei comigo: uma es-
trela é a de Barack Obama.

Confesso – e não quero repetir aqui o gesto – que 
as lágrimas rolaram. Lembrei-me daqueles homens e 
mulheres que tombaram na luta contra o preconceito 
lá nos Estados Unidos e em outros países. Lembrei-
me de uma humilde professora que disse “eu vou pe-
gar o ônibus” – em que negros não eram permitidos. 
A partir daquele momento, ela foi barrada e liderou um 
movimento para que ninguém mais pegasse o ônibus. 
Negros e brancos passaram a não pegar aquele ôni-
bus. Lembrei-me de Malcolm X, com seu radicalismo, 
que morreu na luta pela igualdade; lembrei-me do nos-
so Zumbi; lembrei-me também de Martin Luther King; 
lembrei-me de Mandela, lembrei-me de homens como 
Gandhi. Percebi que era um momento mágico.

Percebi em Barack Obama uma transformação 
universal nas políticas humanitárias. Percebo em Ba-
rack Obama a esperança e os sonhos de que outro 
mundo é possível, em que o homem, o ser humano 
esteja em primeiro lugar. Quem diria, Sr. Presidente, 
que veríamos, nos Estados Unidos da América, um 
negro eleito Presidente da República? O sonho de 
tantos se tornou realidade.

Talvez para muitos esse fato não seja tão mar-
cante como é para a gente, como é para mim, Sr. 
Presidente, e para as crianças negras, que vão acor-
dar todo dia e ver que é possível chegar lá, ver que 
Barack Obama, como aqui foi dito, Senador Mão San-
ta, estudou, estudou, estudou e trabalhou. Fez duas 
universidades, chegou lá e provou ao mundo – uma 
frase que gosto de repetir – que a capacidade de um 
homem não se mede pela cor da pele, mas pelo seu 
caráter, pela sua conduta, pela forma de agir e de de-
fender as suas idéias.

Barack Obama demonstra que governar para 
todos é um princípio universal de todos os homens 
de bem. Barack Obama, Sr. Presidente, representa o 
novo, representa a mudança, representa a liberdade, 
a igualdade; representa, eu diria, o grito dos livres, 
representa o grito dos excluídos, representa que é 
possível chegar lá.

Eu espero que cada criança, cada jovem, cada 
adulto, cada idoso do nosso País que saiba da cami-
nhada desse homem veja nele uma referência de que 
nós podemos construir uma nova sociedade em que 

realmente o homem, a mulher e o meio ambiente es-
tejam em primeiro lugar.

Estou empolgado, Sr. Presidente, estou empol-
gado com este momento. Sei que o novo presidente 
não vai governar sozinho, sei que ele não fará milagre, 
mas é uma mudança profunda na alma, no coração, 
nas mentes da humanidade a vitória acontecida lá nos 
Estados Unidos.

Sr. Presidente, eu poderia falar de tantos outros 
lutadores aqui no Brasil que tombaram pela democracia 
e pela liberdade, mas faço esta pequena mensagem 
porque, na segunda-feira, eu fiz um pronunciamento 
falando da vitória de Barack Obama, com certeza ab-
soluta, nos Estados Unidos. A vitória de Obama entra 
para a história de forma definitiva, como vi hoje pela 
manhã. O mundo foi um antes de 5 de novembro e há 
de ser outro a partir desta data. Certamente, após esta 
vitória, o céu, Sr. Presidente, passará a ter mais estrelas, 
e o sol efetivamente vai iluminar cada vez mais a vida 
de todos. O povo americano foi ousado, foi corajoso, 
como nós também temos que ser neste País.

Sr. Presidente, falei de duas estrelas, Senador 
Mário Couto. Falei de outra estrela que brilhava no céu 
nesta noite e entendi que era a estrela dos idosos, era 
a estrela dos aposentados. Na madrugada desta noite 
vi o brilho de Obama e me convenci de que aprova-
ríamos o PL nº 58, e como o fizemos, com a presen-
ça hoje de mais de 600 idosos. Quero render, neste 
momento, minhas homenagens: primeiro, ao Senador 
Rodolfo Tourinho, que não está mais na Casa, mas fez 
um substitutivo ao PL nº 58, uma obra-prima que não 
deixa que ninguém questione sua constitucionalida-
de. E aponta caminhos segundo os quais, em cinco 
anos, inclusive ajustando-se a peça orçamentária, as 
perdas dos aposentados poderão ser pagas caso a 
caso, garantindo a eles somente a justiça e os seus 
direitos. Rendo minhas homenagens ao Senador Ex-
pedito Júnior, que foi o Relator e teve que viajar no 
dia de hoje; rendo as minhas homenagens à Senado-
ra Rosalba Ciarlini, que foi Relatora ad hoc, aceitou o 
desafio. Muitos achavam que não ia dar quorum, mas 
os Senadores e Senadoras estavam lá em massa e, 
por unanimidade, aprovaram o PL nº 58.

Espero que não haja recurso; espero que nenhum 
Senador aceite colocar o seu nome em um recurso. 
Assim, o projeto virá para o plenário, e vamos deixar 
que ele, de forma natural, como as águas de um rio, 
siga em direção ao oceano. Que o PL nº 58, como as 
águas de um rio, vá em direção à Câmara dos De-
putados. Estou convicto de que não haverá veto do 
Presidente da República se a Câmara cumprir a sua 
parte em relação aos aposentados, como nós estamos 
cumprindo aqui, no Senado da República.
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Senador Mário Couto, estou rezando para que 
a gente não precise fazer vigília. Estou torcendo para 
que prevaleça o bom senso, o entendimento, o diálogo, 
a conversa em cima dos interesses dos aposentados 
e pensionistas. Hoje vimos cerca de 600 aposentados 
de todo o País que viajaram, como me disseram al-
guns, três, quatro, cinco, seis dias até aqui para verem 
aprovados o seu projeto em uma comissão; não é justo 
que eles, de repente, vejam o projeto atropelado por 
um requerimento para passar por outra novena aqui, 
no plenário do Senado. Estou esperançoso que ele vá 
para a Câmara e que a questão dos aposentados se 
resolva antes do final do ano.

Senador Papaléo Paes, V. Exª, que é médico, 
sabe. Milhares – ou centenas, se quiserem – de apo-
sentados já faleceram, já tombaram como heróis, lu-
tando pelo seu reajuste. Não conseguiram! O bonito 
para mim é ver que cada e-mail que recebo – são 
cerca de 5.000 e-mails por semana – são dos filhos 
de aposentados – homens e mulheres – já falecidos 
dizendo: Senador Paulo Paim, continue com os Sena-
dores e Deputados nesta luta, porque nós assumimos 
a bandeira (do pai ou da mãe já falecidos, ou do avô, 
do bisavô já falecido).

Nem que seja pela causa daqueles que ainda não 
faleceram, esta luta precisa continuar. Tenho convicção 
de que o Presidente Lula está acompanhando com sen-
sibilidade esse debate. Se tivermos vigília aqui, será 
de um dia; mas será depois de dois dias, será depois 
de três dias; e se não votarmos o Orçamento, porque 
essa é a tendência, haveremos de passar aqui, quem 
sabe, o Natal. Mesmo se passarmos o Natal aqui den-
tro, com certeza absoluta, em cada casa deste País 
– isso para mim não tem preço, Senador Mário Couto 
–, em cada lar, na ceia da noite de Natal, eu sei que 
vai haver oração em defesa dos Parlamentares para 
que permaneçam firmes em defesa dos aposentados 
e pensionistas. 

Isso é algo que vai chegar a nós pela energia 
do Universo. Essa é uma luta permanente. Ela só vai 
terminar quando fizermos justiça aos aposentados e 
pensionistas.

O bonito para mim, Senador Papaléo Paes, Sena-
dor Augusto Botelho, Senador Flávio Arns, é que essa 
não é uma luta de partido da Oposição ou da Situa-
ção, não é uma luta do Legislativo contra o Executivo; 
é uma luta de homens de bem tanto do Executivo e 
do Legislativo como do Judiciário que têm conversado 
comigo. Se a lei passar, ninguém venha alegar que ela 
não é constitucional, porque ela é constitucional, sim. 
É a luta daqueles que querem somente que os apo-
sentados e pensionistas vivam, envelheçam e morram 

com dignidade, porque todos nós vamos morrer um 
dia. O bonito é isso.

Hoje pela manhã fui lá e não vi um Senador fa-
zendo um discurso de oposição ao Governo. Todos se 
pronunciaram no sentido da conciliação, do entendi-
mento em defesa dos interesses dos aposentados e 
dos pensionistas.

Senador Flávio Arns, passo a palavra a V. Exª, 
se me permitir o Presidente.

O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Senador 
Paim, quero parabenizar V. Exª pela trajetória de vida 
a favor do salário mínimo, a favor da luta dos aposen-
tados, dos pensionistas e outros, como, por exemplo, 
o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da 
Igualdade Racial. De fato, V. Exª tem toda razão. Não 
é uma luta contra ou a favor do Governo; é a favor da 
dignidade, de boas e dignas condições de vida para 
milhões de brasileiros que precisam ter sua caminhada 
reconhecida após uma vida dedicada ao País. Os apo-
sentados e os pensionistas do Regime Geral da Previ-
dência precisam ter suas necessidades atendidas por 
meio de uma aposentadoria digna. Os três projetos de 
lei são fundamentais. O fator previdenciário tem de ser 
derrubado. É uma excrescência que persiste em nosso 
meio e tem de ser extirpado. O segundo aspecto é a 
convergência da atualização do salário do aposentado 
na comparação com o salário mínimo. O outro ponto 
que foi discutido, votado e aprovado no dia de hoje foi 
a recuperação das perdas ocorridas durantes esses 
anos. Parabéns a V. Exª. O trabalho de V. Exª foi muito 
enaltecido e contou...

(Interrupção do som.)

O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Quero tam-
bém, Sr. Presidente e Senador Paulo Paim, lembrar as 
pessoas do papel do Senador Rodolpho Tourinho, que 
foi o Relator na Comissão de Constituição e Justiça. 
Faz dois anos que ele já não é Senador, mas é bom 
que o povo da Bahia, ele próprio, e o brasileiro, o apo-
sentado e o pensionista saibam que ele teve um papel 
fundamental na adequação do projeto a exigências de 
legalidade e de constitucionalidade. O projeto é bem 
adequado também sob esse ponto de vista. Foi um 
avanço. Parabéns. Parece-me que os pensionistas e 
aposentados da Varig, até o final do ano, vão ter a sua 
situação regularizada em função das várias audiências 
que tivemos inclusive no Supremo Tribunal Federal. 
São notícias boas, importantes, mas a luta continua. 
É importante a mobilização a favor de que esse pro-
cesso todo termine bem. Obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) –Muito 
obrigado, Senador.
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Sr. Presidente, se V. Exª me permitir, eu gosta-
ria de ouvir o Senador Augusto Botelho como último 
aparteante.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Sr. 
Presidente, quero fazer um aparte rápido só para para-
benizar o Senador Paim em nome dos aposentados de 
Roraima e deixar bem claro que nós estamos sempre 
juntos nessa luta. V. Exª sempre teve o meu apoio todas 
as vezes. Hoje eu estava numa audiência no Ministério 
do Desenvolvimento Agrário quando precisei vir aqui, 
mas V. Exª sabe que essa luta para recompor o valor 
das aposentadorias é uma luta de todos os brasileiros. 
Afinal de contas quem foi que construiu este País em 
que estamos vivendo? Quem foi que construiu o meu 
Estado, Roraima? Foram eles: os que já se foram e os 
que estão lá, vivos e aposentados. Nós estamos cons-
truindo a nossa parte e é obrigação nossa trabalhar 
para que eles vivam com dignidade. Tenho certeza de 
que Deus vai ajudar a V. Exª e a todos nós, que es-
tamos lutando por isso, para que essa reivindicação 
seja atendida.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Flávio Arns e Senador Augusto 
Botelho pelos apartes. 

Sei que o Senador Mário Couto vai falar sobre 
o mesmo tema, mas, Senadora Kátia Abreu, quero 
dizer a ambos que essa luta não é de um homem ou 
de uma mulher só. Como disse o Barack Obama, nós 
estamos caminhando juntos, por isso que é possível 
atingir a vitória.

Senadora Kátia Abreu, concedo um aparte a V. 
Exª.

A Srª Kátia Abreu (DEM – TO) – Senador Paim, 
eu gostaria de parabenizar V. Exª por essa grande luta 
que comanda há tantos anos nesta Casa em prol dos 
aposentados. Graças a Deus, um dia nós todos che-
garemos lá.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Se Deus 
quiser.

A Srª Kátia Abreu (DEM – TO) – Queremos 
ser aposentados, queremos ser idosos. Quanto mais 
idosos ficarmos, mais vida teremos e vida digna. Não 
basta estar respirando, não basta estar comendo nem 
dormindo; nós temos que dar aos nossos aposenta-
dos, aos nossos idosos uma condição de dignidade, 
uma condição mínima de dignidade para quem cons-
truiu um passado, para quem construiu uma vida, para 
quem constituiu uma família, para quem lutou por este 
País. Quero, com muita alegria, abraçar todos os apo-
sentados e pensionistas do meu querido Estado do 
Tocantins por essa grande luta de todos nós, supra-
partidária. V. Exª é do Partido do Governo, o PT, e nós 
todos do Democratas, que é o meu Partido, do PSDB, 

enfim, todos, participamos. Essa foi uma bandeira de 
responsabilidade e consciência em prol de todos os 
aposentados, que não têm partido neste País, brasi-
leiros que merecem o nosso respeito e a nossa consi-
deração. Parabéns a esta Casa e parabéns a V.Exª por 
essa luta, por essa vitória. Tenho certeza absoluta de 
que o Presidente da República jamais vetará matéria 
dessa natureza. Muito obrigada!

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Cumpri-
mento a Senadora Kátia. Senadora, permita-me falar 
especificamente com V.Exª sobre outro projeto. V.Exª 
hoje me dizia: “Senador, quanto a esse projeto do ex-
Senador Sibá Machado, não sou contra, mas ele é 
inconstitucional”. Na hora houve alguma divergência. 
Depois a própria assessoria me disse que V. Exª es-
tava com a razão. 

Aprovamos o projeto mediante uma emenda de 
V. Exª, que tirou aquela parte que poderia ser consi-
derada inconstitucional, numa demonstração de que 
projetos como aquele e como esse são para a socie-
dade; não têm nada a ver com a disputa partidária de 
que todos nós participamos há um mês nas eleições 
municipais.

É nesse sentido que digo que temos tudo para 
acertar a construção de uma proposta que contemple os 
três projetos: o que prevê o fim do fator previdenciário, 
o da recuperação das perdas e o da garantia de que o 
aposentado e o pensionista não recebam somente um 
terço do reajuste real dado ao salário mínimo.

Senador Papaléo Paes, V. Exª esteve lá com a 
gente. Foi um lutador. Só não me fez aparte porque 
estava na Presidência e não podia, mas quero agrade-
cer a V. Exª o voto e a forma como defendeu sempre 
os aposentados, os pensionistas e todos os projetos 
de cunho social.

Muito obrigado a todos os Senadores e Sena-
doras.

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, o mundo está em festa. O rufar dos tambo-
res tomou conta dos cinco continentes, Europa, África, 
Ásia, Oceania e América. 

Negros, brancos, latinos, asiáticos, indígenas, ju-
deus, mulçumanos, católicos, evangélicos, líderes de 
matrizes africanas, enfim, pessoas das mais variadas 
nacionalidades têm, no resultado das eleições norte-
americanas, uma resposta às suas esperanças. 

A euforia também toma conta de todos que lu-
tam pelos direitos humanos, pela igualdade e pela 
liberdade. 
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Afinal, o fato de a maior potência mundial ter, a 
partir de 2009, um presidente negro, Barack Obama, 
é algo que muitos sequer esperavam que pudesse 
acontece, mesmo nos dias atuais. 

A conquista é ainda mais especial se analisarmos 
o histórico de segregação racial existente nos Estados 
Unidos até a década de 60. Período em que os negros 
sequer tinham o direito de votar. 

A conquista dos direitos civis nos Estados Uni-
dos não foi somente um olhar de integração dos ex-
cluídos, mas prova de um grande investimento na 
humanidade. 

Senhor presidente,
Como já disse anteriormente, Obama carrega 

consigo a riqueza da multiculturalidade, do olhar oti-
mista e aglutinador. 

Ele defende os direitos humanos e, assim, é si-
nônimo dos novos tempos, é o reflexo das lutas de 
homens e mulheres, anônimos ou não, ao longo dos 
séculos. 

A trajetória de Obama e suas origens, as quais 
nos remetem a povos subjugados e excluídos, fazem 
com que a população mundial o coloque como sím-
bolo de mudanças. 

É importante destacarmos que pela primeira vez 
desde o período da Guerra Fria um presidente dos 
Estados Unidos (seja democrata ou republicano) não 
utiliza como arma central de campanha a ideologia do 
inimigo externo. 

Ao contrário, prega a busca por soluções inter-
nas para o país. Outro ponto importante diz respeito 
ao meio ambiente.

Citando Luther King, “Não podemos caminhar 
sozinhos”, Obama declarou seu interesse em energias 
alternativas e deu sinais de que os Estados Unidos 
deverão se render aos problemas ambientais.

Não somos inocentes a ponto de achar que se 
ele se tornar presidente dos Estados Unidos todas 
suas decisões serão consenso. 

A divergência de idéias certamente existirá em 
algumas ocasiões. Porém, é inegável que o momento 
é de unidade, é de celebrar a rica e bonita diversidade 
entre brancos, negros, orientais, índios e latinos. 

A vitória de Obama aponta para um futuro em 
que o grito dos livres será ouvido, como diz uma bela 
canção. 

Pessoas de todo mundo estão tendo e continu-
arão a ter um novo espelho. 

O novo presidente norte-americano é a prova de 
que todos são iguais e têm as mesmas capacidades, 
basta que oportunidades iguais sejam oferecidas a 
todos. 

É por acreditar nisso que, aqui no Brasil, estamos 
lutando para que o Estatuto da Igualdade Racial seja 
aprovado ainda em novembro. 

Não é possível fecharmos os olhos para os mais 
de 300 anos de escravidão e os 120 anos de ausên-
cia de políticas públicas. Nós também temos nossos 
Obamas. 

São talentos de milhares de jovens que, dia-
riamente, são jogados nas latas de lixo em razão da 
falta de acesso a serviços e da inexistência de opor-
tunidades. 

Precisamos das políticas públicas e das ações 
afirmativas como armas contra o preconceito e a dis-
criminação. Afinal, eles existem, por mais que muitos 
neguem. 

Quando nos questionam se o Brasil poderia ter um 
presidente negro, respondemos que até pouco tempo 
ninguém imaginava que os Estados Unidos pudessem 
eleger um negro para esse cargo. 

Mas, é como dizemos “o ontem é o hoje e o hoje 
é o amanhã”.

Srªs e Srs. Senadores, Obama, para nós que 
lutamos pelo fim dos preconceitos e das discrimina-
ções, é a certeza de que nossa luta não é vã e de que 
a vitória pode, sim, ser alcançada. 

Obama é o símbolo da resistência dos excluídos 
no mundo, mas não apenas isso. 

Sua candidatura e sua eleição são um grande 
passo para todos aqueles que têm esperanças de trans-
formar o mundo em um lugar melhor para viver, mais 
justo e humano, sem nenhum tipo de discriminação, 
onde a luz da paz esteja em primeiro lugar. 

Fazemos votos para que as lágrimas que escor-
reram pelos meus olhos e pelos olhos de milhares de 
pessoas mundo a fora, ao vermos um negro como pre-
sidente dos EUA, sejam traduzidas em ações, afinal 
existe muito trabalho a fazer. 

Certamente após a vitória de Obama o Céu pas-
sará a ter mais estrelas e o sol efetivamente iluminará 
a vida de todos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quando é chegado o momento da aposen-
tadoria, tudo que o cidadão quer é fazer jus ao todo 
que a palavra aposentar representa.

Ele deseja encerrar sua jornada de trabalho e 
passar a usufruir dos frutos que plantou em sua luta 
diária que soma longos anos. 

Ele quer um abrigo seguro e a garantia de que 
seu esforço será reconhecido, de forma justa, de modo 
que lhe possibilite uma vida tranqüila, onde poderá fazer 
uso de seus plenos direitos enquanto aposentado. 
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Ele quer ter a certeza de que chegou o tempo de 
descansar, de curtir o seu direito ao lazer e de poder, 
por exemplo, custear, mediante seus proventos, uma 
alimentação adequada, ou a medicação necessária 
ao seu bom cuidado físico.

Sei que a defasagem salarial sofrida em seus 
proventos traz prejuízos irreparáveis e tenho trabalha-
do muito no sentido de buscar o resgate das perdas 
sofridas, fazendo com que as aposentadorias e pen-
sões que vêm sendo pagas pela Previdência Social, 
aos seus segurados, tenham seus valores atualizados 
de modo que seja restabelecido o poder aquisitivo, 
considerando-se o número de salários mínimos que 
representavam na data de sua concessão. 

Sr. Presidente,
Tenho persistido na luta em favor dos aposentados 

porque sei que é justa. Com a apresentação do PLS 
58, que recupera a defasagem em seus proventos, PL 
3299/08, que acaba com o fator previdenciário e do 
PLC 42/07 que concede às aposentadorias o mesmo 
percentual de reajuste dado ao mínimo, busquei apre-
sentar meios de alterar esse quadro que é uma verda-
deira crueldade com aposentados e pensionistas.

Hoje pela manhã o PLS 58 foi votado na Comissão 
de Assuntos Sociais e foi aprovado por unanimidade.

A aprovação do Projeto é uma etapa vencida a 
caminho da vitória maior que será a transformação do 
projeto em Lei.

Quero cumprimentar às 600 lideranças de apo-
sentados de todos os estados sob coordenação da 
Confederação Brasileira de Aposentados, na pessoa 
de seu ex-presidente, Benedito Marcilio e do atual, 
Warley Martins Gonçalles e todos os aposentados do 
Brasil que estão se mobilizando em garantia de seus 
direitos e que estarão unidos na vigília que será reali-
zada e sobre a qual falei na Comissão.

Para finalizar quero dizer aos aposentados que 
me escutam, que espero, sinceramente, que nós con-
sigamos fazer de suas expectativas uma realidade e 
que a aposentadoria seja realmente um agradável 
acolher, um abrigar, livre de medos, de apreensão e 
de desalento. 

Saibam sempre que vocês são motivo de orgulho 
para nós, pois o crescimento do nosso País foi dese-
nhado com as suas mãos, foi traçado com o esforço 
de cada um de vocês e quando olhamos ao nosso 
redor temos a consciência de que vocês fizeram um 
excelente trabalho! 

Era o que tinha a dizer
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Senador Paim, parabéns pelo seu pronunciamento. 
Quero também aqui, formalmente, parabenizar 

V. Exª por essa luta incansável pelos trabalhadores 

do Brasil e agora, mais especificamente, pelos apo-
sentados.

V. Exª conta com o apoio de todos os Senadores 
e na linha de frente alguns Senadores, como o Sena-
dor Mário Couto, o Senador Flávio Arns e o Senador 
Augusto Botelho. Enfim, estamos também junto com V. 
Exª e dispostos a demonstrar nossa dedicação através 
de qualquer movimento que seja necessário para cha-
mar a atenção, principalmente, do Executivo.

Parabéns a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-

sidente, peço que considere na íntegra os dois pro-
nunciamentos. 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– V. Exª será atendido de acordo com o Regimento.

Concedo a palavra ao Senador Mário Couto, pela 
Liderança da Minoria.

Em seguida, fará uso da palavra a Senadora Kátia 
Abreu, como oradora inscrita. Após a Senadora Kátia 
Abreu, o Senador Augusto Botelho, para uma comuni-
cação inadiável, seqüência que não será alterada. 

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Como Líder. 
Sem revisão do orador) – Srªs e Srs. Senadores, meu 
Presidente, eu não poderia deixar de abordar também 
o assunto de hoje, que são os aposentados. Por que 
digo de hoje? Porque foi exatamente hoje que nós 
aprovamos, com efeito terminativo, projeto do Sena-
dor Paulo Paim, de alta importância para aos aposen-
tados deste País, porque vai de encontro às perdas 
dos aposentados.

Acho, Senadores, que nós estamos chegando ao 
momento principal da solução dos aposentados deste 
País. Foram longos anos de batalha, de insistência do 
nobre Senador Paulo Paim. Por isso merece destaque, 
por isso merece que se venha a esta tribuna falar da 
batalha que travou o nobre Senador Paulo Paim. Cinco 
anos! Para V. Exª ter idéia, esse projeto do Senador 
Paulo Paim é de cinco anos atrás, 2003! Passou – não 
digo o nome por respeito à pessoa, por quem tenho o 
maior carinho – nove meses na gaveta de um Sena-
dor. Nove meses! Acho que agora estamos chegando 
ao finalmente. 

Como disse o nobre Senador, não tenho dúvida 
de que antes do final do ano estaremos com essas 
decisões, não só no caso do Aerus como também no 
caso dos aposentados do INSS. 

Vejam bem, não adianta querer mudar o ritmo das 
negociações. Não adianta! Não adianta dizerem que 
125 projetos estão em pauta e que nós queremos que 
o Governo resolva. Longe disso, muito distante disso. 
Não é nada disso que nós queremos, Senador Presi-
dente Papaléo. Nós queremos a solução dos projetos 
do Senador Paulo Paim. São somente dois – pelo me-
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nos, por enquanto: o do fator e exatamente o outro, o 
da proporção do aumento do salário mínimo. Só isso. 
Dizer que são 126 é conversa, é balela. Com todo o 
respeito que tenho ao Ministro da Previdência, não fale 
isso, pois não é isso que nós estamos querendo. Por 
favor, Ministro, não fale isso, que não é isso que nós 
estamos querendo. 

V. Exª, até agora, tem tido uma postura digna. 
Rogo à Nossa Senhora de Nazaré, a minha Santa 
padroeira, a padroeira dos paraenses, para que V. Exª 
tenha a sensibilidade e a dignidade de compreender e 
entender a situação dos aposentados deste país.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Má-
rio Couto, eu tenho certeza de que o Senador Papaléo 
Paes vai permitir, pela importância do tema, o aparte, 
e lhe dará um tempo maior. Se V. Exª me permitir...

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois 
não.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Eu quero 
apenas enfatizar exatamente a parte que V. Exª está 
destacando. Não é correto. Eu diria, pelo amor de 
Deus, como V. Exª destacou aí. Não tem nada de 125, 
de 127 projetos que nós queremos votar. Como V. Exª 
destacou, se resumem em duas questões: atualizar os 
benefícios dos aposentados e o outro é o fim do fator. 
E aí eu fiz os cálculos. Foi dito que é 27,5% do PIB. O 
PIB para 2009 é R3,2 trilhões. Sabe quanto daria isso? 
Dá 0,014%. E alguém me disse que é 27,5% e está 
aí nos jornais todo esse número. É uma loucura. Com 
todo respeito, como alguém me fala em 25%, 27% e é 
0,014% do PIB? Só isso. Parabéns a V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Senador, 
seríamos nós irracionais se quiséssemos tirar 26% ou 
30% do PIB nacional. Nós seríamos irracionais. Nin-
guém poderia pedir isso, é uma irracionalidade. Estão 
querendo nos chamar de irracionais. Não é isso que 
queremos. O que queremos chega a R$4 bilhões, e 
olhe lá, se chegar. E este Governo que dá dinheiro 
para tudo? 

Agora mesmo está vindo um projeto aí para dar 
dinheiro para banco. Dar dinheiro para banco! Dar di-
nheiro para banco! Qual é a nossa responsabilidade? 
É dar dinheiro para banco porque eles não tiveram ca-
pacidade de administrar os seus próprios negócios? 
E agora a crise. Eles estão com problema nos seus 
bancos e o Brasil, o Governo e o Tesouro têm a obri-
gação de dar? 

E os aposentados morrendo à míngua neste País. 
Não queremos isso. Queremos exatamente que eles 
nos digam na terça-feira que poderemos ficar tranqüi-
los que este problema dos aposentados será resolvido 
definitivamente. Se não... e aí é que quero dizer que 
as coisas estão chegando aos seus finais. 

Não tem mais jeito. Não tem mais saída. Paciência 
tem limite. A paciência de V. Exª esgotou. A paciência 
dos Senadores esgotou. 

Eu fico muito feliz.. Estou tranqüilo, seguro de que 
hoje nós temos um número muito grande de Senado-
res que fazem parte dessa sensibilidade.

O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Senador? 
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu vou 

lhe conceder.
Tem um número muito grande. Na hora em que 

o Senador Paulo Paim, o grande coordenador desse 
problema, disser “é hoje a vigília”, será hoje a vigília. 
E, Senador, eu peço à Nação, aos aposentados desta 
Nação, àqueles que estão morrendo à míngua, àqueles 
que não têm mais condição de sobrevivência, àqueles 
que estão atrasados com as escolas e com os planos 
de saúde, àqueles que não têm direito a hospital, que 
liguem a TV Senado na terça-feira, a partir das 16 horas, 
quando teremos a palavra final da nossa reunião. 

V. Exª não queria que eu falasse. Eu prometi até 
renunciar à Liderança da Minoria, na reunião de ontem, 
que não houve. Mas, Senador, estou agora chaman-
do a atenção da Nação. Esta TV Senado vai ter que 
ficar ligada a noite inteira na terça-feira. Preparem-se 
vocês – terá bolacha, cafezinho –, porque terça-feira 
vocês vão ter que filmar palavra por palavra dos ora-
dores desta tribuna até de manhã. Orador por orador 
vai subir a estas duas tribunas a noite inteira. Vamos 
fazer uma vez, vamos fazer duas vezes, vamos fazer 
três vezes e quantas forem necessárias. Aí eu que-
ro ver se o coração do Lula resiste. Se o coração do 
Lula resistir, aí eu digo que o Lula é casca-grossa. O 
coração pesa. Mas eu não acredito. Sinceramente, eu 
não acredito.

Eu vejo um negro assumir a Presidência dos Es-
tados Unidos; um negro que a gente olha e sente, vê 
o coração daquele homem. Se você olhar o Obama, 
você vê o coração daquele homem. Parece que você 
está olhando a sensibilidade que bate no coração dele, 
a alma pulsando no coração dele. Prestem atenção 
a isso. É um homem de alta sensibilidade, que não 
fala em guerra, que não fala em perversidade. É um 
homem que conquistou o mundo com o seu coração, 
um homem que fala com o coração. Eu não acredito 
que o nosso Presidente não tenha tudo isso. O nosso 
Presidente, hoje, dá a tantas famílias o Bolsa Família 
para que possam se manter melhor. Isso é um sinal 
de sensibilidade. Corre risco no futuro, mas é um sinal. 
Sou contra o Bolsa-Família? Em parte, eu sou. Não sou 
contra que se dê ao ser humano a sua necessidade, 
mas poderia ser de outra forma. Ao mesmo tempo, não 
posso ser contra um homem que dá ao ser humano 
a sua alimentação. Não sou! Eu não acredito que um 
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homem que possa fazer o projeto do Bolsa-Família, que 
possa vir em socorro dos bancos – e não é obrigação 
sua fazer isso –, não possa socorrer esses miseráveis, 
esses homens que trabalharam tanto para esta Nação. 
Não entra na minha cabeça isso.

Quando se vê que esse projeto não tem nenhuma 
conotação política, que é algo que mexe com cada um, 
que é algo que está no coração; quando vejo o Paulo 
Paim falar, vejo as lágrimas que lhe vêm aos olhos. Eu 
o vi, hoje de manhã, garganta seca, embuchada, quase 
ao choro. E eu o vi, há pouco, nesta tribuna. Acredito 
que ele tenha chorado quando ouviu Obama discursar 
ontem, porque Obama falou com uma sensibilidade 
muito grande, com o coração cheio de amor. É disto 
que precisam as autoridades deste País; é disto que 
precisa o Ministro da Previdência; é disto que precisam 
todos aqueles que irão, na terça-feira, à reunião: pensar 
no ser humano. É real. Se fizermos aqui, Senador, uma 
comissão parlamentar externa para ir a qualquer bairro 
de qualquer cidade deste País verificar a situação dos 
idosos, é situação de miséria, é situação de penúria, é 
situação de morte – estão morrendo a cada dia.

Quando é que se vai resolver isso? Agora! É 
agora, Senador! É agora! É neste ano que se vai resol-
ver isso. Desde que eu nasci, Senador Tuma, quando 
ainda estava na barriga da minha mãe, já diziam que 
essa Previdência era deficitária. Eu ainda estava na 
barriga da minha mãe, mas eu já escutava dizer que a 
Previdência era deficitária. Se não acaba nunca essa 
dívida, quando é que se vai resolver o problema dos 
aposentados deste País, meu Deus do céu?

Pois, não, Senador. O senhor está dizendo que 
eu não escutei na barriga da minha mãe? Escutei.

O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Senador 
Mário, agradeço a oportunidade do aparte. A meu ver, 
toda grande caminhada começa com o primeiro passo. 
E esse passo largo que hoje nós demos, nessa cami-
nhada, nessa peregrinação, na verdade, começou com 
a iniciativa do Senador Paulo Paim, que, após cinco 
anos, registrava hoje que essa luta, esse projeto teve 
início em 2003. Após cinco anos, esta Casa deu uma 
passada larga hoje na Comissão de Assuntos Sociais 
quando todos os Senadores presentes votaram, por 
unanimidade, pela aprovação desse projeto. Vi hoje 
algo que, em dois anos de Casa, não tinha visto ainda. 
Senadores que não eram membros daquela Comissão, 
a exemplo do senhor, do Senador Flexa e de outros, 
fizeram questão de estar presentes, de defender, de 
lutar, de batalhar para que essa busca de justiça fosse 
alcançada. E eu não acredito, mesmo não sendo da 
Base Aliada do Governo Lula, que seja possível que 
a cadeira do Palácio da Alvorada tire a sensibilidade 
de alguém que sempre lutou pelo trabalhador. E, hoje 

pela manhã, eu fazia o apelo para que nós possamos 
aprovar o projeto o mais rápido possível nesta Casa 
do Congresso Nacional, e na Câmara, e que mais rá-
pido ainda o Presidente Lula possa dizer a esta Nação 
que não está insensível, que está compromissado com 
a justiça social. Podemos convoca qualquer um a ir a 
um recanto deste País para ver a dificuldade em que 
vivem os aposentados. Eu sou da região Nordeste, eu 
sou da minha querida Paraíba e posso lhe dizer que, se 
é pouco para o idoso, se é pouco para o aposentado, 
para sua sobrevivência, pelos custos que se acrescen-
tam principalmente na área de saúde, na minha região, 
há ainda casos – e não há apenas um exemplo, mas 
vários, muitos deles – em que a renda de toda uma 
família é apenas a remuneração do aposentado. Nós 
estamos nessa luta suprapartidária, que não tem cor 
partidária; tem, sim, a vontade de fazer justiça aos que 
dela tanto precisam.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – É verda-
de, Senador Cícero, tanto é suprapartidário que, agora 
mesmo, Senador Tuma, V. Exª teve a oportunidade de 
ver três Senadores do Partido dos Trabalhadores fala-
rem sobre a questão e se colocarem favoráveis a ela: 
Senador Paulo Paim, Senador Flávio Arns e Senador 
Botelho. Agora mesmo, nesta sessão de agora, Sena-
dor Tuma, três Senadores do PT colocaram o assunto. 
Por quê? Porque têm sensibilidade, Senador! Chegou 
a hora de resolver isso de uma vez; chegou a hora de 
dizer basta! Essa invenção de INSS não ter dinheiro 
acabou. O País está bem. O Lula tem razão: isso é uma 
marolinha que está chegando ao Brasil. Há dinheiro, 
sim. Não são 26.5 do PIB que vão gastar, não. Você 
está errado. O Ministro está equivocado. Não queremos 
isso. Se fosse isso, não estaríamos cobrando, Senador; 
saberíamos que abriria um buraco no orçamento, e 
monstruoso. Não queremos 26.5 do PIB, não. De jeito 
nenhum! Não somos irracionais. São só 4,5 milhões! 
São só 2 projetos, não são 126, como estão alarde-
ando por aí. Não é nada disso, Senador. 

Escuto V. Exª com muito prazer e já vou terminar, 
Senador Papaléo.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Nobre Senador, 
eu não poderia deixar de cumprimentá-lo pelo vigor 
com que V. Exª tem defendido o reescalonamento dos 
valores a serem pagos aos aposentados. Veja aqui, V. 
Exª se propôs – e será seguido por vários Parlamen-
tares – a ficar nesta Casa até sem tomar banho. E V. 
Exª usou uma expressão que achei interessante de 
que “era para abraçar o Lula com mau cheiro”. E eu, 
hoje, durante a reunião, trouxe um recado de um apo-
sentado que fez escola com o Presidente Lula, traba-
lhou na indústria automobilística e está desesperado 
porque o salário dele não dá para pagar as despesas 
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e muito menos para comprar medicamento; que seu 
salário a cada ano vem caindo, caindo e ele tem medo 
de que seja reduzido a menos que o salário mínimo. 
Ele até propôs que, se não conseguirmos a aprovação 
dos cálculos que foram feitos pelo Senador Rodolpho 
Tourinho no projeto do Paim, que pedíssemos uma CPI 
para verificar se o que V. Exª fala é verdade ou não. 
Acredito em V. Exª, porque V. Exª jamais traria um dado 
que não estivesse em algum documento oficial de Go-
verno. Dou os parabéns a V. Exª e, como diz o nosso 
Senador: “diga para onde ir, que iremos juntos”.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obriga-
do, Senador. 

Admiro-lhe exatamente por causa da sua pos-
tura de homem sério, dedicado às causas daqueles 
que mais precisam. São Paulo, com certeza, neste 
momento, deve estar muito orgulhoso da posição de 
V. Exª, que tem nos ajudado muito. 

Agradeço em nome do Senador Paulo Paim e em 
meu nome. Tenho certeza absoluta, Senador Tuma, de 
que vou descer desta tribuna dizendo o seguinte – e já 
vou descer, Sr. Presidente –: não tenho a menor dúvida 
de que o Senado quer resolver essa situação. Esta é 
a nossa maior segurança, Senador Paulo Paim: una-
nimidade. Essa é a maior segurança nossa. 

Senador Paim, V. Exª vai ficar assustado. Assus-
tado! E surpreso com o que vai acontecer terça-feira. 
Surpreso! V. Exª nunca pensou em ver tanto Senador 
amanhecer aqui neste plenário para chamar a atenção 
das autoridades do nosso País. 

Hoje, Senador, sinto a força e a união de todos 
os Senadores. Sinto a sensibilidade dos Senadores. 
E estou feliz com isso. Não é somente V. Exª, mas são 
vários Senadores dispostos a qualquer situação para 
resolver essa causa. V. Exª conseguiu sensibilizar os 
Senadores. V. Exª conseguiu mostrar à Nação a im-
portância desse tema. 

Esse tema não pode ser adiado. Não podemos 
adiar mais a peso de nossa responsabilidade, a peso 
de nós sabermos – isso é muito sério, Nação brasi-
leira! Já vou descer, Sr. Presidente! –, porque somos 
Senadores da República, que os aposentados deste 
País estão morrendo. Estamos vendo isso. Recebemos 
milhares de e-mails, contando a história. Na terça-feira, 
se tiver oportunidade, vou ler mais de mil ali, vou se-
parar mais de 500 e-mails, falando de morte: meu tio 
morreu; minha irmã morreu, meu avô morreu.

Senador Papaléo, não há condições de se viver: 
o remédio é mais caro; o plano de saúde é mais caro; 
o hospital é mais caro; a comida é mais cara. Os apo-
sentados perderam 40% nestes últimos 4 anos. Eles 
estão perdendo tudo! Eles não tem a quem recorrer! 

A única esperança dos aposentados deste Brasil está 
aqui, nesta Casa, nos nobres Senadores. 

Essa é a única esperança, Senador Botelho, a úni-
ca esperança dos aposentados. E estamos dedicando 
o nosso suor a eles. Estamos dedicando, Presidente, 
e V. Exª também, nosso suor a eles.

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Tenho or-
gulho de dizer que meu suor dedicarei até que se en-
contre uma solução para os aposentados deste País. 
Vou dar, com o maior prazer, Presidente. Tenho certeza 
de que todos os Senadores sensíveis a essa causa 
também o farão, dedicando seu suor a esses nobres 
brasileiros que trabalharam tanto, com tanta dignida-
de, que amam este País, que adoram este País, que 
estão hoje sem poder mais trabalhar, mas estão hoje 
escravizados.

Não podemos deixá-los nessa situação. Com dig-
nidade, com respeito, temos que lutar para tirar esses 
aposentados da escravidão em que vivem.

Amanhã, farei um pronunciamento sobre a viagem 
da Governadora do Pará à China. Peço tanto aqui, Sr. 
Presidente, segurança pública para o meu Estado e 
quero saber se a Governadora foi buscar policial chi-
nês para tomar conta do meu Estado.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Mário Couto.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência comunica ao Plenário que terminou 
dia 4 de novembro – portanto, ontem – o prazo, sem 
interposição de recursos, para que os Projetos de De-
creto Legislativo nºs 4, 5 e 6, de 2008-CN, fossem 
apreciados pelo Plenário do Congresso Nacional, nos 
termos do disposto no art. 123 da Resolução do Con-
gresso Nacional nº 1, de 2006.

Os projetos vão à promulgação, e será feita a co-
municação à Câmara dos Deputados e à Comissão Mis-
ta de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.333, DE 2008

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, combinado com o disposto no art. 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro que sejam 
solicitadas ao Senhor Ministro de Estado das Comuni-
cações informações sobre a disponibilidade de canal 
de TV aberta no Estado de Minas Gerais para que o 
Senado Federal possa lançar o seu sinal na capital 
daquele Estado.
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Justificação

O Senado Federal vem cumprindo um cronogra-
ma de lançamento de sinal em TV aberta em vários 
Estados da Federação. O primeiro passo desse pro-
cedimento é a edição de Portaria do Ministério das 
Comunicações determinando que fique disponível um 
canal aberto para aquela cidade.

O Senado Federal formou uma comissão de fun-
cionários responsáveis pelos estudos e acompanha-
mento da instalação dos canais abertos nos Estados 
da Federação. A comissão finalizou o processo em sete 
capitais: Brasília, Salvador, Fortaleza, João Pessoa, 
Recife, Natal e Manaus. Para outras capitais já existe 
a referida Portaria do Ministério, o que não acontece 
para Belo Horizonte, Minas Gerais, onde tem sido ale-
gado que não existem canais disponíveis. Entretanto, 
em estados maiores, como São Paulo, tal dificuldade 
não se apresentou.

Sala das  Sessões, 5  novembro de 2008. – Edu-
ardo Azeredo.

(À mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – O requerimento lido será despachado à Mesa 
para decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Sobre a mesa, ofício da Liderança do Bloco PMDB 
na Câmara dos Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF/GAB/I/Nº 928

Brasília, 30 de outubro de 2008

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada 

Íris de Araújo passa a participar, na qualidade de Titu-
lar, da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, 
em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência designa a Deputada Íris de Araújo para 
integrar, como titular, a representação brasileira no Par-
lamento do Mercosul, nos termos do expediente lido.

Concedo a palavra à nobre Senador Kátia Abreu 
e peço que o Senador Romeu Tuma assuma a Presi-
dência da sessão.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obri-
gada, Sr. Presidente.

Colegas Senadoras e Senadores, venho hoje à 
tribuna, Sr. Presidente, para, mais uma vez, colocar ao 
Brasil e a esta Casa as nossas preocupações com os 
nossos prefeitos do Brasil e, especial e carinhosamente, 
com os meus prefeitos do Estado do Tocantins.

Tenho vindo à tribuna sistematicamente contar 
ao Brasil as dificuldades em que os nossos prefeitos 
se encontram. Nós estamos hoje diante de uma grave 
crise, onde nós estamos vendo o Governo trabalhando 
com esta Casa no sentido de estender a mão – como 
deve fazer todo Governo na hora da crise – a alguns 
segmentos da sociedade, como ao agronegócio, à 
construção civil, aos bancos. Isso está tudo muito certo 
e muito correto. Pergunto mais uma vez: e os nossos 
prefeitos do Brasil? Qual será a mão estendida a cada 
um deles? Porque, se alguns não se lembram, os nos-
sos prefeitos da grande maioria deste País não vivem 
do ICMS, mas vivem do FPM. 

A composição do FPM é feita através e em fun-
ção da arrecadação do IPI e do Imposto de Renda. 
IPI é imposto sobre produto industrializado; e o nosso 
IR, imposto sobre a renda. Se teremos uma crise, se 
já estamos numa crise, com conseqüências ainda um 
pouco mais acirradas o ano que vem, deverá diminuir 
o imposto IPI e também a arrecadação do imposto de 
renda. Se existe crise, os produtos industrializados 
caem, e, portanto, também o seu imposto. Se há crise, 
diminui-se a renda, e, portanto, também vamos dimi-
nuir a arrecadação do imposto de renda. E os nossos 
prefeitos serão atingidos de morte.

Antes da crise, Senador Valter, eu vim a esta 
tribuna demonstrar, com boletins retirados de órgãos 
oficiais pela Internet, com dados, as dificuldades por 
que passam nossos prefeitos a cada dia 10 ou a cada 
dia 20, quando aqueles que vivem do FPM, que são a 
grande maioria deste País, recebem o FPM e descon-
tam os recursos da educação, da saúde, as parcelas 
atrasadas de INSS renegociadas no passado e as 
parcelas atualizadas dos prefeitos com o mandato em 
curso - é por esse último e grande motivo que venho 
aqui hoje. Trouxe como exemplo a cidade de Aragua-
çu, no meu Estado, Tocantins, mas cidades de todo o 
Brasil estão nessa condição.

A cidade de Araguaçu tem 8.989 habitantes. No 
dia 10 e no dia 20, descontadas as parcelas que citei, 
principalmente as do INSS, a Prefeita Waltyr fica com 
zero reais para administrar uma cidade de quase 9 
mil habitantes.

O mesmo ocorre na cidade de Colméia, com qua-
se 9 mil habitantes. No final dos dias 10 e 11, desconta-
das educação, saúde e as parcelas atrasadas de INSS 
renegociadas, sobra zero para o prefeito administrar 
essa cidade de quase 9 mil habitantes.
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Com Natividade, uma das cidades históricas do 
meu Estado do Tocantins, ocorre o mesmo. Com quase 
10 mil habitantes, no final dos dias 9 ou 10, o prefei-
to fica com R$3.500,00 para administrar uma cidade 
daquele tamanho.

O prefeito da cidade de Alvorada, no sul do meu 
Estado, que também tem cerca de nove mil habitantes, 
após os dias 10 e 20, chega a não ter R$10 mil para 
administrar o seu município.

Mas, Sr. Presidente, hoje venho aqui falar de uma 
notícia alvissareira, de uma esperança que nasce no 
coração desses prefeitos. O Supremo Tribunal Fede-
ral, que votou a Súmula Vinculante nº 8, no dia 12 de 
junho deste ano, faz com que possa acontecer a re-
troatividade benigna, pois o endividamento do INSS, 
no passado, Senador Mário Couto, foi calculado em 
cima de uma prescrição, de uma lei inconstitucional, 
em cima de 10 anos. E essa súmula vem dizendo que 
está errado, que é inconstitucional.

O art. 146 da Constituição Federal diz que cabe 
a lei complementar obrigação, lançamento, crédito, 
prescrição e decadência tributária. E uma lei ordiná-
ria aprovada por esta Casa vem determinando que a 
prescrição para a Previdência seja de dez anos, e as 
demais sejam de cinco. 

Então, essa súmula vinculante vem corrigir essa 
distorção, mostrando que o cálculo do INSS para vá-
rios credores deste País está errado.

Mas quero aqui falar dos prefeitos. O endivida-
mento das prefeituras do Brasil também foi calculado, 
Senador Valter Pereira, com a prescrição de dez anos. 
E essa parcela dura, pesada de INSS é engolida na 
boca do caixa; o prefeito não tem que ir pagar: ela é 
debitada na sua conta de FPM todo mês, não se que-
rendo saber se tem saúde, se tem remédio, se tem 
transporte escolar, se tem merenda. A Previdência vai 
lá e pega a sua parte.

Quero alertar a todos os prefeitos do Brasil que 
essa Súmula Vinculante nº 8, do Supremo Tribunal 
Federal - que aqui parabenizo -, datada do dia 12 de 
junho de 2008, muito fácil de ser encontrada na Inter-
net, permite que os débitos lançados ou constituídos 
com prazo superior a cinco anos do fato gerador devem 
ser indenizados. Então, aqueles prefeitos que já paga-
ram, nos últimos cinco anos, as suas parcelas de INSS 
poderão fazer uma petição à Receita Federal do País 
para que se proceda ao cancelamento da dívida em 
conseqüência dessa súmula. Essa petição junto à Re-
ceita deverá ser administrativa. Aí, se não for atendida, 
devemos fazer uma reclamação, no Supremo Tribunal 
Federal, pedindo o recálculo dessas contas.

Concedo um aparte ao Senador Valter Pereira.

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senadora 
Kátia, V. Exª traz a lume um dos problemas mais sé-
rios que afetam numerosas prefeituras deste País. Em 
Mato Grosso do Sul, nos contatos que tenho tido com 
prefeitos de vários Municípios, tenho recebido recla-
mações não só sobre a questão que V. Exª aborda com 
muita competência e que o Supremo Tribunal Fede-
ral acaba de normatizar, mas, sobretudo, acerca dos 
cálculos, acerca do montante que se vai acumulando, 
do ônus que recai sobre o valor principal devido pela 
prefeitura municipal. E é gritante. A prefeitura munici-
pal, na verdade, paga, paga, e, quando vai buscar, seu 
saldo é sempre maior que a dívida original. Acho, in-
clusive, Senadora Kátia Abreu, que o Congresso está 
perdendo a oportunidade de constituir uma comissão 
especial, talvez uma CPI ou uma comissão com outro 
rótulo qualquer, para fazer uma avaliação sobre quan-
to está sendo desfalcado de cada prefeitura de nosso 
País em razão de cálculos mal feitos, mal produzidos, 
que têm levado muitas prefeituras a uma situação de 
verdadeira penúria. Sei de casos de prefeituras que 
estão praticamente esterilizadas na sua condição de 
investir em razão de dívidas escorchantes cobradas 
pela Previdência Social. Meus parabéns a V. Exª pelo 
pronunciamento, que, além de esclarecedor, traz para 
o debate uma questão que o Congresso precisa, sim, 
enfrentar. Ele vai ter de enfrentar a questão hoje ou 
amanhã, porque as prefeituras não podem ser penali-
zadas tão duramente, com tanta avareza, pela Receita 
Federal, como está ocorrendo hoje. Isso acontece não 
apenas com as prefeituras; acontece também com o 
contribuinte. Recebi, há poucos dias, em meu escri-
tório, em Campo Grande, um contribuinte com os de-
monstrativos. Depois de ter feito o pagamento, por três 
anos seguidos, de um parcelamento, o montante de 
sua dívida ainda se apresentava maior do que aque-
la original. Então, a base de cálculo ou a modalidade 
de encargo que está sendo aplicada é tamanha que, 
de fato, nós podemos afirmar, sem medo de cometer 
qualquer injustiça, que a Receita Federal do nosso 
País tem agido, sim, com extrema avareza.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Obriga-
da, Senador.

Tenho certeza absoluta de que esta Casa, com a 
força e a respeitabilidade que tem, deveria exigir que a 
própria Receita Federal fizesse o recálculo desse erro 
cometido no passado. Não estamos aqui para penali-
zar este Governo. Essa lei inconstitucional foi aprovada 
em anos anteriores, em 1991, e só agora o Supremo 
vem decidir a questão por intermédio dessa súmula. 
Então, não se trata de uma questão partidarizada, de 
uma questão pessoal, de uma questão de Oposição 
e Base do Governo, mas a Receita Federal deveria 
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se antecipar, pois espera-se que a Receita Federal de 
qualquer país aja com justiça, com honestidade, com 
transparência. Agora, na verdade, os nossos prefeitos 
vão ter que contratar contadores para levantar todas as 
datas geradoras da cobrança e as datas de cobrança 
lançadas, o que a Receita deveria fazer, pois otimiza-
ria, seria muito mais econômico para os nossos pre-
feitos, que deverão ter um gasto extra para contratar 
profissional para fazer esse recálculo.

Um exemplo. Se um fato gerador, se um desses 
débitos foi gerado em 1997 e cobrado em 2004, há 
sete anos de espaço. Assim, essa cobrança já estaria 
totalmente errada, equivocada, porque só poderia ter 
sido feita em cinco anos, não em sete.

Então, o importante é que os prefeitos, antes de 
entrar com esse requerimento, antes de recorrer ao 
Supremo Tribunal Federal, contratem contadores para 
calcular esses fatos geradores e esses fatos lançados, 
que foram superiores ao prazo decadencial estabele-
cido por essa súmula.

Tenho certeza de que esta Casa tem força sufi-
ciente para trazer aqui a Secretária da Receita Federal 
do Brasil, Drª Lina Maria Vieira, a quem hoje encaminho 
uma correspondência solicitando uma reunião para 
que possamos debater e discutir sobre este assunto, 
de vital importância, que é o cumprimento da lei.

Não queremos prejudicar ninguém, não quere-
mos prejudicar a Previdência, mas queremos que as 
leis sejam cumpridas no País. E os nossos prefeitos, 
que se encontram nessa situação há tanto tempo, te-
nho certeza, poderão resgatar, recuperar uma parte 
dos seus recursos, do seu FPM, porque os prefeitos 
estão vivendo às custas das emendas individuais dos 
Deputados e Senadores, dessas emendas individuais 
que são muitas vezes criticadas, como se fossem um 
ato obsceno por parte dos Parlamentares.

Quero lembrar, Senador, que não existe emenda 
de bancada na Alemanha, que lá não existe emenda 
de comissão; todas as emendas do orçamento alemão 
são emendas individuais. Nós, Deputados e Senado-
res, fomos eleitos para indicar o Orçamento da União, 
e não emendas de comissão, para que o ministro, que 
não foi eleito para tal, possa executar.

Quanto às emendas individuais, que aumentam 
dois milhões por Parlamentar a cada ano, há sempre 
um clima de constrangimento, que eu não sinto, pois 
tenho a satisfação e a alegria de poder contribuir com 
as prefeituras do meu País.

Nunca vi nenhum brasileiro, nenhum tocantinense 
morar na União ou no Governo do Estado, só conheço 
brasileiro que mora no Município. Eu conheço cidadão 
e cidadã que mora nas cidades. Isso sem falar do pacto 
federativo, da distribuição do bolo de recursos, que é 

extremamente injusto. Dos R$926 bilhões arrecadados 
no ano passado – isso também é um formato que já 
vem de governos anteriores, que não é de agora –, mais 
de 50% desses recursos ficam com a União; em torno 
de 27% com os Governos de Estado; e apenas 16% 
com os Municípios, com as prefeituras, de onde vem a 
arrecadação. A arrecadação sai do Município, passeia 
pelo Governo do Estado, chega à União, para depois 
retornar, trazendo uma burocracia onerosa: prefeitos 
caminhando para a capital, levando certidões, levando 
documentos; quando pensa que não, quando o recur-
so está para sair, as certidões estão todas vencidas; é 
carro transitando, são funcionários, são secretários... 
E nós temos, muitas vezes, de servir de instrumento 
de manobra de votação para liberar os recursos para 
os nossos prefeitos.

Sr. Presidente, o que a Receita tem que fazer é 
a repetição de indébito, que tem que ser devolvido, ou 
facultar aos prefeitos que eles possam ser descontados 
nas parcelas posteriores. Ninguém quer o dinheiro de 
volta na mão. Nós sabemos a dificuldade que isso tem 
para ocorrer. Mas nós temos parcelas a serem pagas 
no futuro. Então, que isso que já foi pago a mais, in-
devidamente, possa ser recomposto na arrecadação 
das nossas dívidas posteriores.

Por essa ofensa à regra da decadência, se não 
houver uma ação administrativa, se não houver uma 
boa vontade da nossa Receita Federal, nós teremos 
dificuldades, morosidade, burocracia, gastos dos nos-
sos prefeitos, e cada um deles terá que entrar, individu-
almente, na Justiça. Não podemos sequer entrar com 
mandado de segurança em conjunto; cada prefeito é 
um caso, cada caso é um caso, pelo fato gerador e 
pelo lançamento.

Então, eu peço uma reflexão: que todos os Se-
nadores, independentemente dos seus partidos, mas, 
especialmente, os dos partidos da Base, possam de-
mover o Governo, a Receita Federal, o coração da 
Receita Federal – porque sabemos que toda Receita 
Federal tem um coração muito duro, muito gelado, 
muito frio –, para que, a exemplo do que o Governo 
está fazendo em algumas áreas para socorrer no perí-
odo de crise, essa ação também possa ser um pacote 
de crise para os nossos prefeitos; que possa haver a 
boa vontade de recálculo dessas contas a fim de que 
possa sobrar, então, no próximo ano, que será difícil, 
quando estaremos empossando vários prefeitos no 
Brasil – no meu Estado, Tocantins, não será diferente. 
Que eles possam ter uma alma nova, uma esperança 
nova, para executar os compromissos que foram fei-
tos nos palanques, os compromissos que foram feitos 
com a saúde.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Senadora, peço apenas um minuto para eu saudar 
uma delegação estrangeira que nos visita.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Pois não, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Peço desculpas a V. Exª.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Para en-
cerrar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Já vou dar-lhe novamente a palavra.

Quero anunciar a honrosa visita, acompanhada 
pelo Deputado Vieira da Cunha, do Grupo Parlamentar 
Brasil-Grécia, composto pelo Sr. Giorgio Orfanos (Pre-
sidente) e esposa, Srª Meropi Orfanou; Sr. Ioannis Ma-
gkriotis (Vice-Presidente); Sr. Mihail Halkidis (membro) 
e esposa, Srª Evmorfia Halkidi; Sr. Ioannis Diamantidis 
(membro) e esposa, Srª Alexandra Diamantidou; e Srª 
Eleni Konstantinidou, diretriz das relações públicas do 
Parlamento grego, acompanhante do Grupo.

Se pronunciei os nomes de forma errada, peço 
desculpas.

Quero dizer que é uma honra para este Senado 
recebê-los nesta Casa durante esta sessão, em que 
a Senadora Kátia Abreu, do Estado do Tocantins, faz 
uso da palavra e permitiu que eu anunciasse a pre-
sença de V. Exªs.

Para terminar, passo novamente a palavra à Se-
nadora Kátia.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Obrigada, 
Sr. Presidente.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Sr. Presi-
dente, se V. Exª permitir e a Senadora também,...

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Pre-
sidente, eu gostaria apenas de também dar as boas-
vindas aos nossos amigos da Grécia; que sejam bem 
recebidos em nossa Casa. É sempre um prazer poder 
recebê-los.

Agradeço, Sr. Presidente, e encerro as minhas 
palavras deixando esta mensagem para a nossa Casa: 
que possamos trazer aqui a nossa Chefe da Receita 
Federal para que a gente possa falar sobre esses as-
suntos que são de importância para todos os brasilei-
ros e Municípios do Brasil.

Obrigada.

Durante o discurso a Sra. Kátia Abreu, 
o Sr. Papaléo Paes, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Romeu Tuma.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Senadora Kátia 
Abreu, Sr. Presidente, é precisamente para registrar 

o júbilo do PSDB de podermos receber, no recinto do 
plenário do Senado Federal, uma comitiva tão ilustre, 
que vem a nós encaminhada por esse Deputado cor-
reto, de boa postura parlamentar e que marca a sua 
presença com muita decência no cenário brasileiro, o 
Deputado Vieira da Cunha.

Então, a saudação aos nossos colegas gregos e 
os nossos respeitos ao Deputado Vieira da Cunha.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Senador Arthur Virgílio, se fosse possível, gostaria 
de informar que o Deputado e meu filho Romeu Tuma 
Júnior, que é seu amigo e o respeita muito, criou em 
São Paulo o Dia do Imigrante Grego e foi homenageado, 
recentemente, pela colônia, na Assembléia Legislativa 
de São Paulo. Então, a saudação é dobrada aqui. Peço 
ao Deputado que leve ao conhecimento dos senhores 
membros da delegação.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Senador Valter.

O VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero aqui, 
em nome do PMDB, o meu Partido, associar-me às 
homenagens prestadas neste momento aos colegas 
e Parlamentares da Grécia, que nos distinguem com 
a sua presença nesta memorável tarde.

Digo memorável tarde, porque, na verdade, hoje, 
além da alegria de receber esses Parlamentares, te-
mos de prestar atenção ao fato de que o Parlamento 
Mundial hoje – e V. Exª sabe muito bem das restrições, 
pois setores influentes da imprensa sempre criticam 
duramente o Parlamento – tem uma vitória a comemo-
rar também, que foi a vitória do candidato a Presidente 
dos Estados Unidos Barack Obama, um Senador de 
dois mandatos, um homem público que começou a 
sua carreira na vida pública como parlamentar e que 
alcançou a suprema magistratura do país na condição 
de Senador da República dos Estados Unidos.

Portanto, é uma tarde efetivamente de grande 
alegria para todos nós, que vimos na América do 
Norte um parlamentar, um Senador ser alçado à mais 
alta magistratura do país, e também por recebermos 
aqui, para alegria de todos nós, os parlamentares da 
histórica Grécia, aqueles que vêm de um país que foi 
o berço da democracia de todo o mundo.

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

– Obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 

– Pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Pela ordem, Senador Antonio Carlos Júnior.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu pediria a minha inscrição pela Liderança do De-
mocratas.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– V. Exª já está inscrito.

Senador Augusto Botelho, conforme anunciado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 

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

– Pela ordem, Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encami-
nho à Mesa voto de aplauso ao Comitê Paraolímpico 
Brasileiro e aos atletas: André Brasil – Natação – 100 
m livres; André Brasil – Natação – 100 m borboleta; 
Antônio Tenório Silva – Judô – 100 kg; Daniel Dias – 
Natação – 50 m costas; Daniel Dias – Natação – 100 
m livres; Daniel Dias – Natação – 200 m livres; Daniel 
Dias – Natação – 200 m medley; Dirceu Pinto – Bocha; 
Dirceu Pinto e Eliseu Santos – Bocha; Lucas Prado – 
Atletismo – 100 m; André Brasil – Natação – 200 m 
medley; Deanne Silva – Judô – Acima de 70 kg; Daniel 
Dias – Natação – 100 m borboleta; Daniel Dias – Nata-
ção – 100 m peito; Karla Cardoso – Judô – Até 48 kg; 
Phelipe Rodrigues – Natação – 100 m livres; Shirlene 
Coelho – Atletismo – Lançamento de dardo; Terezinha 
Guilhermino – Atletismo – 100 m; Adria Santos – Atle-
tismo – 100 m; Adriano Lima, Clodoaldo Silva, Daniel 
Dias e Joon Seo – revezamento 4 x 50 m livre; Danie-
le Silva – Judô – 57 kg; Eliseu Santos – Bocha; Elton 
Santana e Josiane Lima – Remo – Skiff duplo misto; 
Marcos Alves “Joca” – Hipismo – estilo livre – grau Ib; 
Marcos Alves “Joca” – Hipismo – adestramento indivi-
dual – grau Ib; Michelle Ferreira – Judô – 52 kg; Odair 
Santos – Atletismo – 800 m; Odair Santos – Atletismo 
– 5.000 m. 

E mais, Sr. Presidente, do mesmo modo, nossa 
homenagem ao judoca Antônio Tenório, cego, que se 
tornou o único atleta brasileiro tetracampeão na história 
da competição de judô das Paraolimpíadas.

Nossa homenagem muito sentida a quem de-
monstra tanta saúde, mostrando que a dificuldade que 
a vida interpôs nesses destinos não os faz, de forma 
alguma, deficientes. Se o fossem, não estariam dando 
tanto orgulho e tantas medalhas ao Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– V. Exª será atendido, na forma regimental.

Com a palavra o Senador Augusto Botelho, para 
uma comunicação inadiável.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, 
pela manhã, no Palácio do Planalto, na presença do 
Ministro da Educação, Fernando Haddad, e do Minis-
tro do Trabalho, Carlos Lupi, do Vice-Presidente José 
Alencar e também do Presidente Lula, foram assinados 
cinco decretos que alteraram o Estatuto do Sistema S. 
Essa alteração visa permitir a gratuidade nos cursos 
do Sistema S para os trabalhadores de baixa renda 
e também para aumentar a carga horária dos cursos.

Vai ser implantada essa alteração em 2.800 Mu-
nicípios do Brasil. Entre 2009 e 2014, serão investi-
dos R$4,8 bilhões das contribuições compulsórias do 
Sistema S.

No Senai, dois terços das contribuições serão 
utilizados para as vagas gratuitas nos programas de 
formação inicial continuada e nos programas de for-
mação de nível médio. A carga horária dos cursos de 
formação inicial será, obrigatoriamente, no mínimo, de 
sessenta horas. As de formação continuada não terão 
limite de horas. 

No Sesi, vai-se destinar um terço da receita lí-
quida da contribuição compulsória para as vagas dos 
estudantes de baixa renda. Isso é uma oferta de mais 
cursos técnicos para muitos brasileiros, e também faz 
parte da complementação do Bolsa Família, como faz 
parte também o aumento das escolas técnicas. Até 
2002, o Brasil tinha 140 escolas técnicas federais. De 
2003 até hoje, já foram entregues 45 escolas técnicas 
no Brasil, e até 2010 serão entregues 214 escolas téc-
nicas. No final, o investimento nessas 214 escolas – no 
total serão 354 escolas – será de R$836 milhões. 

A matrícula de alunos em cursos nas escolas 
técnicas, em 2003, era de 160 mil vagas, Senador 
Valter; em 2010, serão 500 mil vagas. Se a gente for 
somar essas vagas que vão surgir no Sistema S, vai 
passar de um milhão o número de vagas no ensino 
técnico até 2010. 

Pedi essa comunicação inadiável porque acre-
dito que o ensino técnico, de forma mais rápida e efi-
caz, melhora a qualidade de vida dos trabalhadores 
brasileiros.

Por isso, meus parabéns ao Sistema S, ao Pre-
sidente Lula, ao Ministro da Educação, Fernando Ha-
ddad, e ao Ministro do Trabalho, Carlos Lupi.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Eu queria fazer uma correção: agora é o Senador 
Valter Pereira, por permuta com o Senador João Pe-
dro. Em seguida, a Senadora Ideli Salvatti, para uma 
comunicação inadiável. Depois, o Senador Jayme 
Campos, como orador.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pela ordem. V. Exª está se esquecendo de chamar os 
inscritos pela Liderança?

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Não. Estão aqui. É que estamos intercalando com os 
oradores. V. Exª é depois do Senador Inácio Arruda. A 
Secretária não me deixa errar.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Pronto. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem. 
Apenas para solicitar a minha inscrição, em um mo-
mento oportuno, como Líder, devidamente designado 
pela Senadora Ideli Salvatti, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– (Pausa.) Obrigado pela confiança. O Senador Val-
ter Pereira estava na frente; S. Exª tinha uma permuta 
com o Senador João Pedro. Em seguida, a Senadora 
Ideli Salvatti, para uma comunicação inadiável, V. Exª 
e, depois, o Senador Antonio Carlos Júnior.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na quinta-feira pas-
sada, compareceram ao Senado o Ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, e o Presidente do Banco Central, 
Henrique Meirelles. O encontro deu-se na Comissão de 
Assuntos Econômicos, onde foi travado amplo debate 
acerca das repercussões dessa crise que vem nocau-
teando todo o sistema financeiro internacional.

O que buscávamos ali era uma análise das reper-
cussões a que todos nós estamos sujeitos e dos remé-
dios adotados para proteger a economia brasileira.

Na ocasião, foram analisadas as principais estra-
tégias do Governo e questionados alguns pontos da MP 
443. Alguns defeitos desse diploma foram reconhecidos, 
e o Ministro Guido Mantega chegou a admitir reparos 
que o Senado Federal deve promover.

No balanço dessa memorável reunião, restou 
claro que franqueza em tais discussões não é neces-
sariamente fonte de instabilidade, como muitos em 
tais circunstâncias chegam a cogitar. Ao contrário. A 
segurança com que essas autoridades sustentaram 
as medidas de proteção à economia e ao mercado 
financeiro interno só fez bem. Tanto é verdade que, 
enquanto fluíam as discussões na CAE, a bolsa de 
valores se recuperava.

Na intervenção que fiz, Sr. Presidente, abordei 
dois aspectos que considero essenciais. O primeiro 
deles diz respeito à saúde das nossas reservas inter-
nacionais, das reservas monetárias do País. Preocu-
po-me com elas como qualquer brasileiro consciente. 
Afinal, são US$230 bilhões que foram aplicados no 

mercado norte-americano. Pouco menos de US$30 
bilhões já foram devorados pelas medidas de socor-
ro que as autoridades monetárias adotaram para en-
frentar os primeiros sinais da crise. Mas algo em torno 
de US$200 bilhões remanescem nos cofres de Wall 
Street. Para países desenvolvidos, risco de tamanha 
magnitude pode até ser suportável. Para o Brasil, não! 
A integridade dessa dinheirama é uma questão de vida 
ou morte para países do nosso porte e do estágio de 
desenvolvimento por que estamos passando.

À minha indagação o Presidente Henrique Mei-
relles garantiu que essas reservas foram investidas 
em títulos conservadores e seguros. Se, de fato, es-
sas reservas não correm riscos, não estão expostas 
à erosão, é preciso cumprimentar, congratular pelo 
comedimento e a diligência do Presidente e toda a 
equipe do Banco Central.

O outro questionamento que fiz relacionava-se 
ao papel que poderia ser reservado à agricultura e à 
pecuária neste momento de tamanha crise. Estou con-
vencido, Sr. Presidente, de que no agronegócio está o 
melhor remédio para mitigar os efeitos tão deletérios 
da crise. Basta olhar os números da safra 2008/2009. 
A produção de arroz, soja, milho, algodão e de todos 
os demais grãos está projetada em 145 milhões de to-
neladas aproximadamente. Os números são da Conab 
– Companhia Nacional de Abastecimento. Todavia, Sr. 
Presidente, a Confederação Nacional da Agricultura ad-
verte para a possibilidade de uma queda pronunciada 
nesta safra. Seria uma redução de algo em torno de 
7,2 milhões de toneladas. 

Essa retração seria resultado da crise de crédito 
e dos preços dos insumos. Agricultores, até mesmo 
tradicionais, estariam propensos a plantar sem adu-
bo, como forma de contornar estas dificuldades: nos 
preços dos insumos e de crédito.

A confirmar os riscos apontados pela CNA, o 
agronegócio teria sério comprometimento de produti-
vidade e de renda futura. 

A despeito de dificuldades crônicas, que histori-
camente enfrenta, a produção do campo vem acres-
centando monumentais somas às nossas reservas 
cambiais. Mesmo com as pressões dos monopólios 
que controlam os fertilizantes e defensivos e do câmbio, 
que vem prejudicando as exportações, o setor tem-se 
mostrado competitivo. 

Só em 2007, as commodities agrícolas respon-
deram com US$58 bilhões de dólares das exportações 
brasileiras. A soja contribuiu com US$11,3 bilhões de 
dólares no ano passado. Apenas a China importou 
cerca de US$3,8 bilhões dessa leguminosa. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, estou convencido 
de que o agronegócio é uma verdadeira terapia para 
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a crise econômica do ponto de vista do nosso País. 
Afinal, alimento é prioridade hoje e será prioridade 
amanhã. Prioridade aqui, prioridade alhures.

Pode reduzir a demanda de aço, de carro, de 
avião, de calçado, de roupa, de perfume, de passagens 
e de tantas outras coisas. Já a demanda por comida, 
esta não tem como estancar. 

É verdade que a falta de crédito poderá compro-
meter as metas de produção de muitos países e re-
percutir nos preços. Todavia, se o Governo Brasileiro 
priorizar a aplicação de sua poupança na agropecuá-
ria, a resposta poderá ser a mais generosa de todos 
os setores da economia brasileira. 

Logo após o desfecho da crise, o Presidente Lula 
declarou que daria ênfase ao mercado interno e esti-
mularia a produção agrícola.

A resposta do Ministro Guido Mantega, na me-
morável reunião da CAE, confirmou essa opção do 
Governo.

Todavia, o Governo precisa enfrentar alguns gar-
galos. Os preços dos fertilizantes, por exemplo! 

A Cooperativa Industrial de Cascavel, no Paraná, 
informa que os gastos com fertilizantes e óleo diesel cor-
responderam a 40% do custo agrícola em 2007, e não 
parou de crescer e não parou de sofrer reajustes.

Só o adubo teve reajuste de mais de 75% nos 
últimos 12 meses.

É claro que tamanha escalada de custo vem 
acompanhada de perigoso potencial de frustração 
que, a qualquer momento, pode comprometer o belo 
desempenho do agro-negócio brasileiro.

Quanto ao óleo diesel, cobrei do Ministro da Fa-
zenda a mesma prática do mercado internacional.

Se, lá fora, o petróleo teve uma redução de mais 
de 50%, não há justificativa para continuar cobrando 
aqui o mesmo preço que se praticava antes da crise.

A própria Petrobras está vendendo petróleo no 
exterior abaixo de 50% do que vendia anteriormente.

Não repassar para o consumidor brasileiro essa 
gritante redução de preço, é atitude muito estranha, 
a qual o Ministro Guido Mantega não conseguiu me 
responder convenientemente. A resposta foi tíbia, va-
cilante, e não assumiu nenhum compromisso de que 
vá conduzir o preço desse combustível para melhorar 
as condições da agricultura. É uma atitude estranha e 
ruinosa para o custo da produção agrícola brasileira 
de que vá conduzir o preço desse combustível para 
melhorar as condições da agricultura. É uma atitude 
estranha e ruinosa para o custo da produção agrícola 
brasileira.

Neste momento de crise, é chegada a hora de 
rompermos essa atitude parcimoniosa que orienta a 
política agrícola brasileira e contemplarmos o agrone-

gócio com os subsídios de que ele precisa para com-
pensar perdas havidas em outros setores.

É hora de fazer algo parecido com o que fazem 
países da Europa, da Oceania, e os Estados Unidos, 
para incrementar a produção do setor. Subsidiar a 
agricultura ou, pelo menos, desonerá-la do seu custo 
de produção e também da comercialização é um meio 
seguro para compensar outras áreas que serão dura-
mente afetadas pela crise.

Portanto, Sr. Presidente, na fala do ilustre Minis-
tro Guido Mantega e no compromisso assumido com 
esta Comissão, é preciso que saiamos do discurso 
e partamos para a prática. Com isso, nós vamos dar 
uma grande contribuição para minorar o sofrimento de 
tantos setores que vão enfrentar dificuldades terríveis 
neste momento de crise.

Era essa a nossa intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Agradeço a V. Exª.
Com a palavra, a Senadora Ideli Salvatti, para 

uma comunicação inadiável.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 

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

– Pela ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Senador Romeu Tuma, 
é uma hora feliz a Casa estar sendo presidida por V. 
Exª, que tem tanto amor pelo meu Estado, pois quero 
registrar a presença na tribuna de honra da Casa do 
Prefeito reeleito de Parintins, Bi Garcia; dos Vereadores 
também do Município de Parintins, no Amazonas, Jus-
celino Manso, Mateus Assayag, Walter Lobato e José 
Walmir; e de uma figura ímpar, o Caru, que é artista do 
Boi Caprichoso, que hoje em dia orienta praticamente 
tudo que é carnaval bonito que o Rio de Janeiro faz.

Então, registro, com muita honra para nós todos, 
imagino, a presença de figuras que representam tão 
bem o meu Estado.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– A Mesa se associa a V. Exª, homenageando seus 
vereadores e o Caprichoso.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Es-
queci, Sr. Presidente, de uma figura que lutou muito 
por liberdade no País, hoje proprietário do jornal Diá-
rio de Petrópolis, jornalista Paulo Antônio Carneiro 
Dias, que também nos dá a honra de estar presente 
aqui nesta Casa. Quando a imprensa silenciava, ele 
abrigava quem não tinha voz, ou dando emprego a 
jornalistas perseguidos pela ditadura ou dando espa-
ço jornalístico, muitas vezes censurado, para aqueles 
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que estavam proibidos de escrever na chamada gran-
de imprensa. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– A Ata registrará as ilustres presenças.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela 

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

– Pela ordem, Senadora.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Apenas para so-
licitar a minha inscrição para falar pela Liderança do 
Bloco, uma vez que o Senador Tião Viana o fez pela 
Liderança do Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– V. Exª já está inscrita.

Senadora Ideli com a palavra.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado-
ra.) – Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumpri-
mentar todos os Parlamentares aqui presentes, toda a 
delegação de Parintins, que tive a honra e o prazer de 
conhecer no último festival. Assisti maravilhada a tudo 
o que a criatividade da nossa população amazônica 
consegue produzir naquela belíssima festa.

Mas o que me traz à tribuna é uma reunião de 
que tive a oportunidade de participar com a Ministra 
Dilma e com a Associação Brasileira da Indústria de 
Materiais de Construção no final desta manhã. Foi 
uma reunião importante, porque a construção civil é 
o setor que efetivamente cresceu muito, beneficiado 
por inúmeras ações, atitudes do Governo Federal, do 
Governo Lula.

Esse setor emprega milhões de brasileiros e está 
colocado em todos os Municípios. Em qualquer canto 
deste País, existe a área da construção civil, seja na 
indústria, no comércio ou nas obras que toda e qualquer 
prefeitura tem a obrigação de realizar. E até na obra 
realizada individualmente, pelas pessoas, quando cons-
troem a sua residência, a sua moradia. Portanto, é um 
setor que merece toda a atenção, todo o apoio, porque 
sustenta boa parte do crescimento atual do nosso País. 
E foi um setor que durante quase três décadas esteve 
reduzido praticamente a um crescimento pífio, quase 
à estagnação, a menos de 1%, por anos seguidos. 
Agora nós temos, há quase 3 anos, crescimentos que 
têm ultrapassado a casa dos 8%, 9%, 10%, 12%. Para 
este ano, há previsão de crescimento muito significa-
tivo. Para as pessoas terem uma idéia da importância 
desse setor, no ano passado, toda a cadeia produtiva 
da construção civil foi responsável por nada mais nada 
menos do que 8,5% do PIB, do Produto Interno Bruto 
do Brasil, em 2007. É uma cadeia que emprega apro-

ximadamente 10 milhões de brasileiros. Portanto, na 
reunião com a Ministra Dilma Roussef, hoje no final da 
manhã, falou-se de algo que tem grande repercussão. 
A reivindicação ou a questão colocada na mesa, hoje 
pela manhã, é absolutamente relevante, e quero aqui 
externá-la nessa comunicação inadiável.

Várias medidas foram adotadas recentemente 
para conter a crise na questão do crédito; medidas 
que estão na MP 443, que permite à Caixa Econômi-
ca comprar ações de empresas, de incorporadoras, 
para que os investimentos na área da construção civil 
– principalmente os grandes investimentos da área da 
construção civil – não parem. Outra medida foi adotada 
pela Caixa Econômica, disponibilizando 10 bilhões para 
ampliar o crédito, para que continuemos com a máquina 
da construção civil, do setor imobiliário aquecida. 

Nesse encontro, não estavam pequenos indus-
triais, estavam empresas como a Votorantin, como em-
presas de tinta, dizendo que essas medidas são muito 
importantes, mas não bastam. Por quê? Senador Ro-
meu Tuma, é impressionante ouvir uma empresa como 
a Votorantim dizer que, mesmo com todas as obras, 
com as grandes usinas, com todo o boom do mercado 
imobiliário dos grandes prédios, dos grandes condo-
mínios, aproximadamente 70% do cimento vendido 
no Brasil não é para esse setor. É para o consumidor 
individual, aquele brasileiro, aquela brasileira que vai 
à lojinha, a um dos 138 mil postos de venda e revenda 
de material de construção do nosso País, que compra 
e coloca na sua bicicleta um ou dois saquinhos de ci-
mento e guardam para quando tiver comprado a tinta, 
o tijolo, a fim de poder fazer a obra.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Fazer o puxadinho.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – É o 
tal do puxadinho que muita gente chama de informal, 
mas de informal não tem nada, porque são as lojas, são 
os pequenos grupos de trabalhadores da construção 
civil que fazem as obras ou então a própria família, o 
tal do mutirão, que acaba executando a obra.

O que foi colocado na mesa hoje é muito impor-
tante, ou seja, tudo o que já foi feito até agora é ótimo, 
excelente, mas não resolve o problema do indivíduo, 
que é o grande motor do setor da cadeia produtiva da 
construção civil. Portanto, eles foram apresentar, eles 
foram levar à Ministra Dilma Rousseff a questão de 
retomar e ampliar o crédito.

Tem de se ampliar o crédito individual no finan-
ciamento pela Caixa Econômica por meio do Constru-
card – um cartão que permite às famílias financiarem 
material de construção, hoje na faixa atual de R$7 mil 
–, para, no mínimo, R$25 mil, que é o custo de uma 
residência um pouco mais razoável. Tem de se ampliar 
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o crédito para as pessoas poderem comprar o seu ma-
terial picado mesmo.

A outra questão é a desoneração de mais produ-
tos da indústria da construção civil. Aquela desoneração 
da famosa cesta básica dos materiais de construção 
deu resultados extremamente positivos. A Fundação 
Getúlio Vargas fez os cálculos: 0,8% do crescimento do 
PIB em 2007 foi fruto da desoneração da cesta básica 
e do material de construção; o crescimento de 0,76% 
no emprego do Brasil inteiro também foi fruto da de-
soneração. Portanto, se desonerar e, se for possível, 
zerar a alíquota do IPI nos materiais de construção, 
teremos crescimento, desenvolvimento, emprego e 
melhoria das condições de vida de boa parte da po-
pulação brasileira. 

O aumento do crédito individual e a melhoria do 
preço do produto aquecerão a cadeia da construção 
civil, da qual, volto a dizer, 60% dependem exclusi-
vamente do consumidor individual, do brasileiro e da 
brasileira que compram individualmente no varejo da 
construção civil.

A Ministra Dilma ficou bastante impressionada 
com os números – boa parte já conhecia – e disse 
que, com muito empenho, levará essas reivindicações 
à deliberação do Governo, até porque elas vão ao en-
contro da forma como o Presidente Lula quer enfren-
tar a crise: com o País crescendo, gerando emprego, 
investindo e fazendo com que o crédito se amplie e a 
tributação diminua.

Sr. Presidente, fiquei muito satisfeita com a reu-
nião e não poderia deixar de fazer o registro. Temos 
acompanhado o setor da construção civil desde as pri-
meiras horas, desde os primeiros movimentos para a 
desoneração da cesta básica. Sabemos do empenho 
e sabemos do resultado. 

Sou de um Estado onde a indústria da construção 
civil tem grande peso, inclusive com marcas de grande 
repercussão nacional. Por isso, sou parceira e quero 
continuar assim durante todo o meu mandato porque 
este setor, construção civil, melhora a vida das pes-
soas, aquece a economia, gera emprego e responde 
muito rápido, Senador Romeu Tuma. Para medidas 
adotadas em 2006, o resultado já era crescimento do 
PIB de quase 1% em 2007.

Agradeço a oportunidade de poder estender-me 
um pouquinho mais. 

Entendo que este é um assunto de muito inte-
resse. Como disse a Ministra Dilma, será olhado com 
muita atenção o aumento do crédito individual para 
as pessoas poderem continuar fazendo seus famosos 
“puxadinhos”, melhorando a sua habitação, reforman-
do, ampliando, construindo, como também a diminui-
ção dos impostos nesse setor, porque realmente be-

neficia, e muito, a população brasileira, como já ficou 
comprovado nas desonerações feitas na cesta básica 
do material de construção.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Muito bem, Senadora!
Senador Jayme Campos, antes de passar a pa-

lavra a V. Exª, gostaria de saudar os estudantes do 
Colégio Delta, de Goiânia.

Nossos agradecimentos pela presença! 
Com a palavra o Senador Jayme Campos. 
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Senador Romeu Tuma, Srªs e Srs. Senadores, 
na semana passada, vim a esta tribuna para pedir mo-
deração das partes envolvidas na negociação do mo-
vimento grevista da Polícia Civil em Mato Grosso, no 
sentido de que ambas mantivessem acesa a chama do 
diálogo, evitando, assim, a radicalização de posições, 
tão prejudicial a nossa comunidade.

Fiz um apelo à reflexão, tanto do Governador 
Blairo Maggi quanto dos líderes da categoria, para que 
buscassem no entendimento uma maneira de aprimo-
rar a prestação de serviço da segurança para nossa 
população. Por força de ofício, não me furtei ao dever 
de apontar algumas falhas das autoridades estaduais 
na gestão do setor, mas o fiz de forma responsável e 
impessoal, sem agredir ou atacar ninguém.

Felizmente, ontem à tarde, a greve teve seu epí-
logo. Tanto os representantes do Governo quanto os 
sindicalistas abriram-se de forma franca ao debate e 
conseguiram chegar a um ponto consensual. Os dois 
lados abriram mão de certas postulações para chegar 
ao entendimento. Era exatamente isso o que eu preco-
nizava em pronunciamento feito na semana passada. 
Fiz um apelo contra a intolerância e a favor da boa 
gestão na área de segurança pública. 

Mesmo com o fim do movimento, esse episódio 
deixa algumas nódoas, feridas expostas no relacio-
namento entre os profissionais da Polícia Civil e a 
cúpula do Governo estadual. A greve durou seis dias, 
o suficiente para demonstrar a fragilidade de nossa 
malha protetora. Algumas informações vieram à tona 
e deixaram nossa sociedade perplexa com a falta de 
estrutura da segurança pública estadual.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vamos aos 
fatos: Mato Grosso vive atualmente uma séria crise na 
área de segurança pública, não somente pela paralisa-
ção dos investigadores da Polícia Civil, mas também 
pela falta de aptidão do Palácio Paiaguás em promover 
uma profunda e eficiente reestruturação nesse setor.

Os efeitos dessa apatia gerencial se refletem 
nos índices de violência, que fazem de Mato Grosso, 
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atualmente, um dos territórios mais perigosos do País. 
Digo isso com profunda tristeza, pois nossa região é 
um sinônimo de bons exemplos de prosperidade e 
de dinamismo. Nossa gente é trabalhadora, pacífica 
e arraigada aos mais nobres valores da tradição de 
honradez do povo brasileiro

Portanto, a paralisação praticada pelos investiga-
dores foi apenas a ponta do iceberg dos desacertos na 
segurança pública estadual. Basta dizer que, há vinte 
anos, existiam 214 delegados trabalhando em Mato 
Grosso. Naquela época, havia 58 municípios no Esta-
do. Hoje, contamos com 141 municípios, e o número 
de delegados decresceu para 207 profissionais.

Na verdade, temos 26 comarcas e 42 municípios 
sem delegado de polícia, o que é muito grave. O que 
configura um flagrante desrespeito à Lei Estadual nº 
7.935/03, que fixa um efetivo de 400 delegados para 
cobrir nosso vasto território de 906 mil quilômetros qua-
drados. A mesma legislação impõe um quadro mínimo 
de 1.200 escrivães e quatro mil investigadores. Mas a 
realidade é muito diferente: a Polícia Judiciária Civil de 
Mato Grosso possui apenas 400 escrivães e menos de 
2.000 investigadores. Ou seja, um déficit da ordem de 
aproximadamente 200% de agentes de polícia.

A falta de pessoal acaba redundando na eleva-
ção dos índices de criminalidade na região. O Mapa da 
Violência dos Municípios Brasileiros de 2008, editado 
por entidades do próprio Governo Federal, aponta três 
cidades mato-grossenses entre as dez localidades com 
maior taxa média de homicídios no nosso País. São 
elas: Colniza, Itanhangá e Juruena.

Esse mesmo levantamento, Senador Augusto 
Botelho, atesta que ocorreram 870 assassinatos em 
Mato Grosso no ano de 2006 – período de coleta dos 
dados referentes a essa amostra. Na mesma ocasião, 
o Pentágono divulgou o número de baixas do Exército 
Americano nos três primeiro anos de conflito no Iraque. 
Segundo o governo ianque, foram 2.500 soldados mor-
tos em combate contra o terrorismo naquela guerra.

Ora, se tomarmos como base esses números, a 
média de vítimas americanas no Iraque foi de 833,3 
combatentes por ano até aquela data, ou seja, um ín-
dice inferior aos mortos por homicídio em Mato Gros-
so em 2006, que, segundo o Mapa da Violência, foi 
de 870 vítimas.

Vale a pena ressaltar que, desses mortos em 
território mato-grossense, 283 foram jovens na faixa 
de 15 a 24 anos. Moços tombando num campo sem 
honra, vitimados pelo tráfico e por gangues que dis-
putam domínios urbanos. É uma luta imoral entre ex-
cluídos que promovem uma verdadeira guerra civil na 
vizinhança de nossos lares.

Vou passar a ler algumas manchetes de jornais 
mato-grossenses, de forma a demonstrar o impacto 
da onda de violência em nosso Estado.

Senador Romeu Tuma, estão comigo alguns jor-
nais que dizem o seguinte:

Jornal Folha do Estado: “Outubro bate recorde e 
registra 40 assassinatos”; “Roubo de carreta sustenta 
o tráfico”; “Geraldo, motorista de ônibus do transporte 
coletivo, em um ano, 25 assaltos sofridos”.

Se fôssemos enumerar todos aqui, hoje mesmo, 
olhando um site de Cuiabá, li: “Jovens são mortos a 
tiros e facadas em Várzea Grande” – lamentavelmen-
te, a minha cidade.

E aqui está um documento do Mapa da Violência 
fornecido pelo Ministério da Justiça. Esse é o quadro 
de Mato Grosso, em que a violência tomou conta não 
só da grande Cuiabá, onde moram 30% da nossa po-
pulação, mas de todos os municípios. É grave e triste; 
por isso, estou aqui.

Sr. Presidente, mesmo com o término da gre-
ve, persiste um desequilíbrio entre a remuneração 
de funções equivalentes das polícias de outros Esta-
dos do Centro-Oeste. Em Goiás, um agente recebe 
R$2.700,00; no Mato Grosso do Sul, R$1.800,00; no 
Distrito Federal, R$6.500,00; e em nossa região, com 
o aumento aceito pelos policiais, o salário foi elevado 
para R$1.700,00.

Nesse sentido, desde já, manifesto meu apoio ao 
projeto de emenda constitucional patrocinado pelo ilus-
tre Senador Renan Calheiros, propondo piso nacional 
para os profissionais da Polícia Civil. É justo e repara 
equívocos de governantes desatentos ao princípio da 
isonomia entre carreiras afins no território brasileiro.

Enquanto a criminalidade avança, o Governo 
mato-grossense, inexplicavelmente, reduziu em 11,9% 
seus investimentos em segurança pública no ano de 
2007, em relação ao exercício anterior. Essa informa-
ção consta no relatório anual do Fórum Brasileiro de 
Segurança. 

Em relação a esses dados, o governo estadual 
deveria explicar à comunidade regional por que diminuiu 
investimentos em setor tão vital para a tranqüilidade de 
nossos cidadãos. Se o governo continuar calado, sem 
elucidar tais fatos, vamos nos sentir reféns do crime, 
vítimas indefesas da violência. 

Mas, Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, 
entendo que pensar na felicidade e no bem-estar 
de nossos cidadãos significa investir em seguran-
ça. Porque hoje esse é o item das obrigações do 
Estado que mais aflige nossos compatriotas. Uma 
simples janela aberta ou uma porta destrancada 
é motivo para pânico e inquietação. Investir nesse 
setor não quer dizer apenas armar e pagar melhor 

    373ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2008 



Novembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 6 44229 

os policiais; quer dizer treinar e capacitar profissio-
nais. Mas, sobretudo, significa dar educação, saúde 
e oportunidade para nossos jovens. Com segurança 
pública eficiente e confiança no Estado, nossa so-
ciedade vai promover as grandes transformações de 
que este País tanto precisa.

Sendo assim, Sr. Presidente, quero concluir a 
minha fala, dizendo, Senador Mozarildo e demais 
colegas Senadores, do verdadeiro desespero da 
nossa população mato-grossense. O nosso Esta-
do cresceu, prosperou, hoje é o maior produtor de 
soja do Brasil, o maior produtor de algodão, detém 
o maior rebanho bovino deste País, mas, lamenta-
velmente, estamos passando por uma crise sem 
precedentes. Parece-me que o item segurança não 
é prioridade da atual gestão, da atual administração 
do Palácio Paiaguás.

Lamentavelmente, um Estado que não prioriza 
segurança, com certeza, não terá um crescimento 
propício pela atual conjuntura, em que a violência está 
tomando conta deste imenso País.

Faço desta tribuna um apelo ao Governador Blairo 
Maggi para que veja, com maior carinho, a nossa se-
gurança, até porque, pelos dados, pelas informações 
relativas às nossas arrecadações, à nossa receita, 
Mato Grosso tem recursos suficientes para aplicação 
não só na capacitação, no treinamento e em melho-
res equipamentos, mas, acima de tudo, para dar bons 
salários a nossos policiais.

Para Mato Grosso, Ministro, ex-Ministro da Fa-
zenda, ex-Ministro dos Transportes, valoroso e que-
rido Senador Eliseu Resende, este ano, o que está 
previsto no orçamento, já computados os índices do 
PIB e da inflação, vai superar a casa de R$1,4 bilhão, 
ou seja, acima daquilo que estava previsto no orça-
mento de 2008.

Então, nada mais justo do que encararmos a se-
gurança pública com outra visão, para que possamos 
ter muito mais paz, muito mais tranqüilidade e, acima 
de tudo, possamos ter a nossa cidadania plena, ga-
rantida, que é aquilo que está na nossa Constituição 
cidadã.

Muito obrigado, Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Senador Jayme Campos, permita-me. Eu não po-
deria discutir com V. Exª, teria que pedir um aparte, 
mas eu não poderia deixar de me manifestar, por-
que estou sentindo, no fundo da alma, as palavras 
do discurso de V. Exª em relação ao desrespeito à 
área de segurança pública. Ela não atinge só o seu 
Estado. Se analisarmos por inteiro todos os Estados 
brasileiros, principalmente os policiais estão sendo 
tratados como algo para que o Governo está de cos-

tas. Então, não há interesse em levantar a dignidade 
profissional dos policiais.

Eu faria um apelo até ao meu Governador de 
São Paulo, que é um homem ilustre. Tivemos confronto 
entre as polícias, que abriu cicatrizes que não podem 
infeccionar, sob pena de não serem mais curadas.

Isso vem evoluindo com aquela angústia, aque-
le desânimo dos policiais. E há um grande risco – e 
peço perdão, por ser delegado de polícia –, que leva, 
às vezes, à corrupção pela falta de ânimo, pela falta 
de atenção, pela falta de investimentos na seguran-
ça pública, principalmente no homem de segurança 
pública, que merece o respeito da sociedade. Sem 
dúvida alguma, há dignidade nessa função, que é por 
vocação. Quem não for policial por vocação tem que 
se demitir, porque não conseguirá sobreviver, nem 
prestar o serviço, nem honrar o juramento que faz de 
servir ao próximo.

Cumprimento V. Exª e peço licença para que 
seu discurso não sirva só para Mato Grosso, e, sim, 
para todo o País, onde a situação da segurança vem 
se agravando. Vejo às vezes os Senadores do Pará, 
Flexa Ribeiro e outros, trazendo problemas sérios na 
área de segurança. Trago aqui, com muita angústia, 
os problemas de São Paulo.

V. Exª levantou um problema do piso salarial, 
sem afastar a isonomia. A isonomia e o piso são 
coisas distintas. Ela tem de ser colocada dentro das 
profissões liberais que exigem a mesma formação 
profissional. V. Exª realmente tocou no âmago da 
questão. Obrigado e desculpa por estar aproveitan-
do do seu tempo.

Pela ordem, Senador Eliseu Resende. 
O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Queria registrar, se V. 
Exª me permitir, a presença, neste plenário, do Prefeito 
Maurílio Guimarães, da cidade de Curvelo, centro geo-
gráfico de Minas Gerais e do Brasil. O prefeito termina 
uma administração brilhante. É preciso assinalar que 
Minas é considerada o coração do Brasil, pelo me-
nos para os mineiros, e Curvelo, o coração de Minas 
Gerais. De forma que é muito importante, no plenário 
do Senado da República, receber hoje a visita desse 
competente prefeito, Maurílio Guimarães, que deixa 
a administração da cidade marcada por um mandato 
promissor, profícuo, que vai melhorar a qualidade de 
vida do povo de Curvelo.

Meus parabéns ao Prefeito Maurílio Guima-
rães.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
A Mesa incorpora a saudação e a honra da sua visita 
e fará registrar em Ata.
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Com a palavra o Senador Antonio Carlos Júnior, 
pela ordem.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o mundo 
todo acompanhou, no dia de ontem, as eleições nos 
Estados Unidos da América do Norte, que teve como 
vencedor o Senador Barack Obama. Estou encami-
nhando à Mesa um requerimento, nos termos o art. 
222 do Regimento Interno, ouvido o Plenário, para que 
seja consignado nos Anais do Senado votos de con-
gratulações ao Presidente eleito dos Estados Unidos 
da América, Senador Barack Obama.

Requeiro, ademais, que o voto de congratula-
ções seja levado ao conhecimento de Sua Excelên-
cia, o Embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o Sr. 
Clifford Sobel. 

Barak Obama graduou-se em Ciências Políti-
cas pela Universidade de Columbia, em Nova Iorque, 
para depois cursar direito na Universidade de Harvard, 
graduando-se em 1991. Foi o primeiro afro-americano 
a ser Presidente da Harvard Law Review. Fez sua car-
reira política em Chicago, Illinois, cidade onde traba-
lhou, conheceu sua esposa, constituiu família e, du-
rante anos, foi líder comunitário e professor de Direito 
Constitucional em uma universidade local.

Como membro da minoria democrata, no perí-
odo de 2005 e 2007, ajudou a criar leis para contro-
lar o uso de armas de fogo e para promover maior 
controle público sobre o uso de recursos federais. 
Surgindo na atual legislatura, contribuiu para a ado-
ção de leis que tratam de fraude eleitoral, da atu-
ação de lobistas, mudanças climáticas, terrorismo 
nuclear e assistência a militares americanos após 
o período de serviço.

Surgindo como o baluarte das reformas políti-
cas, econômicas e sociais necessárias aos Estados 
Unidos, foi, na madrugada de quarta-feira, dia 05 de 
novembro de 2008, eleito o 44º Presidente dos Esta-
dos Unidos, com uma margem de 338 contra 163 vo-
tos no Colégio Eleitoral. É o primeiro Presidente negro 
eleito no país.

Então, encaminho à Mesa – e peço que seja 
colocado para aprovação do Senado – o voto de con-
gratulações ao presidente eleito dos Estados Unidos, 
Senador Barack Obama.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– V. Exª será atendido, nos termos regimentais.

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Júnior, pela Liderança do DEM.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – Sr. Presidente, permita-me.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Pois não, Senador.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Eu gostaria de compartilhar da assinatura do seu re-
querimento, se assim V. Exª o permitir.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Tenho a impressão de que V. Exª fez requerimento 
em nome do Senado.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Em nome 
do Senado Federal o estou apresentando, e o Senador 
Wellington quer subscrever o requerimento que faço.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Eu também gostaria de me incorporar.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Com 
muita honra também, Senador Romeu Tuma.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – Obrigado, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.334, DE 2008

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Congratulações ao Presi-
dente eleito dos Estados unidos da América, Senador 
Barack Obama.

Requeiro, ademais, que o Voto de Congratula-
ção seja levado ao conhecimento de Sua Excelência 
o Embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Sr. Cli-
fford M. Sobel.

Justificação

Barack Obama graduou-se em Ciências Políticas 
pela Universidade Columbia em Nova Iorque, para de-
pois cursar Direito na Universidade de Harvard, gra-
duando-se em 1991. Foi o primeiro afro -americano a 
ser Presidente da Harvard Law Review.

Fez sua carreira política em Chicago, Illinois, 
cidade onde trabalhou, conheceu sua esposa, consti-
tuiu família e onde durante anos foi líder comunitário 
e professor de Direito Constitucional numa universi-
dade local.

Como membro da minoria democrata no período 
entre 2005 e 2007, ajudou a criar leis para controlar o 
uso de armas de fogo e para promover maior controle 
público sobre o uso de recursos federais.

Na atual legislatura, contribuiu para a adoção 
de leis que tratam de fraude eleitoral, da atuação de 
lobistas, mudança climática, terrorismo nuclear e as-
sistência para militares americanos após o período 
de serviço.

Surgindo como o baluarte das reformas, políti-
cas, econômicas e sociais, necessárias aos Estados 
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Unidos foi, na madrugada de quarta-feira, dia 5 de 
novembro de 2008, eleito o 44º Presidente dos Es-
tados Unidos. Com uma margem de 338 contra 163 
votos no Colégio Eleitoral é o primeiro presidente 
negro eleito no país.

Sala das Sessões, 5 de Novembro de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– O requerimento que acaba de ser lido será encami-
nhado à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pela Liderança do DEM. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Bahia, como 
a maioria dos Estados brasileiros, vem sofrendo as 
agruras típicas de uma economia que tenta crescer a 
despeito de contar com uma infra-estrutura aquém de 
suas necessidades.

Vejam o caso do Porto de Salvador – um problema 
que vem inquietando o empresariado baiano e que, se 
nada for feito para resolvê-lo, trará ainda mais prejuízos 
para a economia baiana do que já vem causando.

É vexatória a situação em que se encontra o Porto 
de Salvador, considerado, atualmente, um dos maiores 
entraves para o crescimento da Bahia.

Sua capacidade está esgotada e importadores 
e exportadores pedem uma solução.

Somente no primeiro semestre deste ano, 18% 
dos mais de sete milhões de toneladas de cargas do 
comércio exterior baiano foram desviados para por-
tos de outros Estados – um prejuízo de R$50 milhões 
para o Estado. 

De um lado, a Companhia Docas do Estado da 
Bahia (Codeba) diz que a expansão do porto aconte-
cerá, mas joga para 2009 o início do processo licitató-
rio. De outro lado, a iniciativa privada se vê obrigada a 
buscar alternativas. Uma delas é a construção de ter-
minais próprios, na tentativa de driblar a ineficiência 
dos equipamentos atuais.

Por ano, hoje, o porto consegue receber, para 
carga e descarga, algo em torno de 155 mil cami-
nhões, e apenas a ampliação prometida elevaria a 
movimentação, a partir de 2014, para 450 a 500 mil 
carretas por ano. 

O fato, Sr. Presidente, é que é fundamental para 
a Bahia expandir o comércio internacional e que a 
atividade portuária seja revitalizada imediatamente. 
Aliás, isso é fundamental não apenas para a Bahia, 
pois, hoje, mais da metade de tudo o que o Nordeste 
vende para outros países sai da Bahia.

Não há tempo a perder!
O porto recebe cada vez menos navios. O cais é 

acanhado, de baixo calado, incapaz de receber navios 
com tamanho superior a 210 metros – dimensões ex-
tremamente modestas para os padrões atuais –, por 
isso é urgente a construção de um novo cais, maior, 
que possa receber até dois supercargueiros simultane-
amente. Só assim se atenderia a demanda atual: com 
navios de grandes dimensões, com capacidade, no 
mínimo, duas vezes maior, o que proporcionaria mais 
eficiência e queda de custos para os usuários.

Vejam este exemplo do agronegócio: 40% da uva 
produzida no Vale do São Francisco não são exportados 
pelo Porto de Salvador, pois o terminal não suporta a 
demanda. O resultado é um custo adicional de 35% 
ao frete rodoviário para que o produto seja escoado 
por outros Estados – um prejuízo não apenas para o 
empresariado baiano, mas para todo o País, vez que 
esse custo adicional, de 35%, diminui a competitivida-
de do produto no mercado internacional.

O fato, Sr. Presidente, é que não se justifica um 
Estado com a pujança econômica da Bahia sofrer com 
a atual infra-estrutura portuária.

Como salienta o presidente da Associação Co-
mercial da Bahia, Eduardo Morais de Castro, é inacei-
tável a Bahia investir no setor portuário, vital para o 
escoamento de mercadorias, menos do que investem 
outros Estados que apresentam menor desenvolvimen-
to econômico, quer dizer, a Bahia não pode investir 
menos do que os outros Estados.

É preciso, insisto, uma solução urgente, que evite 
o completo estrangulamento do porto e que, mais do 
que trazê-lo para o presente, prepare-o para o futuro.

Sr. Presidente, um outro problema de infra-es-
trutura que aflige o empresariado e o povo baiano em 
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geral é o péssimo estado das estradas federais que 
cruzam o nosso Estado. Nossas estradas chegaram 
a tal ponto de degradação, de abandono, que amea-
çam levar ao colapso a economia de regiões inteiras 
da Bahia. 

Em algumas regiões, a inoperância, a omissão 
do Governo estadual é tamanha, que a população, im-
paciente, se organizou para obstruir vias com acampa-
mentos e protestos. É o que acontece com a BR-235. 
Cidadãos e empresas de cidades como Casa Nova, 
Remanso e Campo Alegre de Lourdes se mobilizam 
e pressionam o Derba, Departamento de Infra-Estru-
tura e Transportes da Bahia, para que, afinal, comece 
a agir.

Autodenominados membros do Movimento dos 
Sem-Estradas, esses baianos, desesperados por uma 
solução, interditaram a BR-235, que liga Casa Nova e 
Campo Alegre de Lourdes, já na divisa com o Piauí, e 
que, atualmente, não passa de um caminho. São 265 
quilômetros sem asfalto. Uma vergonha! 

É de estarrecer o descaso que o Governo es-
tadual demonstra no trato dessa questão: para se ter 
uma idéia, o Derba, responsável pela manutenção de 
rodovias na Bahia, sequer digna-se a se pronunciar a 
respeito dos bloqueios que acontecem na BR-235.

A verdade é que, assim como acontece em outras 
regiões e segmentos econômicos baianos, os morado-
res do norte do Estado se ressentem das promessas 
feitas durante a campanha ao Governo do Estado, que 
jamais foram cumpridas.

Até quando o Governo baiano quedará inerte, 
indiferente ao que acontece, ignorando os prejuízos 
econômicos e sociais que as condições precárias des-
sas estradas trazem ao Estado? É hora...

(Interrupção do som.)

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– É hora de reagir, é hora de cobrar do Governo Fe-
deral uma posição. 

Sr. Presidente, citei casos da minha Bahia, mas 
sei que problemas assim se repetem Brasil afora. 

Fica, mais uma vez, o alerta: somente uma infra-
estrutura moderna nos garantirá um desenvolvimento 
sustentado, com custos de produção menores e pro-
dutos mais competitivos. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Obrigado Senador.
Concedo a palavra ao Senador João Pedro, por 

permuta com o Senador Flexa Ribeiro. Em seguida, 
falará o Senador Inácio Arruda. Não estando presente, 
concederei a palavra à Senadora Fátima Cleide.

O Senador João Pedro, que falará como inscrito, 
tem a palavra por 10 minutos.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, num 
primeiro momento da minha fala, desta tribuna, eu 
quero registrar a minha visita à nossa região, no últi-
mo fim de semana, a convite do Comando Militar da 
Amazônia. Participaram vários Deputados Federais 
e, do Senado, participaram dessa visita ao Comando 
Militar da Amazônia este Senador e o Senador José 
Nery, do PSOL. 

Visitamos, num primeiro momento, o Comando 
Militar da Amazônia, localizado na cidade de Manaus, 
a capital do meu Estado, e, em seguida, visitamos Tefé, 
onde há uma brigada, no médio Solimões. O Senador 
Wellington Salgado precisa conhecer essa região belís-
sima do Brasil, do Amazonas. A última etapa da visita 
foi feita na cidade de Tabatinga e na Vila Bittencourt, 
no extremo norte, ali no “pescoço” da Cabeça do Ca-
chorro, no Município de Japurá. Temos a presença do 
Exército, entre Colômbia e Brasil. A via é o rio Japurá 
– um rio imenso – e ali está a presença do Exército 
Brasileiro, esta Instituição do povo brasileiro. 

É muito importante que o Congresso Nacional 
tome conhecimento da presença não só do Exército, 
mas das Forças Armadas na Amazônia. Não nos ilu-
damos acerca da cobiça internacional, dos interesses 
internacionais sobre a Amazônia. E não só a Amazônia 
brasileira, mas a Pan-Amazônia. 

Nessa visita, o Comandante Militar da Amazônia, 
o General Heleno, num primeiro momento, fez uma ex-
posição, Senador Augusto Botelho, sobre a presença 
do Exército na Amazônia, que conta com um grupa-
mento de 25 mil homens na Amazônia, que se divi-
dem entre a 8ª e a 12ª Região, a primeira localizada 
no Pará, e a 12ª no Amazonas, e nos demais Estados 
que a compõe. Na ocasião, perguntei ao General He-
leno como era feita a subdivisão desses grupamentos, 
e ele disse-me que, do lado do Pará, há mais conflitos, 
daí a presença de 9 a 10 mil homens; os demais fazem 
parte da 12ª Região. 

Não tenho nenhuma dúvida quanto ao Brasil 
não ter qualquer problema com os países-irmãos da 
Amazônia. A avaliação que faço é no sentido de que 
há interesses internacionais, não dos países que com-
põem a Pan-Amazônia, os nossos vizinhos, com quem 
temos boa relação cultural, relação econômica. O meu 
Estado, o Amazonas, mantém com a Venezuela impor-
tante relação comercial, pelo que produzimos na Zona 
Franca de Manaus. 

Sr. Presidente, estou satisfeito com a visita. O 
General Heleno foi muito gentil com a comitiva, com-
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posta por Deputados Federais e Senadores, oportuni-
dade em que discutimos soberania. Temos de ter uma 
relação com o General Heleno no sentido de respeitar 
as suas opiniões. 

É evidente que não se pode abrir mão da com-
petência de cada ente federativo, de cada instância de 
poder. Vivemos em um estado democrático de Direito, 
no qual precisamos respeitar as opiniões e reconhecer 
a competência de cada instituição e do seu papel, res-
peitar a competência e o limite de cada instituição.

Penso ser muito importante a presença do Exérci-
to. É muito importante e fundamental que o Ministro da 
Defesa, Nelson Jobim, tenha um olhar especial sobre 
a Amazônia sob o ponto de vista militar. Refiro-me não 
apenas à presença do Exército, mas a da Aeronáutica 
e da Marinha, naquela imensa região, que concentra 
a maior extensão de terras do território nacional. Por-
tanto, considerei importantíssima a visita para a repre-
sentação no Congresso Nacional.

Sr. Presidente, sou um Senador, um cidadão, 
que faz o debate, que gosta do debate, que aprecia 
o debate sobre a Amazônia, mas só visitando a insti-
tuição, só discutindo com os membros que a compõe 
é que verdadeiramente teremos a noção do trabalho 
desenvolvido, das suas dificuldades enfrentadas, das 
limitações. Por isso, chamo a atenção do Ministro da 
Defesa no sentido de termos a presença militar com 
mais recursos naquela região. Precisamos disso. Tanto 
é que vou destinar, no que for da minha competência, 
emenda parlamentar para liberação de recursos para 
o Exército e para a Marinha 

Mas é preciso que o Ministro Jobim tenha um 
olhar na hora de repartir os recursos do nosso Orça-
mento, priorizando as Forças Armadas na Amazônia.

O problema da Amazônia não se resume entre 
etnias e Exército. Não é nada disso. Não está na pre-
sença do caboclo contra o Exército, ou contra a Mari-
nha. Não. Os nossos inimigos são outros. Os nossos 
adversários estratégicos são outros. E não é mais a 
terra que está em questão na Amazônia. É a biodiver-
sidade, a biologia, a genética, as espécies vegetais, 
os animais, os minérios, o petróleo, o gás, enfim, são 
outras as questões em jogo a incitar a cobiça interna-
cional sobre a Amazônia.

Sr. Presidente, além de a visita haver sido exito-
sa e de trabalho, com certeza trouxemos elementos 
para Deputados e Senadores, para o Congresso Na-
cional, no sentido de fazermos discutirmos sobre a 
Amazônia e a presença do Exército na Amazônia de 
forma qualitativa, ou seja, com mais qualidade e mais 
compromisso.

Quero registrar aqui o Hino Nacional que ouvi lá. 
Todas as vezes em que ouvimos o Hino Nacional, ele 

toca a todos nós que temos esperança, a todos nós 
que amamos o Brasil, a todos nós que temos utopias, 
pois o Hino Nacional é muito bonito.

Falei agora, no final da nossa visita, que me lem-
bro do Hino Nacional cantado por Fafá de Belém nos 
comícios da inesquecível campanha pelas Diretas Já. 
Há pouco tempo, ouvi o Hino Nacional sendo cantado 
pela cantora, pela nossa intérprete, Elza Soares, na 
abertura dos Jogos Pan-americanos. Foi muito espe-
cial. Agora, ouvi o Hino Nacional sendo cantado por 
Soldados do Exército, lá na fronteira com a Colômbia, 
no rio Japurá. Cantaram o Hino Nacional, Senadora 
Fátima, e foi bonito, foi muito especial os soldados 
cantarem, que, em sua maioria, representam as etnias 
que vivem naquele território, os povos indígenas de lá. 
Foi um Hino Nacional muito especial.

Daí eu falar da importância da visita e da impor-
tância do Exército lá na Amazônia.

Por fim, Sr. Presidente, apenas para dizer que 
assinei o requerimento de autoria do Senador Flexa 
Ribeiro, dirigindo congratulações ao novo presidente 
eleito pelo povo americano.

Foi uma eleição especial, diferenciada, por conta 
das primárias, dos debates, da representatividade, do 
simbolismo de Barack Obama.

É um afro-americano. É preciso dizer isso perma-
nentemente; é um afro-americano. Barack Obama veio 
como representações, aqui, da América Latina. Estudou 
numa academia que é uma referência internacional? 
Estudou. Mas ele veio do lado mais duro do tecido so-
cial americano. Barack Obama veio desse setor mais 
discriminado dos Estados Unidos. Então, penso que há 
um simbolismo muito forte no presidente eleito, e espe-
ro que o presidente escreva uma nova história. Não só 
este Senador, não só o requerimento já assinado por 
vários Senadores aqui da Casa, mas o povo africano, 
os setores organizados do mundo estão comemorando 
a vitória, principalmente porque é uma vitória que vem 
depois de oito anos de uma política autoritária condu-
zida pelo atual Presidente dos Estados Unidos. Barack 
Obama, na minha opinião, faz parte dessa onda que 
só a democracia pode propiciar e só as democracias 
podem compreender, símbolos, significados, como a 
democracia aqui do Brasil compreendeu na vitória do 
operário Luiz Inácio Lula da Silva, que veio dos movi-
mentos populares, que veio do movimento sindical em 
2002. É muito especial a sociedade da Bolívia votar 
numa liderança dos movimentos indígenas. É desafia-
dor para a sociedade eleger um presidente que veio do 
movimento indígena, como Evo Morales. Enfim, essa 
onda especial da compreensão da sociedade faz com 
que, como no dia de hoje, o mundo possa abraçar a 
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perspectiva de uma nova postura dos Estados Unidos, 
com a eleição de Barack Obama.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – É evi-
dente que faço algumas observações. Eu fico perplexo 
de saber, por exemplo, Sr. Presidente, Senador Romeu 
Tuma, que Barack Obama – para o qual torci, desde o 
início, como registrei aqui –, uma liderança, um homem 
que saiu de uma academia, um estudioso, um brilhante 
advogado, um Senador, nunca veio à América Latina. 
Eu fico, às vezes, me perguntando sobre esse compor-
tamento da sociedade americana. Estou entusiasmado 
com a vitória, mas coloco alguns elementos, como o 
fato de um presidente de um país importante nunca ter 
descido a linha da fronteira com o México.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Então, 
são questões que estão embutidas nessa vitória, mas 
espero que Barack Obama possa inaugurar um novo 
momento para os Estados Unidos, para a América 
Latina, para a África, para a humanidade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Senador João Pedro, V. Exª me permite um segun-
do?

Primeiro, eu acredito que o Presidente Obama 
aqui não veio por falta de convite. Faço um apelo para 
que o Presidente Lula o faça em razão da sugestão 
de V. Exª.

Mas V. Exª me deixou profundamente emocionado 
ao se referir à sua visita à Amazônia, onde por várias 
vezes estive, nessas regiões descritas por V. Exª. E é 
tão emocionante ouvir o Hino Nacional, o hasteamen-
to da bandeira e as comunidades indígenas, como os 
soldados, cantarem o Hino Nacional.

A emoção é diferente. Quando nós ouvimos numa 
cerimônia cívica também emociona, mas lá é diferen-
te. Sentir aquele ar da floresta, a presença daquelas 
comunidades entrelaçadas para uma proteção à sobe-
rania – e V. Exª falou que não é só o Exército. Lá tem o 
Projeto Calha Norte, que envolve vários segmentos dos 
órgãos públicos que até hoje não compuseram seus 
elementos naquela área, a Polícia Federal, a Funai e 
tantas outras para ocuparem já aqueles prédios que 
estão construídos nos pelotões de fronteira.

Quero cumprimentar V. Exª e aproveito, Coronel 
Mota, para que leve ao General Heleno um abraço e 
as nossas homenagens por tudo o que tem feito em 
benefício da soberania da Amazônia e do Brasil.

Parabéns, Senador!
Concedo a palavra à Senadora Fátima Cleide para 

uma comunicação inadiável, por cinco minutos.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem. Quero apenas solicitar a minha inscrição para 
uma comunicação de Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– V. Exª está inscrito como Líder.

Jamais deixaria de inscrevê-lo.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 

Liderança. Sem revisora da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, nesta tarde, o Senador Jayme 
Campos fez referência aqui com relação à necessidade 
de fortalecimento das instituições de segurança, isto 
é, os policiais. V. Exª também, Senador Romeu Tuma, 
aparteando o Senador Jayme Campos, falava sobre 
a importância do piso salarial.

Sr. Presidente, já fiz um pronunciamento no dia 
do professor, dizendo da importância de termos a va-
lorização profissional como marco para a mudança es-
trutural que precisamos fazer na educação brasileira, 
para que ela possa se reverter em qualidade e isso 
se reverter também na promoção do desenvolvimento 
econômico e social do nosso País.

Infelizmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, enquanto eleitos e eleitores ainda comemoravam 
o resultado das eleições municipais, três dias apenas 
após a realização do segundo turno das eleições no 
Brasil, os conservadores brasileiros revelam o seu des-
caso com a educação. A Governadora do Rio Grande 
do Sul, Yeda Crusius; o Governador de Santa Catarina, 
Luiz Henrique da Silveira; o Governador do Paraná, 
Roberto Requião; o Governador de Mato Grosso do 
Sul, André Puccinelli e o Governador do Ceará, Cid 
Gomes, ingressaram com uma Ação Direta de Incons-
titucionalidade no STF, contra a Lei nº 11.738/08, que 
instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional do Ma-
gistério Público da Educação Básica.

O Supremo Tribunal Federal informa, em sua pá-
gina na internet, que os Governadores de São Paulo, 
Minas Gerais, Roraima, Tocantins e Distrito Federal 
também apóiam a medida, embora não a tenham as-
sinado.

Ou seja, finda as eleições, depois de três meses 
de promulgação da Lei nº 11.738/08, aparece a ver-
dadeira face dos políticos conservadores deste País. 
Alguns se expõem assinando a Ação Direta de In-
constitucionalidade, outros, mesmo apoiando, tentam 
se preservar eleitoralmente, conscientes de que estão 
agindo contra os interesses da sociedade.

Sr. Presidente, na Adin, os Governadores con-
servadores alegam que não são contra o Piso Salarial 
Nacional, mas a lei poderia tratar única e exclusiva-
mente do Piso, sem tocar na fixação da jornada de 
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trabalho, no tempo máximo de atividade em classe e 
estabelecer prazos.

Ora, essas alegações fogem da lógica de um 
Piso Salarial Nacional, haja vista que, para haver um 
piso tem-se que definir a qual limite de jornada de tra-
balho ele se refere. A jornada de no máximo 40 horas 
semanais para os profissionais da educação básica é 
por si uma jornada pesada, exigindo uma grande de-
dicação. Ao buscar vetar esse dispositivo, demonstram 
a intenção de piorar essa situação com jornadas de 
trabalho maiores, na contramão da luta pela qualida-
de da educação.

Questionam a definição de 1/3 do tempo de ativi-
dade para extraclasse, sob o argumento de que teriam 
que contratar mais professores, gerando, conforme o 
texto da Adin, “impacto pedagógico – com a introdução 
de novos docentes”.

Na visão desses gestores públicos, o impacto pe-
dagógico de mais professores, isto é, de contratar mais 
professores para a educação brasileira, é negativo.

É lamentável, Sr. Presidente, pois os professores, 
que há menos de quinze dias elogiávamos aqui, Sena-
dor Mozarildo, são submetidos a jornadas estafantes 
e em um só emprego. Conhecemos professores que 
dão 32 aulas no regime de 40 horas semanais para 
mais de mil alunos. Muitos professores, em função dos 
baixos salários, têm dupla jornada ou duplo emprego, 
chegando a mais de 60 horas semanais de trabalho 
docente. O trabalho em sala de aula gera trabalho 
extra de preparação e avaliação, resultando numa 
sobrecarga de trabalho que provoca seriíssimos pro-
blemas de saúde.

Qualquer cidadão e cidadã sabe que as salas 
de aula lotadas e o reduzido número de professores 
é uma das maiores causas da baixa eficiência do pro-
cesso educativo nacional, devidamente comprovado 
pelo Ideb.

É por isso que apresentei o Projeto de Lei do Se-
nado nº 397, de 2008, estabelecendo metade do tempo 
da jornada de trabalho para atividade extraclasse.

Cabe salientar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, que durante o processo de construção da 
Lei nº 11.738, de 2008, que instituiu o Piso Salarial 
Nacional do Magistério Público da Educação Básica, 
os representantes das Secretarias de Educação dos 
Estados participaram ativamente. Basta pesquisar as 
publicações para encontrarmos, tanto nas agências 
oficiais quanto na mídia, informações sobre o debate 
e os seus argumentos.

Hoje, depois das eleições, dizem terem sido pe-
gos de surpresa até mesmo na definição da data de 
implementação e integralização do valor do Piso Sa-
larial Profissional Nacional.

Ora, a definição do Piso Salarial Nacional foi uma 
conquista da sociedade, e seu pagamento a demons-
tração de que o compromisso com a educação não 
é mera retórica, bradada nos palanques eleitorais na 
caça ao voto e esquecida três dias depois.

O que está acontecendo com a apresentação da 
Adin é um sórdido golpe. Golpe contra os trabalhado-
res, que acreditavam, enfim, terem sido atendidos em 
uma de suas reivindicações históricas; golpe contra 
a sociedade, que demanda por uma educação públi-
ca de qualidade, capaz de preparar adequadamente 
nossas crianças e jovens para o futuro; golpe contra 
os eleitores, que acreditaram nos discursos de apoio 
à educação feitos nos palanques e agora vêem a más-
cara cair; golpe, sobretudo, Srs. Senadores, contra a 
democracia brasileira, contra a Constituição Federal 
– e hoje, Sr. Presidente, houve uma sessão de home-
nagem aos vinte anos desta Constituição – e contra o 
Congresso Nacional brasileiro, que aprovou a Lei do 
Piso Salarial do Magistério Público brasileiro.

Espero, Sr. Presidente, que o Supremo Tribunal 
Federal não dê amparo a essa extemporânea Ação 
Direta de Inconstitucionalidade. A sociedade precisa 
e vai se mobilizar. Não podemos permitir que a política 
de restringir direitos e sucatear o serviço público volte 
a ter êxito contra a sociedade.

Educação com qualidade é direito de todos e 
todas. Ao fazer a discussão nacional, esta Casa e a 
Câmara dos Deputados estão cumprindo sua função. 
O Poder Legislativo apenas cumpriu o seu dever: le-
gislou para atender o interesse da Nação.

E peço, Sr. Presidente, que conste dos Anais da 
Casa o documento de Adin enviada ao Ministro Gil-
mar Mendes.

Mas, Sr. Presidente, quero também tratar, rapida-
mente, de um assunto que hoje é pauta da conjuntura 
política no meu Estado de Rondônia.

De forma muito breve, parabenizo o Tribunal Re-
gional Eleitoral do Estado de Rondônia, que, mais uma 
vez, de forma corajosa, por unanimidade, cassou, na 
noite de ontem, o mandato do Governador do Estado, 
em função de declarada e comprovada compra de vo-
tos no processo eleitoral de 2006.

Parabenizo o TRE e espero que os Superiores Tri-
bunais mantenham a esperança do povo de Rondônia, 
retomada na noite de ontem pela decisão do TRE, de 
forma a acreditar novamente na Justiça brasileira.

Meu muito obrigada, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA FÁTIMA CLEIDE EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso da Sra. Fátima Cleide, 
o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Garibaldi Alves 
Filho, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro. 

Desde logo, faço um apelo às Srªs e aos Srs. 
Senadores para que compareçam ao plenário, porque 
vamos ter Ordem do Dia, com a votação de projetos 
e medidas provisórias. Faço, portanto, um apelo para 
que os Senadores e as Senadoras venham ao plenário, 
a fim de que possamos ter o início da Ordem do Dia, 
que vai se dar exatamente após o pronunciamento do 
Senador Flexa Ribeiro.

Com a palavra, portanto, o Senador Flexa Ri-
beiro. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Garibaldi Alves; Srªs e Srs Se-
nadores, volto à tribuna hoje para lamentar a indús-
tria de factóides em que se transformou a “República 
da Propaganda” que hoje é o Governo Federal, com 
as supostas obras do PAC. Propaganda simples, que, 
aliás, é prática corrente no Governo Lula e no Gover-
no do PT. 

No último dia 30, a Ministra-Chefe da Casa Civil, 
Dilma Rousseff, apresentou o quinto balanço das obras 
do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. 
Informa a Ministra, em seu balanço, que 9% das obras 
foram concluídas. 

Parece número bastante expressivo. No entan-
to, não consegui encontrar um dado fundamental: que 
parcela do valor total representam essas obras. Se 9% 
das obras foram concluídas e se foram obras de menor 
vulto, isso comprova que o Programa de Aceleração do 
Crescimento está sem ser executado a contento.

De fato, o PAC não andou. Segundo o relató-
rio, das 2.198 ações monitoradas pelo PAC, 83% são 
classificadas no balanço como em ritmo adequado 
de execução; outros 7% como em nível de atenção; e 
apenas 1% – repito, Senador Mozarildo, apenas 1% 
– das obras do PAC são consideradas preocupantes 
pela Ministra-Chefe da Casa Civil, que é a gestora do 
Programa de Aceleração do Crescimento.

É preciso parar de arrogância e de maquiar os 
números. As pessoas que vivem nas localidades sa-
bem que as obras do PAC ainda não começaram. Ci-
tar que apenas 1% das obras preocupam o Governo 
é menosprezar a inteligência do brasileiro. 

Mais que isso, Senador Romeu Tuma. O Tribunal 
de Contas da União inclusive faz uma análise das obras 
do PAC que são no mínimo preocupantes.

O Presidente do Tribunal de Contas da União, Mi-
nistro Walton Alencar Rodrigues, trouxe ao Congresso 
Nacional um documento da maior gravidade. Refiro-
me, Sr. Presidente – e o documento foi entregue a V. 
Exª –, ao relatório da auditoria realizada por aquele 
Tribunal em 153 obras públicas de responsabilidade 
do Governo Federal e que vêm sendo executadas nos 
mais diversos rincões do País. 

O relatório, Srªs e Srs. Senadores, foi aprovado no 
TCU por unanimidade – repito, Sr. Presidente Garibaldi 
Alves: por unanimidade! –, em sessão plenária extra-
ordinária realizada no último dia 30 de setembro.

E a que conclusão chegou o TCU? Chegou à 
conclusão de que, das 153 obras inspecionadas – já 
lhe concedo um aparte, nobre Senador Romeu Tuma 
–, 48 apresentam irregularidades tão graves que jus-
tificam, simplesmente, a paralisação do repasse de 
recursos. Em outras 12 obras, também foram encon-
tradas irregularidades graves, mas num nível que levou 
o Tribunal a propor, tão-somente, a retenção cautelar 
dos recursos. Em outros 75 empreendimentos, foram 
detectados indícios de irregularidades. E apenas 15 
obras – ou seja, menos de 10% do total – mereceram 
aprovação irrestrita, sem ressalvas. 

Mas há um detalhe interessante, Srªs e Srs. Se-
nadores, que nos deixa ainda mais preocupados. As 
48 obras com irregularidades mais graves têm dotação 
orçamentária para este ano de R$1,517 bilhão, mas 
13 delas – apenas 13 em 48 – respondem por mais de 
75% dessa dotação: exato R$1,15 bilhão. E são justa-
mente, vejam bem, aquelas incluídas no Programa de 
Aceleração do Crescimento, o tão decantado PAC.

Ou seja, ainda que em menor número, as obras 
do PAC concentram o grosso dos investimentos. Isso 
até já seria de se esperar, dado o grande proselitismo 
feito em torno do programa.

Cito como exemplo meu Estado do Pará, Sena-
dor Romeu, e concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – No meu aparte 
– claro que V. Exª traz ao conhecimento da sociedade 
brasileira algo preocupante –, só queria lembrar que 
temos um grande dever com a análise desses proce-
dimentos, porque o Tribunal de Contas é um órgão 
de assessoria do Congresso e temos uma Comissão 
de Fiscalização e Controle, à qual pertenci, quando o 
Senador Jefferson Péres – saudosa memória – a pre-
sidia. E lá analisávamos os processos do Tribunal de 
Contas e víamos muita coisa dos auxiliares, porque 
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lá trabalham os técnicos. Não sei se isso está aconte-
cendo aqui agora, dentro dessas Comissões; não sei 
quem as preside, para eu perguntar e para V. Exª, tal-
vez, consultar sobre esses processos em análise. Os 
Senadores poderão, sem dúvida nenhuma, analisar o 
que os técnicos falam e descrevem sobre a aplicação 
dessas verbas.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – V. Exª tem 
toda razão, nobre Senador Romeu Tuma. A Comissão 
de Fiscalização e Controle, que é de Meio Ambiente 
também, é presidida pelo Senador Leomar Quintani-
lha, com toda competência. Tenho absoluta certeza de 
que ele está atento ao relatório que foi encaminhado à 
Comissão e que fará os esclarecimentos necessários. 
Estou aqui apenas transmitindo ao Brasil, por meio da 
TV Senado e da Rádio Senado, a preocupação de um 
Senador de um Estado que tem obras, a que vou refe-
rir-me agora, incluídas no PAC, que são dadas como 
em execução, mas que na realidade estão paradas, 
apesar de, no relatório do PAC, constarem com sinal 
verde. Imaginem como se encontram aquelas que es-
tão preocupantes.

Cito como exemplo meu Estado do Pará, Sena-
dor – nosso Estado, Senador Mário Couto. Uma obra 
emblemática, que ficou parada por muito tempo por 
conta de questões ambientais e que finalmente pare-
cia que ia andar, de fato está travada. A obra na BR-
163, que liga Guarantã do Norte, no Mato Grosso, até 
Santarém, no Pará, está com o selo verde do Governo 
Federal, que indica “cronograma em dia e riscos ad-
ministrados”. Mais que isso: no balanço do Governo, 
que lista as principais obras em resumo, a obra está 
com status de “pavimentação”. 

Numa breve pesquisa, constatamos o que os 
paraenses já sabem, mas que o Brasil precisa saber: 
dizer que a BR-163, a nossa Santarém–Cuiabá, está 
em obra de pavimentação é piada de mau gosto, para 
nós, paraenses, que esperamos essa obra há déca-
das. Dos mais de mil quilômetros de rodovia que de-
vem ser construídos, estão em pavimentação apenas 
dez quilômetros no Pará – dez quilômetros! –, e isso 
apenas no trecho que liga Rurópolis a Santarém, que 
teve algo em torno de 90 quilômetros já asfaltados pelo 
Governo passado. Neste Governo, a obra foi retomada 
pelo 8º BEC de Santarém, mas este ano apenas dez 
quilômetros estão sendo executados.

Portanto, dez quilômetros em pavimentação, de 
um total de mil, devem ser classificados como selo de 
sinal verde, Senador Mário Couto? Ela não entrou na 
estatística das obras preocupantes. Para mim e, com 
certeza, para a população do Pará, esse caso é, sim, 

muito preocupante. É o Governo Federal camuflando 
os seus péssimos resultados, para esconder a sua 
má gestão. 

Vale lembrar que agora começa o período de chu-
vas no Pará, e, com isso, as obras param novamente. 
Ou seja, trabalho de novo só depois de maio ou junho 
de 2009. E o Governo ainda diz que a obra está com 
o cronograma em dia e com os riscos administrados. 
Nessa obra, segundo o TCU, foram detectadas várias 
irregularidades. 

Concedo um aparte ao nobre Senador Mário 
Couto.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Flexa 
Ribeiro, inicialmente quero, mais uma vez, parabeni-
zar V. Exª pela postura, preocupado principalmente 
com os problemas do nosso querido Pará. Senador, 
a BR-163 é uma obra, como V. Exª falou, que o pa-
raense espera por muitos anos, mas muitos anos. E, 
há muito, vejo o Dnit licitar essa obra, e o Tribunal de 
Contas da União anular a licitação por irregularidade. 
Isso é uma vergonha, é uma vergonha! V. Exª torna a 
colocar o problema em pauta. Isso é uma vergonha! 
Senador, quero alertar o Presidente desta Casa, Pre-
sidente Garibaldi. Presidente Garibaldi, Presidente... 
No início do ano, Presidente, fiz um pedido a V. Exª, 
mas disse que não queria criar problemas e tumultuar, 
devido à quantidade de CPIs que haviam sido implan-
tadas nesta Casa. Eu tinha o pedido de uma CPI do 
Dnit, mas esperava que V. Exª me desse o sinal. Eu 
lhe peço: por favor, não saia da Presidência sem me 
dar esse sinal. Agora mesmo, vem uma nova acusa-
ção, à qual o Dnit tem de responder. Não podemos 
ficar calados e parados diante disso. Eu, Senador, só 
não fui a fundo na questão da CPI, porque realmente 
havia várias CPIs de alta importância que estavam 
funcionando na Casa. Eu tinha certeza de que mais 
uma poderia tumultuar até o quórum aqui em plenário. 
Mas não vou abrir mão dela. Nós precisamos investi-
gar o Dnit! Está demais, passou das contas, Senador. 
Nós temos de fazer isso imediatamente. Parabenizo 
V. Exª por trazer esse problema e tenho certeza de 
que o povo paraense está aplaudindo V. Exª neste 
momento. Parabéns.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço 
ao Senador Mário Couro. 

Trago, Presidente Garibaldi Alves, dados do rela-
tório do TCU – órgão de assessoramento do Congres-
so Nacional, como disse muito bem o Senador Romeu 
Tuma –, que foram entregues ao Senado Federal. 

Continuo. Também foram encontradas graves 
irregularidades na construção do trecho da BR-230, 
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a famosa Transamazônica, que liga os Municípios de 
Marabá, Altamira e Itaituba.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senador Flexa Ribeiro, quero registrar a pre-
sença no plenário do Governador de Roraima - que, 
inclusive, ouve o pronunciamento de V. Exª -, S. Exª 
o Governador Anchieta Júnior. Ontem, S. Exª já nos 
prestigiou por ocasião de um evento cultural no Senado 
da República. Quero registrar, com muita satisfação, 
a presença do Governador do Estado de Roraima, 
Anchieta Júnior.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Flexa Ribeiro, do mesmo modo, sabendo que a home-
nagem ao Governador de Roraima, nosso correligio-
nário Anchieta Júnior, feita pelo Presidente da Casa a 
cresce em valor, ainda assim é de nosso dever e de 
nosso prazer registrar a presença de figura tão ilustre, 
amazônida como nós, Governador do nosso partido, 
que vai desempenhando seu mandato muito bem na-
quele Estado, recebendo a herança que recebeu do 
grande Governador do Estado de Roraima que foi Ot-
tomar de Sousa Pinto. Portanto, em nome da Bancada 
do PSDB, quero saudar a presença do companheiro, 
do amigo...

(Interrupção do som.)

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Não acredita-
ria, de jeito algum, em boicote eletrônico ao Governador 
Anchieta. Quero saudar a presença do companheiro, 
do amigo, do correligionário Governador Anchieta Jú-
nior, do Estado de Roraima.

Muito obrigado, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agra-

deço ao Senador Arthur Virgílio e ao Presidente Ga-
ribaldi Alves.

Quero fazer minhas, Governador Anchieta Júnior, 
as palavras de saudação pela sua presença no plená-
rio do Senado nesta tarde. V. Exª, como bem aqui foi 
colocado, desenvolve um trabalho recebido do nosso 
saudoso Governador Ottomar Pinto e que já está le-
vando, com certeza, seu Estado de Roraima para o 
caminho do desenvolvimento, seguindo a forma de 
gestão competente e correta do PSDB. Parabéns a V. 
Exª e minhas saudações pela sua presença.

Ouço o aparte do Senador Mozarildo Cavalcan-
ti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Peço 
permissão a V. Exª para também fazer o registro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Verda-
de.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Já que 
o Presidente do Senado fez, que o Líder do PSDB fez 
e que V. Exª, também como Parlamentar do PSDB, fez, 
quero, como Parlamentar de Roraima, dizer da honra 
de ter o nosso Governador aqui presente, um jovem 
que está realmente conduzindo o nosso Estado no 
rumo certo. Tenho certeza de que fará daquele Estado 
aquilo que todos esperamos: um lugar onde cada um 
possa viver melhor.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Obrigado, 
Senador Mozarildo Cavalcanti. V. Exª, que é Senador 
por Roraima e paraense de nascimento, também de-
fende os interesses do nosso Estado.

Continuando, Sr. Presidente Senador Augusto 
Botelho, Srªs e Srs. Senadores, a BR-230. A famosa 
Transamazônica. A rodovia cujo resgate propiciará 
uma ocupação mais racional de áreas que, ainda hoje, 
apresentam grandes vazios demográficos, embora 
algumas cidades-pólo tenham crescido enormemen-
te. A rodovia que propiciará o aumento da produção 
agroindustrial do Estado e cuidará de integrá-lo, mais 
facilmente, às Regiões Nordeste e Centro-Oeste do 
Brasil. Mas, além das irregularidades, a obra simples-
mente nem mesmo aparece nos principais resultados 
do PAC do ano de 2008. Ela está parada. A Transa-
mazônica não consta no relatório do PAC, ou seja, 
está paralisada. 

Senador Mário Couto, V. Exª fez referência à 
Santarém-Cuiabá. Nós, paraenses, lutamos por ela, 
como eu disse, há décadas. Só que ela é uma rodovia 
de integração nacional! Ela vai permitir que a produção 
de grãos do Centro-Oeste brasileiro possa escoar pelo 
Porto de Santarém sem ter de ir para Paranaguá - en-
quanto não temos ainda, lamentavelmente, a nossa 
hidrovia do Araguaia-Tocantins, à qual vou me referir 
porque ela consta do PAC.

As eclusas de Tucuruí, que são uma reivindicação 
antiga do setor produtivo paraense, são outro entrave. 
O balanço do PAC aponta que mais de 70% das obras 
estão concluídas. Esse índice deveria ser maior. Afinal, 
desses 70%, apenas 10% foram realizados em 2008. 
Em 2007, esse índice foi ainda menor, de apenas 7%. 
Continuando nesse ritmo, não completaremos as eclu-
sas de Tucuruí até o final do Governo do Presidente 
Lula. E há um compromisso do Presidente Lula com 
a Região e com o Estado – com a Governadora Ana 
Júlia –, no sentido de inaugurar as obras das eclu-
sas. Quero aqui, Senador Augusto Botelho, deixar um 
apelo em nome dos Senadores do Pará, da Bancada 
do Pará, para que realmente o Presidente Lula dê as 
condições para aceleração das obras das eclusas, 
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para que elas fiquem prontas ainda no seu Governo, 
ou seja, até o final de 2010. Se a idéia é acelerar as 
obras, o ritmo ainda está bem lento devido ao mon-
tante de recursos já aprovados, da ordem de R$548 
milhões. Porém, tenho esperança de que essa obra 
ande. Pela sua importância, deve ser vista como uma 
das prioridades. 

Mas quero fazer aqui uma observação gravíssi-
ma. Nós todos estamos aqui lutando e pleiteando a 
conclusão da obra. E, Senador Mário Couto, preste 
bem atenção, e o Pará, que nos ouve e nos vê pela TV 
Senado, também precisa estar alerta para esta con-
dição: não basta concluir as eclusas de Tucuruí para 
tornar navegável o trecho do rio Tocantins de Marabá 
até Tucuruí, até as eclusas. Não basta concluir as eclu-
sas. É preciso que sejam feitas obras de sinalização 
nesse trecho e obras de derrocamento. Essas obras, 
segundo informações do próprio Dnit, estão orçadas 
em algo em torno de R$250 milhões, e até hoje nin-
guém tocou nesse assunto no Governo.

Quero repetir: Presidente Lula, não basta concluir 
as eclusas! É preciso que se iniciem imediatamente as 
obras de sinalização e de derrocagem no leito do rio 
Tocantins, para que a hidrovia, naquele trecho entre 
Marabá e Tucuruí, vindo até Belém, possa realmente 
ser navegável em todos os meses do ano.

Ora, ao finalizar, quero me referir a um fato curio-
so que aconteceu ontem em Tucuruí e que exemplifica 
bem a prática do Governo atual. Ontem, o Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva foi “inaugurar” – esse inau-
gurar deve ser entre aspas – a segunda casa de for-
ça da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. É uma casa de 
força que já funciona há um ano. Mais: essa turbina 
demorou seis anos para ser acionada, já que as ins-
talações físicas já estavam prontas. As instalações 
físicas, a parte da construção civil da duplicação da 
hidrelétrica de Tucuruí, ficaram concluídas no final do 
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez apenas a 
instalação das turbinas; levou seis anos a instalação 
das turbinas, e foi inaugurar a última agora, ontem, 
em Belém. 

Foi, portanto, apenas mais um passeio ao Pará, 
com claro objetivo de apenas fazer notícias, propagan-
da e de tentar iludir a população. Não é que não se 
queira que o Presidente Lula vá ao Pará. Muito pelo 
contrário. Ele é muito bem-vindo ao Pará. Agora, nós 
paraenses – aqui eu reflito o sentimento da população 
– esperamos que ele vá ao Pará para ajudar a Gover-
nadora Ana Júlia, do seu partido, levando recursos e 
levando obras novas que possam vir a ser feitas para 

ajudar o Estado no seu desenvolvimento, nessa la-
mentável crise por que passa nesses dois anos quase 
de Governo.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 
- RR. Fazendo soar a campainha.) – Senador Flexa, 
peço que V. Exª conclua o seu discurso.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Já con-
cluo, Sr. Presidente.

O que lamento é que, dos recursos previstos no 
Orçamento de 2008 para serem investidos no PAC, 
muito pouco foi liberado até setembro deste ano.

Não havia crise. Não havia pessimismo mundial 
e expectativa de retrocesso. O ambiente era extre-
mamente favorável, e o que o Governo fez? Gastou 
mal o dinheiro público, deixando de investir quando 
poderia.

Apesar dos atrasos, a Ministra da Casa Civil ain-
da garantiu aos jornalistas que não vai faltar dinheiro. 
Deus queira. Todos nós torcemos para que não haja 
crise forte no nosso País, que o Governo possa conti-
nuar, como disse a Ministra, fazendo os investimentos 
que estavam previstos.

Infelizmente, perdemos tempo. Agora, o Governo 
deve tomar medidas para conter a crise e não se deixar 
contaminar por inteiro por ela. Pois, até agora, o PAC 
não passou de um Plano de Aceleração da Comuni-
cação, com discursos, palanques eleitoreiros e falsas 
promessas. Por isso é importante que o Tribunal de 
Contas, o Ministério Público e demais órgãos com-
petentes investiguem e apurem onde esses recursos 
todos estão sendo de fato aplicados. 

E, para finalizar, Senador Augusto Botelho, que-
ro trazer uma informação, por questão de justiça. Eu 
estive numa reunião com o Diretor-Geral do Dnit, o 
Dr. Pagot, que me disse que as obras da Santarém-
Cuiabá estavam em licitação. Espero que essas licita-
ções que estão em andamento no Dnit não venham a 
ter os mesmos problemas que foram detectados pelo 
Tribunal de Contas nos casos que está mostrando 
para o Senado e para os quais pede a paralisação 
das obras – o Senador Mário Couto já fez referência 
a outras tantas.

Para finalizar, quero também registrar a presença 
de vários prefeitos do meu Estado do Pará, que esti-
veram nos gabinetes dos Senadores e dos Deputados 
Federais e também em plenário. Aqui agora se encontra 
um vereador de Água Azul do Norte, o Netinho. Que-
ro fazer uma saudação a ele, que esteve conosco em 
nosso gabinete.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, 
o Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Augusto Botelho.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.

O Senador Flexa Ribeiro já fez esse registro, 
mas eu também gostaria de registrar a presença do 
Governador de Roraima, Anchieta Júnior, que, real-
mente, está fazendo uma boa gestão e está arruman-
do o Estado.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 
– RR) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Mário Couto, criado com açaí.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Município de Anapu, no Estado do Pará, 
localizado no quilômetro 140 da BR-230, a Rodovia 
Transamazônica, vive uma situação angustiante – 
daí minha questão de ordem urgente –, posto que o 
único meio de comunicação ali existente é o serviço 
de telefonia fixo, que, infelizmente, funciona de for-
ma extremamente precária, dificilmente estabilizando 
as denominadas chamadas de longa distância, bem 
como registrando baixa freqüência e instabilidade nas 
demais ligações.

Especialistas da área de telecomunicações, por 
meio de análises técnicas, que quase sempre levam 
em consideração as dimensões territoriais e climato-
lógicas do Estado do Pará, apontam como meio mais 
eficaz para a região o sistema de telefonia móvel. A 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), ob-
servando o processo regular de seleção, reconheceu 
a concessão, já algum tempo atrás, à empresa Vivo, 
como a responsável pela implantação da telefonia móvel 
no Município de Anapu, integrante da região sudeste 
do meu Estado. Hoje, a população de pouco mais de 
25 mil habitantes do Município de Anapu vive deses-
perada com a demora na implantação do serviço de 
telefonia celular por parte da empresa Vivo.

Aqui, quero chamar a atenção dos dirigentes da 
empresa Vivo no Estado do Pará. Preocupado com 
essa situação dramática é que manifesto apelo à Vivo 
no sentido de que viabilize, com a máxima urgência, 
a implantação do sistema de telefonia móvel no Mu-
nicípio de Anapu.

Por fim, Sr. Presidente, gostaria de parabenizar 
o Prefeito eleito do Município de Anapu, Chiquinho, e 

o Vice-Prefeito, Délio Fernandes, que, em visita hoje 
ao meu gabinete, informaram-nos sobre o referido pro-
blema e pediram-nos providências.

Solicito a V. Exª que encaminhe minha solicitação 
à empresa Vivo, Sr. Presidente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 

– RR) – Senador Mário Couto, V. Exª será atendido, de 
acordo com o Regimento.

Agora, faremos a alternância. Falou, pela ins-
crição, o Senador Flexa Ribeiro, por permuta com o 
Senador Valter Pereira. Agora, falará o Senador Mar-
celo Crivella. Antes, porém, a Presidência lerá um 
expediente.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT– RR) – A Presidência comunica ao Plenário que a 
homenagem aos quarenta anos da criação do Teatro 
Experimental do Sesc do Amazonas – TSESC, objeto 
do Requerimento nº 1.235, de 2008, será realizada 
em sessão solene do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – A Presidência comunica às Srªs Sena-
doras e aos Srs. Senadores que está convocada 
sessão conjunta do Congresso Nacional, a realizar-
se no dia 11 do corrente, terça-feira, às 11 horas, no 
plenário do Senado Federal, destinada a comemorar 
os quarenta anos do Teatro Experimental do Sesc do 
Amazonas.

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

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Senador Arthur Virgílio, peço a V. Exª que 
aguarde, pois um orador está na tribuna. Em seguida, 
concederei a palavra a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Marcelo Cri-
vella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e 
senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da 
Rádio Senado, senhoras e senhores que nos honram 
com suas presenças neste plenário, hoje, passado o 
tumulto das paixões e superada a luta movida pelos 
interesses eleitorais, venho trazer meu depoimento 
pessoal e denunciar, Sr. Presidente, as trágicas ocor-
rências verificadas na eleição para Prefeito da cidade 
do Rio de Janeiro.

Nunca se viu, nem se podia imaginar que um 
dia ocorresse um ataque tão brutal, tão vil, como o 
de que foi vítima meu Partido. Foi a mais impiedosa 
campanha já movida contra uma candidatura pelo 
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jornal O Globo, que, desrespeitando a lei e desaca-
tando decisões do Tribunal Eleitoral, promoveu, Deus 
sabe com que intenções, escandalosa manipulação 
da opinião pública, contribuindo decisivamente para 
que as eleições terminassem num melancólico cre-
púsculo, com oitocentos mil eleitores – algo inédito 
– abstendo-se de ir às urnas no primeiro turno e com 
quase um milhão de eleitores abstendo-se no segun-
do turno. Certamente, grande parte desses eleitores 
ficou desalentada por constatar, estarrecida, tamanha 
interferência ilegal e imoral de um jornal no proces-
so eleitoral.

Não quero ser fastidioso e nominar, uma a uma, 
as notícias que, diariamente, ao longo de três meses 
de campanha, procuraram denegrir minha imagem, 
deturpar minhas palavras, desconstruir nossa aliança 
partidária, minar os apoios e, sobretudo e principal-
mente, conduzir a opinião pública a uma posição de 
rejeição automática, robotizada e neurótica às nossas 
propostas.

Limitar-me-ei a assinalar, Sr. Presidente, a títu-
lo de exemplo, apenas uma dessas notícias. O jornal 
O Globo noticiou, durante a campanha, em matéria 
de capa e em diversas edições, que os candidatos 
a Vereador Claudinho da Merendiba, Claudinho da 
Academia e Deco, de Partidos da nossa coligação, 
além de serem ligados a bandos criminosos, possu-
íam extensa ficha criminal. Era falso. Hoje, mais uma 
vez, venho a público para desmascarar esse gesto 
de mediocridade moral e intelectual que repugna a 
consciência democrática carioca e que se constituiu 
numa trama mentirosa e cerebrina, cavilosamente 
urdida e destinada a apontar ao povo minha suposta 
ligação com milícias e com traficantes. Isso já havia 
sido tentado por ocasião do trágico incidente envol-
vendo um oficial do Exército e três jovens que culmi-
nou no bárbaro e lamentável crime que estarreceu a 
todos no Morro da Providência.

É assim, Sr. Presidente, que eles se monstrifi-
cam, instituem o jornalismo onipotente para agredir e 
aviltar, sem saber harmonizar os impulsos da liberdade 
com os imperativos da ordem, da decência e da lei: 
a garantia constitucional de liberdade de informação 
jornalística com outra que a antecede e que a ela se 
sobrepõe, que é a garantia à dignidade humana, fun-
damento moral da democracia e atributo sagrado do 
mundo civilizado.

Os candidatos escandalosamente caluniados 
pelo O Globo, na sanha desvairada para denegrir mi-
nha candidatura, não respondiam nem respondem a 

qualquer processo, não eram indiciados, jamais foram 
processados e muito menos condenados.

Os algozes do jornal, cegos pelo ódio e afoitos na 
orgia histérica, na precipitação ensandecida, na moti-
vação de mais uma investida insensata para detratar 
a honra alheia, não apuraram corretamente as infor-
mações e acusaram pessoas homônimas, imputando 
a inocentes a pecha de criminosos, com a desfaçatez 
dos irresponsáveis, valendo-se de matérias jornalísti-
cas descabidas e oprobriosas.

Srªs e Srs. Senadores, esse é apenas um exemplo. 
O caso foi levado de pronto ao Tribunal Eleitoral, que 
condenou o jornal a publicar a mesma foto, na mesma 
página, no mesmo dia da semana, para desmentir a 
notícia infamante. Ainda assim, o jornal não cumpriu 
a ordem judicial.

Ora, se provado estava que a notícia era falsa e 
se a missão de um jornal deve ser, em respeito aos 
leitores e à Constituição, o de total compromisso com 
a verdade que as circunstâncias possibilitem apurar 
naquele momento, por que, pergunto, não cumpri-
ram a sentença e resgataram a verdade? Eu mesmo 
respondo: porque, senhoras e senhores, o interesse 
não era o de informar, mas o de manipular o resulta-
do das urnas.

Assim foram todos os dias do período eleitoral: 
um acender incessante de fogueiras. Citei apenas uma 
notícia, uma entre tantas outras, já que todas as le-
tras de cada palavra, todas as palavras de cada frase 
e todas frases de cada artigo a meu respeito vinham, 
invariavelmente, escorrendo a baba envenenada do 
ódio. É justo indagar: onde está a origem desse estra-
nho rancor, desse ódio imbatível, dessa incansável e 
implacável determinação de me perseguir a qualquer 
preço, mesmo que isso cubra, mais uma vez, com a 
lama da desonra pública, com a vergonha da mentira 
por fim desmascarada, esse jornal faccioso e inimigo 
jurado do meu mandato, diante de uma atônita e cons-
trangida opinião pública?

Novamente, a verdade dos fatos infringe derrota 
a esses indignos que denigrem o padrão intelectual, a 
honra e a tradição da imprensa da nossa terra. Agindo 
dessa forma, não apenas atentam contra mim, mas 
praticam também o esbulho acintoso e ultrajante do 
direito do povo de participar de um processo eleitoral 
escoimado do entulho de mentiras e de decidir seu 
destino por intermédio do sufrágio universal, direto e 
secreto.

E vou além, sinto-me no dever de dirigir uma pa-
lavra aos algozes, que atendem pelo nome de Rodolfo, 
editor-chefe, de Ancelmo Góes, de Ana Paula e de Ma-
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riana Freitas, das editorias, desinibidos detratores da 
dignidade alheia, para informá-los de que prosseguirei 
sob a inspiração dos meus ideais na luta pela redenção 
do nosso povo, sobretudo os mais pobres.

Subo e continuarei subindo os morros rumo às 
comunidades carentes do Rio, como exercício da mi-
nha cidadania e direito inalienável da minha liberdade, 
sem ter de pedir permissão ao tráfico ou à milícia, que 
não reconheço, não respeito e não temo. Faço isso 
por dever imposto pela minha vocação de servir, que 
se traduz no idealismo e na renúncia que me levaram 
a me dedicar à Pátria por oito anos como soldado e 
ao meu próximo, por quase dez anos, nas terras lon-
gínquas do vasto território africano. E, com a mesma 
devoção e empenho, há seis anos, estou no exercício 
do mandato parlamentar. A mente depravada na im-
piedade, no egoísmo, na mentira e na injustiça pode 
não compreender, mas, a serviço do povo, a própria 
vida é o que menos conta.

Como se tudo isso não bastasse, verificando o 
jornal que todos os institutos de pesquisa confirmavam 
nosso nome no segundo turno das eleições, aqueles 
personagens corvinos resolveram alugar um instituto 
de pesquisa, até então conhecido como sério, para o 
conluio do golpe derradeiro. O Instituto Datafolha, às 
vésperas da eleição, divulga resultado de pesquisa 
com abissal discrepância dos demais institutos, muito 
acima da margem de erro admitida, promovendo meu 
adversário a uma situação de empate técnico, numa 
descabelada operação para manipulação do resulta-
do das urnas.

Aquele instituto que se achava sério e que ti-
nha o respeito dos eleitores e dos candidatos muda 
descaradamente, a gosto de seu marioneteiro, e infla 
maliciosamente os percentuais de eleitores com nível 
superior de educação e renda familiar, com o simples 
intuito de prejudicar nossa candidatura. Era a fagulha 
para coagular a rejeição urdida nos meses de notici-
ário infamante. A falsa pesquisa teve seu resultado 
divulgado de modo inédito, com estrondoso alarde, 
na capa dos jornais, nos noticiários das rádios e nos 
programas de maior audiência da tevê, todos órgãos 
do sistema Globo, tudo isso com o fragoroso estrondo 
de uma trombeta apocalíptica.

Era o fim, Sr. Presidente, de uma campanha que o 
PRB e seus aliados empreenderam com altivez e com 
incansável denodo, superando a falta de recursos, de 
tempo de televisão e de rádio, de material gráfico e 
publicitário, mas compensada por uma militância vo-
luntária, devotada e fiel que, superando todos esses 
obstáculos, percorreu aquele campo minado em que 

se transformou a campanha eleitoral do Rio com a fi-
bra de um gladiador. Só não contávamos com tama-
nha falta de responsabilidade, de compromisso com a 
verdade, de respeito ao povo. Esse caso do Datafolha 
ultrapassa os limites do bom senso e da lisura e pre-
cisa ser investigado por uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito no Congresso Nacional. Detesto o arbítrio 
e a truculência e estou entre os que mais sofrem com 
isso, mas é preciso investigar, apurar, quebrar sigilos, 
legislar e prevenir futuras iniqüidades, para garantir o 
sacrossanto exercício constitucional do voto, princípio 
fundamental de uma sociedade moderna e de um Es-
tado Democrático de Direito.

Ao Tribunal Regional Eleitoral apelo por provi-
dências. Nada mais desalentador do que o silêncio 
dos homens da lei diante dessa odiosa e desavergo-
nhada campanha de injúrias, de infâmias, de calúnias 
e de insultos promovida pelo jornal contra nossa can-
didatura. Tais fatos estão provados em levantamentos 
publicados pelo Iuperj e constatados até por adversá-
rios políticos, como no ex-blog assinado pelo Prefeito 
César Maia.

Nada conspira mais contra as esperanças do no-
bre e generoso povo brasileiro, na sua imensa maioria 
pobre, humilde e ordeiro, do que uma Justiça que atua 
com morosidade, um Tribunal agachado, reticente, dócil 
e hesitante diante dos poderosos. Mercê de Deus, não 
seja esse jamais o caso do Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio de Janeiro!

Por isso, apelo aos nossos magistrados, para que 
cumpram seu dever. Examinem os autos, meditem, re-
flitam, julguem à luz das leis e decidam com inabalável 
e elevada moral, inspirados nos ideais de Rui Barbosa, 
que nos alertou, com lição imortal, sobre os perigos 
da violência, da insensatez, do arbítrio e, sobretudo e 
principalmente, do horror a todas as formas de tirania, 
que extravasam sempre na intolerância, na opressão, 
na truculência e na calúnia! Restituam a lisura e a ética 
ao processo eleitoral, a justiça aos condenados sem 
culpa, a liberdade aos que querem trabalhar e levar 
ao povo suas propostas políticas, sem as agressões 
da prepotência e da intolerância!

Devo dirigir-me também aos cariocas, primeiro 
para lhes agradecer os mais de 600 mil votos que re-
cebi e que tanto honraram e engrandeceram nossos 
Partidos; segundo para lamentar ter de lhes expor aos 
constrangimentos da divulgação desses fatos. Mas, 
como representante legítimo da minha terra, eleito pela 
soberana vontade do povo na sentença das urnas, não 
me posso permitir, diante da afronta dos poderosos, 
abaixar a cabeça e me intimidar, para que, amanhã, 
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defronte da coação de outros poderes, eu possa estar 
à altura de defender seus legítimos e justos anseios, 
pelos quais empenhei minha honra, no juramento sa-
grado do meu mandato.

Sr. Presidente, ao encerrar essas palavras, ergo 
os olhos aos horizontes sem fim da esperança, para 
reafirmar minha fé nos destinos do meu País. Dizia 
Adenauer que a maior virtude que Deus pode dar a um 
homem público é conferir-lhe couro de elefante.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Ca-
mata...

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Já lhe concederei o aparte.

Quero superar mágoas e esquecer ressentimen-
tos, para me concentrar em me engrandecer servindo 
o povo.

No segundo turno, apoiei o candidato vitorioso do 
PMDB, por entender que a causa do Rio não requer 
intransigência ou radicalismo, mas coragem e humil-
dade para construir o futuro. Sei que se trata de tare-
fa ingente, que irá requerer a consagração de toda a 
nossa energia, num devotamento sem restrições, para 
atender os anseios legítimos e justos do nosso povo e 
devolver à cidade os encantos que a fizeram conhecida 
como a Cidade Maravilhosa.

Senador Mão Santa, V. Exª me promove ao me 
chamar de Camata, mas continuo sendo o Crivella. 
Concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Crivella, 
V. Exª pode fazer suas as palavras do maior líder cris-
tão, o apóstolo Paulo: “Percorri meu caminho, preguei, 
guardei minha fé e combati o bom combate”. Nesse 
negócio de eleições, Cristo ali perdeu para Barrabás, 
Rui Barbosa perdeu duas vezes e, numa delas, deu o 
maior ensinamento. Quiseram corrompê-lo, e ele disse: 
“Não troco a trouxa de minhas convicções por um Mi-
nistério”. Penso que o maior líder da história do mundo 
foi Winston Churchill, político, que viveu duas guerras; 
quando ele venceu a segunda guerra, durante a qual 
nasci, ele perdeu as eleições na Inglaterra. E V. Exª 
está como Rui Barbosa e como Winston Churchill: pode 
ter perdido as eleições, mas não perdeu a dignidade e 
a vergonha. V. Exª é um dos maiores valores políticos 
não só do Senado, mas da democracia brasileira.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito obrigado. Agradeço a V. Exª, Senador Mão 
Santa.

Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância 
com o tempo.

Eram essas as minhas palavras.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Muito obrigado, Senador Crivella. 

Com a palavra, por ordem de inscrição, o Senador 
Mozarildo Cavalcanti, do Estado de Roraima.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Senador Augusto Botelho, que, por 
coincidência, preside esta sessão, Senador pelo meu 
Estado de Roraima, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
também é uma satisfação falar neste momento com 
a presença do Governador do meu Estado, Anchieta 
Júnior, e do Deputado Federal Márcio Junqueira, tam-
bém do meu Estado.

Senador Augusto Botelho, nestes dias, assistimos 
a várias solenidades em homenagem aos vinte anos 
da promulgação da Constituição. Como Constituinte 
que fui, entre várias ações, quero destacar o fato de ter 
contribuído para transformar, de fato, os roraimenses 
em cidadãos brasileiros. Antes, éramos um Território 
Federal, e quem nascia ou morava em um Território 
Federal era um cidadão de terceira categoria: não 
elegia o Governador; não havia Deputados Estaduais 
nem Distritais, como é o caso do Distrito Federal; não 
havia representação do Senado; tinha a metade da 
bancada do menor Estado da Federação na Câmara 
dos Deputados; os Governadores eram escolhidos por 
critérios completamente não muito claros, para não 
dizer outra palavra. Chegavam ao então Território di-
zendo “já passei por aqui quando sobrevoei indo para 
a Venezuela”, e desciam lá Governadores junto com 
toda sua equipe de secretários.

Pois bem, esse é um ponto que quero destacar 
para Roraima. Mas nós avançamos demais. Como 
médico, por exemplo, trabalhamos na área da segu-
ridade social, do SUS, da aposentadoria, da licença-
maternidade, de inúmeros pontos. Tenho muito orgu-
lho de ter sido Constituinte e dessa Constituição que 
nós temos.

Ah, é uma Constituição extensa? É verdade! 
Uma Constituição escrita após vinte anos de regime 
de exceção. Portanto, o povo todo estava ansioso por 
colocar, na Constituição, aquilo que ele queria garan-
tido para si. Podia estar em uma lei ordinária, podia 
estar em uma lei complementar, mas ele queria na 
Constituição.

Pois bem, Senador Augusto Botelho, no dia 22 
de setembro daquele ano, foi proferido este pronun-
ciamento por um Constituinte:

“Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituin-
tes, em fevereiro de 1987, quando o Parti-
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do dos Trabalhadores chegou ao Congresso 
Constituinte, não trazia nenhuma ilusão de 
que poderia, através da Constituição, resolver 
todos os problemas da sociedade brasileira. 
Entendíamos, já no dia 16 de novembro de 
1986, que a composição da Constituinte não 
seria uma composição favorável aos projetos 
políticos da classe trabalhadora brasileira, 
tampouco seria favorável àqueles que sonha-
ram ter uma Constituição a mais progressista 
possível.

O Partido dos Trabalhadores apresentou, 
em março de 1987, um Projeto de Constitui-
ção que não era, de forma alguma, um pro-
jeto socialista. Era o Projeto de Constituição 
nos parâmetros permitidos pelo capitalismo, 
mas entendíamos que, com o nosso proje-
to, poderíamos, mesmo dentro do sistema 
capitalista, minorar o sofrimento da classe 
trabalhadora brasileira. Passados 18 meses, 
é importante reconhecer que não apenas o 
Partido dos Trabalhadores como outras forças 
progressistas aqui, nesta Casa, se empenha-
ram 24 horas por dia, de segunda a domin-
go, para que pudéssemos hoje estar votando 
esta Constituição. [Portanto, estava sendo 
votada a Constituição no dia 22 de setembro 
de 1988.] O Partido dos Trabalhadores, com 
apenas 16 Deputados Constituintes, traba-
lhou de forma incansável, na perspectiva de 
que pudéssemos, até num prazo anterior a 
este, apresentar à opinião pública um projeto 
de Constituição.

É preciso ressalvar que, se isso não foi 
possível, não se deveu aos setores de esquer-
da, não se deveu aos setores progressistas que 
aqui compareceram em todos os chamamentos 
do Presidente Ulysses Guimarães. Compare-
cemos, na expectativa de que pudéssemos, 
ainda possivelmente no ano passado, entregar 
esta Constituição.

Setores conservadores ligados ao Pa-
lácio do Planalto, setores conservadores – e 
até reacionários – ligados ao poder econômi-
co criaram os mais diferentes tipos de emba-
raços, para que não pudéssemos votar esta 
Constituição. Mentiras e mais mentiras foram 
vinculadas através dos meios de comunicação. 
Tentava-se passar a idéia de que, a partir da 
promulgação da Constituição, este País iria 
explodir, este País não iria ter jeito, tal a quan-

tidade de conquistas que a classe trabalhadora 
havia alcançado.

O Partido dos Trabalhadores fez um es-
tudo minucioso, através da sua bancada e da 
sua direção, e chegou à conclusão de que 
houve alguns avanços na Constituição; de que 
houve avanços na ordem social, de que houve 
avanços na questão do direito dos trabalha-
dores, mas foram avanços aquém daquilo que 
a classe trabalhadora esperava acontecesse 
aqui, na Constituinte. 

Entramos aqui querendo 40 horas se-
manais e ficamos com 44 horas; entramos 
aqui querendo férias em dobro e ficamos 
apenas com um terço a mais nas férias; en-
tramos aqui querendo o fim da hora extra 
ou, depois, a hora extra em dobro, e fica-
mos apenas com 50%, recebendo menos do 
que aquilo que o Tribunal já dava. Algumas 
conquistas consideradas importantes não 
passaram, nem sequer de perto, para que a 
classe trabalhadora pudesse ter o sabor e o 
prazer de festejar essas conquistas. Sobre a 
questão da reforma agrária, esta Assembléia 
Nacional Constituinte teve o prazer de dar 
aos camponeses brasileiros um texto mais 
retrógrado do que aquele que era o Estatuto 
da Terra, elaborado na época do Marechal 
Castello Branco [isto é, fazendo um elogio 
ao Marechal Castello Branco].

Os militares continuam intocáveis, como 
se fossem cidadãos de primeira classe, para, 
em nome da ordem e da lei, poderem repe-
tir o que fizeram em 1964, ou o que foi feito 
agora no Haiti.” 

E aí ele cita: 

“O latifundiário brasileiro deve estar fes-
tejando, juntamente com o Sr. Ronaldo Caiado, 
a grande vitória dos proprietários de terra que, 
em 5 séculos, não avançaram um milímetro 
para entender que a solução para os problemas 
graves deste País está no dia em que tivermos 
capacidade para elaborar uma reforma agrá-
ria que possa distribuir a terra e, ao mesmo 
tempo, o Estado garantir os meios.” 

E ele segue, com uma série de considerações, 
criticando a Constituição, a Constituinte, fazendo uma 
série de paralelos e, por fim, diz o seguinte: 
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“É por isto que o Partido dos Trabalha-
dores vota contra o texto [olhem só: o Partido 
dos Trabalhadores votou contra a Constituição 
que está em vigor!] e, amanhã, por decisão 
do nosso diretório [e aí ele ressalva] – deci-
são majoritária – o Partido dos Trabalhadores 
assinará a Constituição, porque entende que 
é o cumprimento formal da sua participação 
nesta Constituinte.” 

Ora, o Partido não votou a Constituição, não votou 
nada da Constituição; nada do que está aprovado aí 
se deve a um voto do PT. Nenhum! Mas ele a assinou, 
para poder figurar como constituinte. 

Pois bem, foi feito esse discurso, e aqui está a 
íntegra, publicada no Diário da Assembléia Nacional 
Constituinte do dia 23 de setembro de 1988, sexta-
feira. 

Depois, o mesmo cidadão que fez esse pronun-
ciamento disse o seguinte: 

“A frase sobre os ‘300 picaretas’ do Con-
gresso Nacional foi dita [...] em setembro de 
1993. Na época, ele era Presidente Nacional 
do PTB [desculpem-me, isso é uma ofensa ao 
PTB], do PT e estava percorrendo Estados da 
Amazônia em campanha para a eleição presi-
dencial de 1994 [em Ariquemes, Rondônia] 

Acho que já dá para desconfiar quem foi que fez 
esse discurso e quem foi que fez essa afirmação. 

Vou ler a letra de uma canção, que cita o es-
cândalo que ficou conhecido como “Anões do Orça-
mento”. A letra é dos Paralamas do Sucesso, e diz 
o seguinte: 

“Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou
São 300 picaretas com anel de doutor. 
Eles ficaram ofendidos com a afirma-

ção 
Que reflete na verdade o sentimento da 

Nação 
É lobby, é conchavo, é propina, é jetom 
Variações do mesmo tema, sem sair do 

tom 
Brasília é uma ilha, eu falo porque eu 

sei 
Uma cidade que fabrica sua própria lei 
Aonde se vive mais ou menos como na 

Disneylândia 
Se essa palhaçada fosse na Cinelândia 
Ia juntar muita gente pra pegar na sa-

ída 

Pra fazer justiça uma vez na vida
Eu me valia deste discurso planfetário 
Mas a minha burrice fez aniversário 
Ao permitir que num País como o Bra-

sil 
Ainda se obrigue a votar, por qualquer 

trocado
Concluindo, Sr. Presidente:
Por um par de sapatos, por um saco de 

farinha
[Por uma Bolsa Família]
A nossa imensa massa de iletrados
Parabéns coronéis, vocês venceram ou-

tra vez
O Congresso continua a serviço de vo-

cês
Papai, quando eu crescer, quero ser 

anão
Pra roubar, renunciar, voltar na próxima 

eleição
E se eu fosse dizer nomes, a canção era 

pequena [...].

Pois bem, Sr. Presidente, esse discurso, na Cons-
tituinte, que peço a V. Exª que seja transcrito na ínte-
gra como parte do meu pronunciamento, foi do então 
Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, atual Presidente, 
que não assinou a Constituição e que jurou a Cons-
tituição.

A frase dos 300 picaretas foi do Presidente Luiz 
Inácio da Silva, que lida com os 513 Deputados da 
Câmara dos Deputados e que aí mandou fazer essa 
medalha, para dar aos constituintes que participaram 
da elaboração desta Constituição.

Não fui para essa solenidade. Não fui, porque 
achei que essa ofensa não se apagou. Pode ter se 
apagado da memória de muitos, ou porque aceitaram 
ser chamados de picaretas, ou porque resolveram 
perdoar o Presidente por tamanha ofensa. Eu não per-
doei, não fui, mandaram a medalha, e vou guardá-la, 
porque acho que a mereço. Trabalhei direito, mas não 
fui recebê-la, porque não poderia recebê-la de uma 
pessoa que, quando foi constituinte, disse o que disse, 
que está aqui e que peço seja transcrito nos Anais do 
Senado como parte do meu pronunciamento. 

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, o Sr. Augusto Botelho deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Gari-
baldi Alves Filho, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Quero comunicar à Casa que o Supremo Tri-
bunal Federal declarou, em caráter liminar, a inconsti-
tucionalidade da Medida Provisória nº 402 (convertida 
na Lei nº 11.653/08), que abriu o crédito extraordinário 
de R$1,65 bilhão no Orçamento federal para uso em 
obras, rodoviárias ou transposição de rios, entre ou-
tros. O argumento da maioria – 6 Ministros – é de que 
os eventos que justificariam esses gastos não podem 
ser considerados imprevisíveis, de calamidade pública 
e comoção interna.

A discussão do caso ocorreu no julgamento da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4049 – 
ajuizada pelo Partido da Social Democracia Brasileira 
(PSDB). Os Ministros Carlos Ayres Britto (Relator), 
Cármen Lúcia Antunes Rocha, Ellen Gracie, Marco 
Aurélio, Celso de Mello e Gilmar Mendes deram razão 
ao PSDB e deferiram a liminar. Por outro lado, Ricardo 
Lewandowski, Eros Grau, Cezar Peluso e Carlos Al-
berto Menezes Direito acreditam que não há motivos 
para suspender a lei questionada na ADI e, por isso, 
indeferiram o pedido.

O mérito da ADI nº 4049 deverá ser apreciado 
futuramente, em data a ser definida.

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

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.

Faço um apelo ao Senador Arthur Virgílio para 
que possamos iniciar a Ordem do Dia; que S. Exª fale 
dentro do tempo que lhe será concedido. A prorroga-
ção, eu poderei conceder, mas limitada.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Pois não, Sr. Presi-
dente. Na verdade, creio que até nossa colaboração 
para haver ou não haver Ordem do Dia depende de 
um pronunciamento que eu gostaria de ouvir da Li-
derança do Governo, das Lideranças dos Partidos do 
Bloco governista.

Pego o jornal O Globo, de hoje, página 3, que li 
ao acordar, e senti, Senador José Agripino, um quadro 
surrealista. Eu me senti envolvido num clima de fanta-
sia, num clima lisérgico quase. 

“Ação contra aumento de cargos. Com 
a crise, Sr. Presidente, a Oposição tenta evi-
tar criação de novos postos e aumentos para 
servidores.”

Peço a atenção do Presidente Sérgio Guerra, 
porque reputo isso da maior seriedade, e a do Líder 
Romero Jucá, do mesmo modo. Aqui diz o Ministro Pa-
trus Ananias: “É um custo ínfimo em relação ao orça-
mento do nosso Ministério. O que estamos pleiteando 
é plenamente razoável e irá garantir o funcionamento 
do nosso Ministério.” Aí diz aqui o Líder do PSDB, na 
Câmara, José Anibal: “Vamos seguir a orientação do 
Ministro Mantega. Vamos obstruir a votação de qual-
quer projeto que aumente gastos.”

E, aqui, o Deputado Arnaldo Madeira esmiúça 
essa coisa absurda que é o Governo ter criado 85.900 
postos na Administração Pública só este ano, com re-
ajustes salariais que somam 7,6 milhões.

Chamo a atenção de V. Exª, Senador Sérgio 
Guerra, e a da Casa, porque é surrealista! O Ministro 
Mantega vai à Comissão de Assuntos Econômicos e 
pede que, aqui, não aprovemos nada neste momento 
de crise extrema; não aprovemos nada que aumente 
gastos correntes. Ao mesmo tempo, não são raras 
as iniciativas do Governo que propõem seguidos au-
mentos de gastos de custeio. E, mais: Parlamentares 
da Base governista não param de fazer isso. E mais: 
aqui, os principais Líderes do Governo na Câmara dos 
Deputados justificam os gastos estranhamente, num 
quadro que, para mim, é surreal, porque, quem vem 
com a voz da austeridade, da responsabilidade diante 
da crise é precisamente a Oposição, liderada por José 
Aníbal, liderada pelo Deputado Antonio Carlos Neto, 
na Câmara dos Deputados.

O Governo diz que é para poupar gastos, Sr. Pre-
sidente – para mim, isto é fundamental, porque, fora 
disso, não consigo levar mais nada do Governo a sério; 
quero uma resposta –, o Governo diz: “Não vamos dei-
xar de enfrentar a crise com responsabilidade. É hora 
de cortar gastos.” O Ministro Mantega pergunta: “Os 
senhores são capazes de cortar gastos?” E perguntei a 
ele: “Ministro, o senhor já combinou com o seu Partido, 
já combinou com seu Governo?” E aí vem uma outra 
indagação: haveria a tentativa primária – mais do que 
primária, primariíssima; mais do que primariíssima, 
tola; mais do que tola, eu diria que quase que em re-
tardo político, de proporem eles gastos para a Oposi-
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ção, com a responsabilidade que lhe é peculiar, deter 
o avançado dos gastos e eles ficarem com os lucros 
eleitorais, melhor dizendo, lucros eleitoreiros. 

Estariam pensando em eleições depois de uma 
eleição e dois anos antes da próxima? 

Eu exijo uma definição do Governo, Senador Ro-
mero Jucá, exijo uma definição do Governo, porque nós 
estamos vendo o Governo mandar para cá seguidas 
matérias que envolvem gastos públicos.

O Ministro Mantega nos pede para obstaculizar 
os gastos; o Ministro Mantega nos pede, então, para 
fazermos oposição às iniciativas dele, Mantega, do 
Governo que ele representa. E mais, os líderes da 
base governista na Câmara dos Deputados sistema-
ticamente justificam a balbúrdia fiscal. De modo que 
deveria ser visto como admirável pela opinião pública 
brasileira, os líderes dos partidos da Oposição, a come-
çar pelo Deputado José Aníbal, dizem que atendem a 
Mantega e se recusam a votar medidas que majorem 
gastos numa hora grave. Ou o Governo tem má-fé, ou 
o Governo não se deu conta de que está envolvido, 
ele também, numa crise, Senador José Agripino, gra-
víssima – a mais grave crise do sistema capitalista de 
produção desde o crash de 1929.

Eu peço que esta página inteira vá para os Anais 
da Casa, Sr. Presidente.

Eu gostaria muito de ouvir a palavra... Aliás, não 
começo votação nenhuma se nós não ouvirmos a ex-
plicação nítida do Governo. É brincadeira? Estão brin-
cando conosco? Estão brincando de fazer política? 

O Presidente Lula, agora, usa uma roupa ver-
melha e fica-nos atacando de roupa vermelha – uma 
blusa vermelha à moda Chávez. Todos os dias isso, 
agora! Até a Ministra Dilma já engrossou o pescoço 
e já acha que pode, também, agir de maneira leviana 
em relação à Oposição, uma Oposição que não está 

aqui para criar dificuldades, está aqui para viabilizar 
soluções para a crise.

Ou o Governo se mostra elevado, à altura das 
soluções que a crise exige, ou o Governo terá de se 
confrontar conosco, porque não queremos fazer o papel 
de inocentes úteis nas mãos de demagogos. 

Nós queremos saber se é possível um clima de 
união nacional para enfrentarmos juntos essa crise ou 
se tem gente brincando de eleição depois da derrota 
eleitoral que sofreu, se tem gente brincando de eleição 
dois anos antes da próxima eleição. Há responsabili-
dade ou não há? Se não há, nós queremos parar com 
esse teatro de votação; se há, nós queremos, então, 
o compromisso de que o Presidente Lula use camisa 
roxa, vermelha, a que ele quiser, mas não desrespeite 
a Oposição mais e, não desrespeitando a Oposição 
mais, não mande para cá mais gastos de custeio que 
o seu Ministro recrimina, e diga aos seus líderes, nas 
duas Casas, que não é hora de brincarem com au-
mento de despesas e muito menos de tentarem jogar 
nas costas da Oposição a responsabilidade de deter 
a debacle. 

Portanto, com a palavra o Governo, e nós, aqui, 
estamos falando sério. Sabemos da extensão da crise, 
sabemos do tamanho da crise, sabemos da responsabi-
lidade que está sobre as nossas costas e não queremos 
fugir da responsabilidade, mas queremos interlocutores 
que se portem acima do nível da leviandade, e o que 
eu estou vendo agora são interlocutores que se portam 
abaixo do nível da leviandade, Sr. Presidente. 

Muito obrigado.

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

(Inserido nos termos do inciso I, §2º, art. 
210 do Regimento Interno.)
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O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, pela Liderança do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra, pela Liderança, ao Senador 
Romero Jucá. Em seguida, ao nosso Senador Valter 
Pereira e, depois, ao Senador Sérgio Guerra.

Lembro que teremos sessão do Congresso às 20 
horas e temos a Ordem do Dia no Senado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei 
rápido. 

Quero registrar, aqui, que não é minha intenção 
criar nenhuma celeuma, nenhum embate com o Se-
nador Arthur Virgílio, mas também é importante que 
se esclareçam algumas posições do Governo e, quiçá, 
até da Oposição.

Primeiro, quero dizer que o Governo do Presiden-
te Lula tem tido toda a responsabilidade com o gasto 
público, com o equilíbrio fiscal. Nós temos avançado no 
equilíbrio fiscal e o posicionamento do Governo e do 
País diante dessa crise financeira é o resultado desse 
equilíbrio. Se o Brasil estivesse com as suas contas de 
outra forma, não estaria, de certa forma, resistindo e 
se colocando da forma como se está colocando. Então, 
a realidade demonstra o acerto da política econômica 
e da política fiscal do Governo.

Depois, especificamente sobre as despesas de 
custeio, o Governo tem, também, agido com respon-
sabilidade quanto às despesas de custeio. Agora, o 
Governo tem, sim, feito um esforço para reestruturar 
salário de servidores públicos, ampliar a contratação 
de servidores públicos por concurso, inclusive, crian-
do carreiras de Estado e ampliando a possibilidade de 
atendimento à população. O Governo tem construído 
universidades, escolas técnicas, ampliado quadros da 
Polícia Federal, tem feito diversos concursos no País, 
estruturado as agências reguladoras, ou seja, se o 
Governo amplia a sua forma de atuar, se o Governo 
aumenta o atendimento à população, é claro que o Go-
verno precisa ter ampliação dos seus quadros, e isso 
o Governo tem feito com muita responsabilidade.

No que diz respeito às duas medidas provisórias 
que estão tramitando nesta Casa, a Medida Provisó-
ria nº 440 e a Medida Provisória nº 441, que tratam 
da questão de negociação de pessoal, é bom lembrar 
que o Governo passou bastante tempo negociando 
com diversas categorias e essas propostas foram 
feitas antes do problema ocorrido, de desequilíbrio 
financeiro mundial.

O Governo entendeu que deveria manter as pro-
postas, as propostas estão tramitando e o Governo 

estuda com muita responsabilidade qualquer acrés-
cimo de pedido de outras categorias que existem. 
Nós estamos atendendo diversos segmentos que têm 
procurado os Senadores e as Senadoras desta Casa, 
tentando incluir algum tipo de nova regulamentação, 
e isso está sendo feito com muito cuidado, muita res-
ponsabilidade, exatamente para não sobrecarregar a 
despesa de custeio. 

As despesas de custeio propostas para o próximo 
ano, o Governo vai manter e já estão previstas no Orça-
mento. Quanto às novas despesas de custeio que estão 
sendo negociadas nas duas medidas provisórias, nessas 
medidas provisórias também existe um dispositivo que 
diz que, se não houver o cumprimento da receita, os au-
mentos pactuados ficam suspensos. Portanto, mesmo 
mantendo o entendimento e aprovando a legislação, o 
Governo está tendo a responsabilidade de colocar res-
salvas para que, se não houver o cumprimento da receita, 
efetivamente, sejam revistos esses dispositivos. 

O Governo ficava entre manter o entendimento 
com os segmentos ou avaliar os procedimentos e as 
medidas tomadas para ampliar a arrecadação. O Go-
verno preferiu manter o compromisso e a palavra dada 
aos setores de trabalhadores do País.

Agora, respeito a oposição. se a oposição quiser 
encaminhar contra qualquer dessas medidas provisó-
rias, que assuma o seu papel de encaminhar contra, 
de rejeitar ou de, efetivamente, defender um corte 
nessas despesas. 

O Governo vai manter e vai encaminhar pela 
aprovação, porque essas medidas, esses gastos, es-
ses dispositivos estão previstos no Orçamento. Esses 
recursos estão programados, estão pactuados, e o 
Governo vai manter a palavra dada aos servidores 
públicos. Inclusive, os projetos que hoje tramitam na 
Câmara dos Deputados prevêem a criação de cargos 
para novos concursos públicos para universidades, 
para instituições que estão sendo estruturadas. Não 
tem sentido se implantar uma universidade, se construir 
uma escola técnica e não se fazer um concurso para 
se colocar professor para atender à comunidade.

Então, o Governo está agindo, Sr. Presidente, 
com responsabilidade.

Nós poderemos, se houver necessidade, con-
vidar o Ministro Paulo Bernardo para uma audiência 
pública para discutir o gasto de custeio e a forma como 
o Governo está gastando, transparentemente, esses 
recursos. O Governo não tem o que esconder, o Go-
verno tem gastado com responsabilidade, tem cria-
do mecanismos de fiscalização e tem feito concurso 
público, sim, porque nós queremos atender melhor o 
País, nós queremos ampliar a educação, a saúde e os 
setores de atendimento à sociedade.
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Portanto, fica feita essa ressalva. 
Quero dizer, novamente, que o intuito não é criar 

nenhuma celeuma com o Senador Arthur Virgílio, a quem 
respeito, ou com o Senador José Agripino ou Senadores 
de oposição. Agora, essa regra de não querer discutir 
aumento de gasto público tem de valer para tudo. En-
tão, o que estiver programado em orçamento nós vamos 
discutir aqui e vamos votar. Quanto ao que não estiver 
programado em orçamento, eu espero que a oposição 
tenha a mesma responsabilidade e o mesmo posiciona-
mento que está tendo quanto à questão de contratação 
e aumento para os servidores públicos. 

Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Para 

uma réplica, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Concedo a palavra ao Senador Valter Perei-
ra e, em seguida, concederei a palavra ao Senador 
Sérgio Guerra.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, regimentalmente, eu tenho direito à répli-
ca, como Líder. Consulte a Drª Cláudia.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Sr. 
Presidente, V. Exª me concedeu a palavra?

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedi a palavra a V. Exª, sim. Mas, antes, 
esclareço ao Senador Arthur Virgílio que a nossa As-
sessora, a Secretária-Geral da Mesa, Drª Cláudia, 
esclarece-nos que não há dispositivo regimental que 
ampare a solicitação do Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – En-
tão, permita-me, Sr. Presidente. Nós passamos todos 
estes seis anos do meu mandato trabalhando à base 
de: líder fala, líder replica e líder treplica. Se está es-
crito ou não está escrito, isso não vale menos que as 
regras da constituição inglesa, que não estão escritas. 
Alerto a V. Exª que é muito perigoso ficarmos quebran-
do as regras do jogo.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senador Arthur Virgílio...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O art. 
14 seria injusto. O Senador Romero Jucá foi elogioso, 
foi elogioso...

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Faço um apelo a V. Exª no sentido de colaborar 
com os nossos trabalhos, tendo em vista ainda termos 
as Ordens do Dia do Senado e do Congresso.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas 
quero saber se a gente tem condições de prosseguir 
com essa Ordem do Dia, Sr. Presidente. Essa é a 
questão que, talvez, V. Exª não esteja, sobre ela, se 
dando conta.

A Drª Cláudia, ela tem esse aspecto jovial, mas não 
é por falta de ter ouvido tréplica. Com o Senador Aloizio 
Mercadante, eu repliquei e trepliquei, com mais horas 
de réplica e tréplica do que urubu de vôo. Então, é um 
direito já consagrado aqui. É um direito consagrado.

Não tenho nada contra o Senador Valter falar ou 
quem quer que seja. Eu só estou dizendo a V. Exª que 
a praxe estabelecida na Casa, presenciada por V. Exª 
inúmeras vezes quando V. Exª ainda não abrilhantava 
a Presidência, ainda era um brilhante Senador, que 
representava o que representava para o seu partido 
– ex-Governador, Senador por mais de uma vez, mas 
ainda não era Presidente –, essa praxe valia. E essa 
praxe, a meu ver, não deve ser desmentida.

Lógico que, quem sou eu para impedir que a voz 
brilhante e percuciente do Senador Valter Pereira se 
faça ouvir! Agora, gostaria que não saíssemos daqui 
dizendo que a praxe valia até hoje e, daqui para frente, 
não vale mais. A praxe vale.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senador Arthur Virgílio, desde que poupemos 
a Drª Cláudia, a sua jovialidade, concederei a palavra, 
para a réplica, a V. Exª, pedindo a compreensão do 
Senador Valter Pereira.

Vou dar apenas cinco minutos a cada orador.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM.) – Pois 

a praxe dizia exatamente isto: cinco minutos. V. Exª re-
tornou à praxe, e eu lhe dou parabéns por isso.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Cinco minutos, Senador Arthur Virgílio, im-
prorrogáveis.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Já na praxe, eles 
não são tão improrrogáveis assim, mas falarei em 
cinco minutos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador 
Romero Jucá diz que o Governo é responsável em re-
lação aos atos que está praticando. 

Vejo gastos correntes sempre acima de qualquer 
crescimento real do PIB. Aumento de gastos correntes 
reais, em níveis que têm ido de 5% a 9%, descontada 
a inflação; portanto, acima do crescimento positivo do 
PIB. Há anos que advirto que isso aí, numa época de 
vacas magras, plantaria uma crise fiscal no País. Vou 
voltar ao ponto de partida. O Governo deve, politicamen-
te, ser advertido de que não estamos dispostos a aturar 
os gracejos do Presidente, os desrespeitos seguidos do 
Presidente nos seus palanques. Ele não pode nos pedir 
colaboração e, ao mesmo tempo, tentar nos desrespeitar, 
até porque conseguir nos respeitar, não consegue; mas 
tentar, tenta, e não é de bom-tom fazer isso. Estamos 
aqui para colaborar com soluções para a crise. 
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Achei estranho – já está nos Anais da Casa a ter-
ceira página do jornal O Globo de hoje –, achei estranho, 
Senador Adelmir Santana, que os líderes da oposição 
estejam preocupados com os gastos de custeio, e os 
do Governo dizendo que não. O Senador Romero Jucá, 
querido amigo, querido colega, diz que, se há escola 
técnica, tem de haver professor. Óbvio! Agora, eu que-
ro dizer que um governante que já foi do meu partido, 
mas que hoje é da base do Governo, o Governador 
Paulo Hartung, teria cortado alguma coisa tipo 40% do 
seu orçamento, justamente para prevenir os malefícios 
da crise no Espírito Santo. Eu entendo que S. Exª age 
como a formiga da fábula, e não como a cigarra, que 
ficou ao desabrigo nos momentos mais frios do inverno. 
É hora de encararmos que essa crise – que terá dura-
ção, a meu ver, de dois a três anos – tem efeitos que 
ainda não são possíveis de serem medidos por nós na 
sua inteira extensão. Sabemos que ela é grave, e não 
entendemos que seja hora para politicagem.

Percebo, Senador Jarbas Vasconcelos, uma ten-
tativa muito clara do Governo – e, mais do que do Go-
verno, do Presidente – de tentar passar adiante de novo 
uma responsabilidade: “Tem gente torcendo contra”. 

Quem está torcendo contra, Presidente? Eu estou 
torcendo contra, se estou aqui dizendo que é para não 
gastar? Eu estou torcendo contra? Eu, como Líder do 
PSDB, estou, por acaso, me insurgindo contra medida de 
austeridade? Estou aqui, ao contrário, talvez eu fazendo 
o papel impopular; talvez eu fazendo o papel menos po-
pular ao dizer que o Brasil deve se portar como a formiga 
e não como a cigarra. Ele quer ser a cigarra na retórica, 
deixando o papel da formiga para nós, e a cigarra, supos-
tamente, sobrevivendo – eu nunca vi cigarra sobreviver; 
na fábula, a cigarra morreu –, mas tentando faturar votos 
e popularidade, às custas de uma crise que vem de fora 
para dentro, mas que tem raízes locais, raízes nacionais 
também. Tem essa crise fiscal, que está sendo plantada 
pelo aumento dos gastos públicos. 

O Senador Sérgio Guerra, ainda há pouco, ar-
gumentava, e com muita clarividência, Senador Jucá. 
V. Exª disse que, se não houver aumento de receita, 
os gastos não serão efetuados. Aí, disse o Senador 
Sérgio Guerra: “Mas, se houver aumento de receita, 
ela já está comprometida a priori, o que compromete 
investimentos neste País”. 

Sr. Presidente, vou me manter estritamente nos 
cinco minutos.

Entendo que não deveríamos ficar aqui fazendo 
jogo de palavras nem de debate. Deveríamos assumir 
um compromisso muito claro, porque o que acontece? 
Ao contrário da Câmara, Senador Sérgio Guerra, Pre-
sidente Sérgio Guerra, não estou tratando aqui com 
crianças; estou tratando com pessoas adultas. Se es-

sas pessoas adultas dizem que as atitudes que estão 
tomando, que as medidas que estão sugerindo, que 
as leis que estão propondo...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ... são 
completamente cabíveis, dentro do quadro de enfrenta-
mento à crise, não serei eu, nem será o meu partido a 
obstaculizar isso, não. Porque eu não vou governar pelo 
Governo. Espero governar pelo Governo quando o meu 
partido vencer as eleições, livremente, nas urnas. Antes, 
não! Então, não vou, aqui, fazer esse jogo surrealista de 
trocar de papel com o Governo: fazer o papel do respon-
sável diante de um Governo irresponsável. Se o Governo 
diz que é responsável, vou acreditar que é. Então, o que 
vier daqui e que tiver a chancela do Líder Jucá, tiver a 
chancela dos líderes dos partidos da base governista, 
será aprovado pelo PSDB; será aprovado pelo PSDB, 
porque não podemos, aqui, imaginar que eles não es-
tejam falando sério conosco, nem estejam falando sério 
com a Nação, nem estejam se portando com seriedade 
diante de uma crise que tem proporções enormes.

Portanto, Sr. Presidente, fica feito o alerta, dentro 
dos cinco minutos. Agora é o toque de sete segundos: 
seis, cinco, quatro, três, dois, um.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Agradeço ao Senador Arthur Virgílio.
Concedo a palavra ao Senador Valter Pereira, 

que terá cinco minutos.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Não, 
na verdade, Sr. Presidente, não vou usar esse tempo, 
porque a intervenção, pela ordem, não comporta ta-
manho abuso. 

Quero, na verdade, fazer dois registros, Sr. Pre-
sidente. O primeiro registro é a nota de falecimento de 
um médico e empresário de grande projeção em Mato 
Grosso do Sul: Dr. Hélio Martins Coelho.

O Dr. Hélio Martins Coelho era irmão do nosso 
ex-colega, o Senador Lúdio Coelho, que tantas vezes 
ocupou esta tribuna para defender os interesses de 
Mato Grosso do Sul.

Trata-se de uma figura de grande relevo de Mato 
Grosso do Sul, um médico, que foi presidente do Sindi-
cato Rural do Estado, da Associação dos Criadores de 
Mato Grosso do Sul (Acrisul) e coordenador do curso de 
Medicina da Universidade Federal do meu Estado.

Mato Grosso do Sul está desfalcado de uma figura 
de grande projeção, e a família, de um grande chefe. 
Deixa a viúva, Dona Cynthia Folley Coelho, os filhos 
Eduardo, Roberto, Eleanor, Ana Lúcia e Jacqueline, 
além de netos, bisnetos. 
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Então, ao fazer este registro, quero associar-
me à dor por que passa a família do Dr. Hélio Martins 
Coelho.

Faço, em seguida, outro registro.
Numerosos prefeitos estiveram hoje em meu ga-

binete, ontem e na semana passada. Foi uma verda-
deira fila de novos executivos, de novos prefeitos, de 
novos vereadores. Tomaram posse recentemente e já 
estão aqui em Brasília em busca de recursos. Faço um 
registro especialmente em relação àqueles que estão 
aqui assistindo a esta sessão. Falo do Prefeito Edvaldo 
Alves de Queiroz, que é mais conhecido em Água Clara 
como Tupete, e dos Vereadores Ricardo, Vicente, Luís 
Cláudio, Enedino e Valdeir, além de vários assessores 
do Prefeito que estão assistindo a esta sessão. 

Faço este registro, renovando o compromisso de 
patrocinar boas causas em favor de Água Clara e em 
favor daqueles Municípios cujos prefeitos, já preocupa-
dos com o que haverá pela frente, vieram a Brasília para 
uma verdadeira peregrinação em busca de apoio.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Guerra. 
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PSDB e os Senadores do nosso partido 
aqui presentes se associam à família do Senador Lúdio 
Coelho, nosso ex-companheiro e homem de notável 
mérito, pela morte de seu irmão.

Em segundo lugar, quero desenvolver um pouco 
o que disse o Líder Arthur Virgílio. A definição de qual-
quer partido que pensa no Brasil neste momento não 
é torcer para que essa crise se agrave, ou que essa 
crise venha a atingir a economia real de maneira con-
tundente. Nada disso. Isso não faz parte da nossa ação, 
da nossa preocupação, não ajudaria basicamente a 
ninguém, nem aos candidatos da oposição, até porque 
o PSDB governa grandes Estados, com responsabili-
dades fiscais e administrativas muito fortes. E porque 
não é patriótico. A gente não fará isso nunca. 

Penso apenas o seguinte, na linha do que falou o 
Senador Arthur Virgílio, nosso Líder: o que não pode é o 
Presidente Lula, insistentemente, sobre esse tema, que 
tem características técnicas relevantes, que representa 
um problema de grandes proporções que surpreende 
a cada dia o mundo todo – que é muito maior do que 
o Presidente, maior do que o Brasil, foi maior do que o 
capitalismo até, uma imensa crise que produziu alguns 
bilhões e trilhões de dólares de prejuízo já –, porque se-
guramente vai afetar a aceleração dos negócios, já está 
afetando essa aceleração. Muita gente no Brasil – em 
todo lugar, mas no Brasil também – que tinha um pé no 

acelerador pisou no freio, ou pisou na embreagem, mas 
é rigorosamente provável que o ritmo dos negócios se 
reduza e com ele as taxas de crescimento econômico e 
até mesmo o emprego. Agora, o Presidente pode conver-
sar com o PSDB com absoluta tranqüilidade, com seus 
líderes, especialmente aqui no Congresso, sobre as suas 
medidas provisórias para enfrentamento da crise. Mas 
o que o Presidente não deve é, num momento desses, 
como eu vi ontem, e vi outras vezes, fazer campanha 
política, no mau sentido, com uma crise dessas. 

O discurso do Presidente ontem não é para en-
frentar a crise; é para ter aplausos daqueles que o 
ouviam; é para dizer, entre outras coisas: “não pen-
sem nesses que torcem no quanto pior melhor, ou 
nesse pessoal que quer puxar para baixo o Brasil ou 
que quer desacelerar o PAC”. Não somos nós que de-
saceleramos o PAC, é o Governo que não consegue 
implementá-lo. Do ponto de vista do Orçamento, 10% 
ou 12% do PAC foram realizados até agora. Isso não 
tem nada a ver com a oposição.

Agora mesmo, estou ouvindo falar que as emen-
das dos parlamentares subiram para R$10 milhões. Belo 
exemplo! Belo exemplo de quem está solidário com a 
contenção que o País todo tem de fazer é essa medida 
tomada pelos nossos companheiros parlamentares! 
Vamos ter mais dinheiro quando o Brasil tem muito 
menos dinheiro. Não me parece sensato. Depois, di-
zem que vão cortar as emendas de bancada, como se 
os responsáveis por desfechos negativos da crise no 
Brasil fossem as modestíssimas emendas parlamen-
tares. Nada disso. Não é por aí. As dotações gerais 
dos Ministros, aquelas que não têm carimbo, que os 
Ministros usam como querem, para os amigos que eles 
querem prestigiar e favorecer, não foram cortadas. As 
que vêm do Executivo, do Governo, essas não foram 
cortadas. Estão sendo cortadas as possibilidades de 
parlamentares emendarem. As possibilidades de Minis-
tros mandarem não estão cortadas. Continua o arbítrio 
lá, para favorecem a quem eles querem. 

Nessa eleição, Sr. Presidente, enfrentamos o Bolsa-
Família. É um grande argumento eleitoral do Governo. 
Aqui, entre nós, na minha área, no Nordeste, já conhe-
cíamos o Bolsa-Família, mas o que não contávamos era 
com o tamanho das liberações de recursos do Orçamento 
para adversários, para instituições que nem públicas eram, 
na manipulação de campanhas políticas riquíssimas pelo 
Nordeste inteiro, e contra nós. O Orçamento transformou-
se numa vergonhosa arma de articulação política. Não 
há noção de prioridade, não há noção de obra, não há 
noção de coisa nenhuma, e toda essa fantasia de que 
tem moralidade, de que estão tomando uma providência 
aqui, uma providência lá na frente, é uma fraude. Não tem 
nada disso. Esse sistema está todo viciado e, do ponto 
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de vista do interesse nacional, está prejudicado. Continua 
uma farra não republicana com esses recursos públicos. 
E, neste mesmo momento, o Presidente da República 
vem acusar a oposição porque não fez nada até agora 
a não ser esperar por MPs e discuti-las, porque é da sua 
obrigação parlamentar. 

Nós, da oposição, não estamos torcendo contra 
nada; agora, não vamos fazer aqui, nem aprovar, o 
que nós não aprovamos nem aceitamos, por várias 
razões que devem ser discutidas com a maior trans-
parência possível.

Agora, o Presidente, que tem a responsabilida-
de superior pelo País, não ter neste momento uma 
palavra segura contra a crise, assumir ele próprio um 
pedaço dela e dizer que quer a ajuda de todos para 
resolvê-la... Esse é um discurso que não temos proble-
ma nenhum em darmos consistência a ele. Não é ficar 
dizendo: “Olha, não é assim, é lá no Bush!”. O Bush 
já foi embora. “Não; é no Atlântico, que não dava para 
atravessar! A crise não existe! Estão torcendo contra! 
Na oposição tem gente torcendo contra!” 

Não tem nada disso. Ninguém está torcendo 
contra si próprio. O Presidente é que já está fazendo 
política com a crise. Ele quer ganhar quando não tem 
crise, e quer ganhar quando tem crise. Isso não dá; 
a gente não vai fazer, não vai dar fundamento a esse 
tipo de apropriação.

E uma palavra rápida, porque há tempos que eu 
não falo aqui no plenário e muito menos com o Presiden-
te. Quero parabenizar suas medidas muito corajosas de 
enfrentamentos de defeitos da operação parlamentar, 
que o credenciaram muito neste final de ano – aliás, nes-
ses últimos meses –, o seu discurso, que houve gente 
que não gostou, e outras medidas que tomou.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Agradeço ao Senador Sérgio Guerra.

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

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Como Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na democracia 
quem é eleito para governar tem obrigação de gover-
nar. Quem perde a eleição, vai para a oposição e tem 
obrigação de fiscalizar.

Está aqui aberta a página da Internet: “Venda de 
automóvel cai 11,58% em outubro”. Esse é o começo 
da crise que vai produzir perda de receita.

Tenho preocupação como Oposição. Não tenho 
obrigação nenhuma de fiscalizar quanto é que o Go-
verno pode ou não pode gastar. Se o Governo tomou 
a iniciativa de mandar um projeto com a medida provi-
sória, criando cargos e fazendo reajustes de salários, 
é o Governo que tem obrigação de ou retirar a medida 

se achar que não pode honrar, ou votar contra, ou se 
posicionar, porque ele é quem vai pagar. Se o Gover-
no diz que tem aquela despesa de pessoal prevista 
e vai ter como pagar, o nosso dever é votar a favor e 
possibilitar que pessoas vivam melhor.

É o que vamos fazer. 
A mim preocupa, como brasileiro, diante da crise 

que é monumental no Brasil, no mundo, me preocupa, 
porque compromisso tomado tem que ser cumprido, 
e o compromisso está sendo tomado pelo Governo. E 
me preocupa muito mais, Presidente Garibaldi, porque 
estou vendo atitudes insensatas. Vou dizer e vou repetir: 
atitudes insensatas como a reiteração da disposição 
do Governo em criar o Fundo Soberano.

Essa discussão é, no mínimo, irracional, ilógica, 
extemporânea, inconseqüente, desnecessária e incon-
veniente para o interesse nacional. 

Quando a arrecadação do Brasil estava num 
processo crescente, que era o que acontecia até a 
crise, tinha até sentido em falar-se em expectativa de 
superávit fiscal o tempo todo, porque todo mês batia-
se recorde de arrecadação.

Cria-se o Fundo Soberano para fazer uma pou-
pança fiscal. Até aí, em tempo de bonança, pode-se até 
aceitar. Transformar o excesso entre o que se arrecada 
e o que se gasta em dólar para fazer fita internacional, 
para fazer caixa para financiamento de investimento 
brasileiro no exterior e para crescer o conceito do Bra-
sil no exterior até se admite, mesmo sabendo que se 
você tiver superávit entre receitas e despesas, você não 
tem custo nenhum. Mas sabemos que a receita da ar-
recadação própria da União versus a despesa corrente 
é superavitária. Mas na hora em que entra a conta de 
juros, você vai ter que ir buscar recursos para cobrir 
um déficit, e esse recurso está sendo buscado na dívi-
da interna, que está crescendo, que vinha crescendo e 
que vai crescer muito mais. E essa dívida interna tem 
um custo hoje definido em 13,75%. Para fazer o quê? 
O que o Fundo Soberano deseja é pegar esses reais. 
Se se deseja, por uma questão fiscal, fazer um fundo 
de investimento no plano internacional, isso terá o custo 
da diferença entre o custo da captação dos reais que se 
busca no mercado interno, pagando juros de 13,75% 
para transformar em dólares que se vai aplicar em títu-
los do Tesouro americano, a juros de não mais do que 
2%. “Ah, mas o superávit da arrecadação é crescente e 
vai terminar encontrando o equilíbrio.” Com as notícias 
que estão ocorrendo de perda de vendas, de recessão, 
de perda econômica, a receita própria vai é cair. Mas o 
Governo insiste no Fundo Soberano.

Muito bem. O Governo insiste no Fundo Sobe-
rano e está, o que me alegra, insistindo, pela palavra 
do Senador Romero Jucá, em que a MP nº 441, que 
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a Senadora Rosalba Ciarlini Rosado vai relatar, é para 
valer. E o Governo insiste nela e vai mantê-la. Aleluia 
e palmas. Vamos relatá-la e vamos pedir a sua apro-
vação. É o Governo que tem a obrigação de governar, 
e o Líder do Governo reafirmou que quer a sua apro-
vação e vai implementá-la. Muito bem. Agora, vamos 
tomar as providências e estamos alertando o País para 
a necessidade de corte de gastos, e corte de gastos 
em custeio, fundamentalmente em custeio. 

Estaríamos até invertendo o papel, alertando pa-
trioticamente ao Governo sobre a crise que está instalada 
e que vai nos obrigar a cortar na carne. Se o Governo 
acha que não há necessidade, que governe. Nós da 
Oposição fiscalizamos, a bem do interesse nacional.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra, como Líder pela Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Líder da Minoria, Se-
nador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro 
lugar, parabenizo o Líder Arthur Virgílio por, nesta tarde, 
trazer um assunto de fundamental importância para a 
Nação. Oportuna a fala do nosso Líder do PSDB.

Sr. Presidente, não acredito que o Governo do 
Presidente Lula não saiba da necessidade de cortar 
gastos neste momento. Sinceramente, não acredito. Não 
acredito, meu caro Líder do Governo, Romero Jucá, 
que o Governo, Líder José Agripino, tenha controle 
desses gastos. Não acredito, sinceramente. Ninguém 
coloca isso na minha cabeça.

Cartões corporativos. Aumentaram os gastos com 
cartões corporativos. Fez-se uma CPI aqui, o Governo 
abafou a CPI, o Governo não deixou mostrar à Nação 
a realidade dos gastos dos cartões corporativos. O Go-
verno sabe que houve irregularidade com os cartões 
corporativos. O Governo nem sequer demitiu alguém, 
quanto mais puniu. E a farra dos cartões corporativos 
continua, Presidente.

Quer mais um exemplo, Presidente? No Brasil, 
são 40 mil DAS. Como o Governo quer que aqui se 
possa conter gastos, que aqui não se vote mais pro-
jetos para conter gastos, se o Governo sequer dá um 
sinal para se cortar pelo menos cinco mil, seis mil, sete 
mil, dez mil DAS? Sabe quanto ganha um DAS neste 
País, Presidente? Ganha R$10.448,00. É porque lá 
estão os companheiros, Presidente. Não podem mexer 
nos companheiros, Presidente. E aí o Governo quer 
pousar de anjinho para a sociedade. Aí não.

Parabenizo nosso Líder Arthur Virgílio, que, num 
bom momento, trouxe para esta Casa o que é real de fato. 
O Governo pousa de anjinho, repito, e não é nada desse 
anjinho que está aí, de asas branquinhas. Só vêem o que 

é bom para o vosso reino; para a outra, nada, absoluta-
mente nada. O que lhe convém, minha querida Senadora, 
o Governo faz; o que não lhe convém, ele não faz.

Quero alertar V. Exª para a reunião de terça-feira 
com o Ministro da Previdência Social.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Sobre a mesa, ofício do Presidente a Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
no Congresso Nacional que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. Pres. nº 403 /2008 – CMO

Brasília, 4 de novembro de 2008

Assunto: Realização de Seminários Regionais para 
discussão da Proposta Orçamentária para 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar honrosamente Vossa Excelên-

cia, informo que para dar continuidade à programação 
de realização dos Seminários Regionais para discussão 
da Proposta Orçamentária para 2009, o Colegiado de 
Representantes das Lideranças Partidárias com as-
sento na Comissão resolveu incluir no calendário as 
seguintes cidades das cinco regiões do País: em Porto 
Velho dia 6/11, no Rio de Janeiro/RJ dia 7/11, em Sal-
vador/BA dia 10/11 e em Palmas/TO dia 11/11.

Além do Presidente desta Comissão, do Relator-
Geral, Senador Delcídio Amaral e do Relator da Receita 
da Proposta Orçamentária para 2009, Deputado Jorge 
Khoury, integrarão a comitiva de apoio aos trabalhos fun-
cionários da Secretaria da Comissão e da Consultoria de 
Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal 
– CONORF, que serão especificados oportunamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
protestos de elevada estima e distinta consideração.– 
Deputado Mendes Ribeiro Filho, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O ofício que acaba de ser lido vai à publica-
ção.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.335, DE 2008

Na qualidade de Relator-Geral da Comissão Mis-
ta de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
requeiro, nos termos regimentais, dispensa dos traba-
lhos desta Casa nos dias 6, 7, 10, e 11 de novembro, 
datas em que serão realizados seminários regionais 
para discussão da Proposta Orçamentária para 2009, 
respectivamente, nas cidades de Porto Velho, Rio de 
Janeiro, Salvador e Palmas.
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Sala das Sessões, 5 de novembro de 2008. – 
Senador Delcídio Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação e será votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.336, DE 2008

Requeiro, nos termos do artigo 199 do Regimento 
Interno do Senado Federal a realização de uma Ses-
são Especial no dia 20 de novembro de 2008, para o 
lançamento oficial do 1º Pacto Global pela Cidadania 
e Infância.

Sala das sessões, 5 de novembro de 2008. 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação e será votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.337, DE 2008

Requer Voto de Aplauso ao Comitê 
Paraolímpico Brasileiro e aos atletas, que 
tão bem representaram o Brasil nas Para-
olimpíadas de Pequim-2008.

Requeiro nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso ao Comitê Parao-
límpico Brasileiro e aos atletas, que tão bem represen-
taram o Brasil nas Paraolimpíadas de Pequim-2008, 
especialmente aos que conquistaram medalhas.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do Comitê Paraolímpico Brasi-
leiro e, por seu intermédio, aos atletas que trouxeram 
medalhas para o Brasil.

Justificação

Os atletas paraolímpicos brasileiros fizeram bonito 
nas Paraolimpíadas realizadas este ano, em Pequim, 
China. Foi uma das melhores participações do Brasil 
em jogos paraolímpicos. O Brasil ficou em 9º lugar na 
classificação geral de medalhas, tendo conquistado 16 
de ouro, 14 de prata e 17 de bronze. Somente um dos 
atletas, o nadador Daniel Dias, obteve 4 de ouro e 2 
de prata. O futebol de cinco, para cegos, mais uma vez 
brilhou, sagrando-se campeão do torneio e ganhando 
a medalha de ouro. Foram os seguintes os atletas que 
ganharam medalhas:

Ouro

• André Brasil – Natação – l00m livres S10
• André Brasil – Natação – 100m borboleta S10
• Antônio Tenório Silva – Judô – 100 kg
• Daniel Dias – Natação – 50m costas S5
• Daniel Dias – Natação – 100m livres S5
• Daniel Dias – Natação – 200m livres S5
• Daniel Dias – Natação – 200m medley S5
• Dirceu Pinto – Bocha – BC4
• Dirceu Pinto e Eliseu Santos – Bocha – BC4
• Lucas Prado – Atletismo – 100m T11

Prata

• André Brasil – Natação – 200m medley S10
• Deanne Silva – Judô – Acima de 70 kg
• Daniel Dias – Natação – 100m borboleta S5
• Daniel Dias – Natação – 100m peito SB4
• Karla Cardoso – Judô – Até 48 kg
• Phelipe Rodrigues – Natação – 100m livres S10
• Shirlene Coelho – Atletismo – Lançamento de dardo
• Terezinha Guilhermino – Atletismo – l00m T11

Bronze

• Adria Santos – Atletismo – 100m T11
• Adriano Lima, Clodoaldo Silva, Daniel Dias e Joon 
Seo – revezamento 4 x 50m livre
• Daniele Silva – Judô – 57 kg
• Eliseu Santos – Bocha – BC4
• Elton Santana e Josiane Lima – Remo – Skiff duplo 
misto TA
• Marcos Alves “Joca” – Hipismo – estilo livre – grau Ib
• Marcos Alves “Joca” – Hipismo – adestramento indi-
vidual – grau Ib
• Michelle Ferreira – Judô – 52 kg
• Odair Santos – Atletismo – 800m T12
• Odair Santos – Atletismo – 5.000m T13

Pelo que fizeram naquelas Paraolimpíadas, aju-
dando a engrandecer o esporte brasileiro, o Comitê 
Paraolímpico Brasileiro e toda a delegação de atletas, 
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sobretudo os acima citados, fazem jus à homenagem 
que ora proponho.

Sala das Sessões, 5 de novembro de 2008. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.338, DE 2008

Requer Voto de Aplauso ao judoca 
Antônio Tenório, pela vitória alcançada nas 
Paraolimpíadas de Pequim-2008.

Requeiro nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso ao judoca Antônio 
Tenório, por haver conquistado medalha de ouro nas 
recentes Paraolimpíadas de Pequim, tornando-se o 
único atleta brasileiro tetracampeão na história da 
competição.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso 
seja levado ao conhecimento do atleta e ao Comitê 
Paraolímpico Brasileiro.

Justificação

Ao vencer o azerbaijano Karim Sardarov nos 
recentes jogos Paraolímpicos de Pequin, China, categoria 
de até 100kg, para cegos, o judoca brasileiro Antônio 
Tenório não somente obteve a medalha de ouro como se 
tornou o único atleta brasileiro tetracampeão na história 
da competição. Praticamente proporcionou fecho de ouro 
também para o filme-documentário que se realiza sobre 
sua vida, intitulado Tenório em Pequim, com previsão 
de lançamento para o primeiro semestre do próximo 
ano. Pode ter sido bom final para o filme, mas não 
necessariamente para a carreira olímpica do atleta. Com 
37 anos de idade, ele, talvez, ainda possa participar de 
mais uma Paraolimpíada. Mas por mais essa conquista, 
ele faz jus à homenagem que ora proponho.

Sala das Sessões, 5 de novembro de 2008. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.339, DE 2008

Requer Voto de Aplauso à Associação 
Nacional de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (APAE), pela realização do seu 23º En-
contro NacionaL.

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 Associação 
Nacional de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), 
pela realização, de hoje, dia 4 de novembro, até o dia 
7, em Vitória-ES, do seu 23º Encontro Nacional.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento da Direção da Apae, dos res-
ponsáveis pela realização do 4º Fórum Nacional de 

Autodefensores das Apaes e da Direção da Apae de 
Manaus, na pessoa Srª Delfina Aziz.

Justificação

A Associação Nacional de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (APAE) realiza de hoje, dia 4 de novembro, 
até o dia 7, em Vitória-ES, o seu 23º Encontro Nacional, 
como já assinalou, neste Plenário, nosso colega Sena-
dor Flávio Arns, sempre incansável na luta indormida 
que trava em defesa dos excepcionais. O Encontro 
realiza-se simultaneamente com o 4º Fórum Nacional 
de Autodefensores das Apaes. Trata-se, como informou 
o Senador Arns, de jovens e adultos com deficiência 
intelectual escolhidos pela comunidade para ocupar 
cargos nas associações locais ou estaduais. As Apaes, 
como bem se sabe, realizam notável trabalho em todo 
o País, merecendo, por isso, o reconhecimento desta 
Casa. Pela realização de mais um Encontro Nacional, 
no qual será feito balanço de sua atuação e estabe-
lecidos planos para as futuras atividades, a Apae faz 
jus à homenagem que ora proponho.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – A Presidência encaminhará os votos de aplau-
sos solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, parecer que acaba de ser lido.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.094, DE 2008

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 163, de 2008 (nº 3.252/2008, na 
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
de Contas da União, que acresce um car-
go ao quadro de auditores do Tribunal de 
Contas da União.

Relator: Senador Francisco Dornelles

I – Relatório

Vem à apreciação desta Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei da Câmara 
nº 163, de 2008, para, nos termos do art. 101, incisos 
I e II, do Regimento Interno do Senado Federal, opinar 
sobre sua constitucionalidade, juridicidade, regimen-
talidade e mérito.

A proposição em apreço tem o objetivo de acres-
centar um cargo ao quadro de auditores do Tribunal 
de Contas da União, atualmente composto por três 
auditores. Apresentado pelo Presidente do Tribunal 
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de Contas da União, o projeto tramitou na Câmara 
dos Deputados em caráter conclusivo e foi aprovado 
por unanimidade nas comissões de Trabalho, Admi-
nistração e Serviço Público, Finanças e Tributação, e 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

Não foram oferecidas emendas ao projeto.

II – Análise

O exame do Projeto de Lei da Câmara nº 163, 
de 2008, quanto à sua adequação aos ditames cons-
titucionais, não evidencia quaisquer infringências a 
requisitos formais ou materiais.

Proposto pelo Presidente do Tribunal de Contas 
da União, após aprovação unânime do Plenário daque-
le Tribunal, o projeto foi apresentado em consonância 
com o art. 1º, XV, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 
1992, em que se estabelece competir ao Tribunal, “pro-
por ao Congresso Nacional a criação, transformação 
e extinção de cargos, empregos e funções de quadro 
de pessoal de sua secretaria, bem como a fixação da 
respectiva remuneração”.

Estão preservados os requisitos constitucionais 
relativos à iniciativa privativa do Tribunal de Contas da 
União para dispor sobre criação e extinção de cargos 
de seu quadro de pessoal, nos termos do art. 73 c/c art. 
96, II, b, da Constituição, e às atribuições do Congres-
so Nacional para dispor sobre criação, transformação 
e extinção de cargos, empregos e funções públicas, 
conforme art. 49, X, da Constituição Federal.

O cargo de auditor do Tribunal de Contas da 
União está previsto no art. 73, § 2º, I e § 4º da Consti-
tuição. Compete aos auditores, conforme dispõe o art. 
55 do Regimento Interno do TCU, presidir processos 
e relatá-los, substituir os ministros em suas ausên-
cias e impedimentos, exercer as funções relativas ao 
cargo de ministro, até novo provimento, substituir os 
ministros para efeito de quorum ou para completar a 
composição do Plenário ou das câmaras, e votar em 
casos específicos.

A Exposição de Motivos que acompanha o pro-
jeto assevera que, em 2008, o Tribunal “entende ne-
cessária, por razões expressivas de interesse públi-
co, a ampliação do número de auditores, de três para 
quatro, com a criação de novo cargo, para agilizar 
os julgamentos da Corte, uma vez, que ano a ano, a 
movimentação processual vem aumentando, sem a 
devida adequação nos órgãos que compõem a sua 
estrutura administrativa, elevando, sensivelmente, a 
carga de trabalho. Dados constantes dos Relatórios 
de Atividades do TCU, enviados anualmente ao Con-
gresso Nacional, demonstram que, no período de 1998 
a 2007, o quantitativo de processos autuados no Tri-

bunal passou de 4.076 para 6.712, o que representa 
incremento de 64,59%.”

É preciso também reconhecer, como afirma a 
Exposição de Motivos, o fato de que, “ao longo dos 
anos, o Congresso vem paulatinamente atribuindo 
outras competências ao Tribunal de Contas da União, 
por meio de diversas leis esparsas, podendo-se citar, 
a título de exemplo, a Lei de Improbidade Administrati-
va, a Lei de Licitações e Contratos, a Lei de Consórcio 
Público, a Lei de Parcerias Público-Privadas, além da 
Lei de Responsabilidade Fiscal que, dentre outras, foi 
a que mais inovou nas tarefas do Tribunal.”

No tocante ao mérito, o projeto deve ser acolhido. O 
acréscimo de um cargo ao quadro de auditores revela-se 
necessário e contribui para tomar mais célere a instrução, 
apreciação e julgamento de processos, sendo coerente o 
entendimento do Tribunal de Contas da União no sentido 
de que “todos os esforços feitos em prol da modernização 
do TCU de nada adiantarão, caso a Corte não consiga 
apreciar e julgar de forma célere os trabalhos produzi-
dos por seus técnicos, a partir da compatibilização do 
acréscimo de pessoal da área técnica com a estrutura 
alocada aos órgãos deliberativos do Tribunal”, ainda mais 
diante da nova realidade constitucional configurada pela 
Emenda Constitucional nº 45/2005, que acrescentou o 
inciso LXXVIII ao artigo 5º da Constituição Federal as-
segurando a todos no âmbito judicial e administrativo a 
razoável duração do processo e os meios que garantam 
a celeridade de sua tramitação.

Estão também respeitados os requisitos de ade-
quação e compatibilidade orçamentária. Relativamente 
ao Plano Plurianual para o período 2008/2011 a pro-
posição não conflita com qualquer de suas diretrizes, 
objetivos e metas. Quando ao disposto no art. 169, § 
1º, da Constituição Federal, que requer a existência de 
dotação orçamentária prévia e suficiente e autorização 
na lei de diretrizes orçamentárias, a Lei nº 11.514/2007 
(LDO para 2008) autorizou aumentos de despesa de 
pessoal relacionados no Anexo V da Lei Orçamentá-
ria Anual – Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008. A 
criação do cargo objeto do presente projeto de lei e 
as despesas decorrentes de sua provisão foram inclu-
ídas no mencionado anexo pela Lei nº 11.744, de 21 
de julho de 2008.

O projeto também atende ao que dispõe a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, pois a despesa dele decor-
rente está coberta por dotação constante da lei orça-
mentária, conforme já demonstrado, e está conforme 
às diretrizes, objetivos e metas previstos na LDO e no 
PPA. Resta ainda acrescentar que, para fins da verifi-
cação do cumprimento do art. 17 da LRF, a despesa, 
estimada em R$109.000,00 para o presente ano, está 
amplamente comportada na margem de expansão das 
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despesas obrigatórias de caráter continuado estimada 

no Anexo III.12 da LDO para 2008 (Lei nº 11.514/2007), 

no valor de R$7,5 bilhões.

É manifesta a juridicidade da proposta, apta a 

inserir-se pacificamente no ordenamento jurídico vi-

gente. Do ponto de vista regimental, igualmente, não 

se identificam quaisquer óbices ao prosseguimento 

regular da tramitação do projeto.

A técnica legislativa e a redação empregadas estão 
em conformidade com às normas da Lei Complementar 
nº 95, de 26 de fevereiro de 1998 e suas alterações.

III – Voto

Ante o exposto, manifestamo-nos pela constitu-
cionalidade, juridicidade, regimentalidade e, no mérito, 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 163, 
de 2008.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. 
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Ofício nº 136/08–PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 5 de novembro de 2008

Excelentíssimo Senhor
Senador GARIBALDI ALVES FILHO
Presidente do Senado Federal

Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 1º, V, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, do Projeto de Lei da Câmara nº 163, 
de 2008, que “Acrescenta um cargo ao quadro de au-
ditores do Tribunal de Contas da União”, de autoria do 
Presidente do Tribunal de Contas da União.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

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

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O parecer que acaba de ser lido vai à publi-
cação.

Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania que passo a ler. 

É lido o seguinte:

Ofício nº 136/08-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 5 de novembro de 2008

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 1º, V, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, do Projeto de Lei da Câmara nº 163, 
de 2008, que “Acrescenta um cargo ao quadro de au-
ditores do Tribunal de Contas da União”, de autoria do 
Presidente do Tribunal de Contas da União.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

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

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O ofício que acaba de ser lido vai à publica-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – A Presidência comunica ao Plenário a aber-
tura de prazo de cinco dias úteis, para interposição de 
recurso, por um décimo da composição da Casa, para 
que o Projeto de Lei da Câmara nº 163, de 2008, 

cujo parecer foi lido anteriormente, seja apreciado 
pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO N 423, DE 2008

Estabelece normas de proteção ao ser-
vidor público federal que represente acerca 
de indícios de irregularidades ou ilegalida-
des na Administração Pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece mecanismos de prote-

ção ao servidor público federal que representar acerca 
de fundados indícios irregularidades ou ilegalidades na 
Administração Pública.

Art. 2º Ficam asseguradas as seguintes medidas 
de proteção ao servidor público federal que represen-
tar acerca de fundados indícios de irregularidades ou 
ilegalidades na Administração Pública:

a) a alteração de sua subordinação em 
relação à autoridade representada, caso exista, 
mediante requerimento do servidor;

b) a vedação a ser removido da locali-
dade em que estiver lotado, exceto com sua 
anuência; e

c) o acolhimento, quando cabível, no 
Programa Federal de Assistência a Vítimas e 
a Testemunhas Ameaçadas, na forma da le-
gislação que o regula.

Parágrafo único. A condição de  servidor represen-
tante, e o conseqüente acesso às medidas de proteção 
de que trata este artigo, é aplicável a representações 
formuladas nos termos de quaisquer leis que regulem 
procedimentos administrativos, civis ou penais nos quais 
seja permitido o oferecimento de representações.

Art. 3º A condição de servidor representante será 
reconhecida, a pedido ou de ofício, por qualquer das 
seguintes autoridades:

a) Procurador do Ministério Público Fe-
deral;

b) Juiz ou Tribunal Federal;
c) Procurador do Ministério Público junto 

ao Tribunal de Contas da União;
d) Ministro ou Colegiado do Tribunal de 

Contas da União:
e) Presidente de Comissão de Sindicân-

cia ou Inquérito Administrativo;
f) Ministro de Estado ou autoridade de 

nível equivalente do Poder Executivo.
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§ 1º A condição de servidor representante será 
mantida enquanto não ocorrer o trânsito em julgado 
de todos os processos administrativos ou judiciais em 
sede dos quais ela tenha sido reconhecida.

§ 2º Ao tomar conhecimento dos fatos representa-
dos, qualquer das autoridades mencionadas no caput 
deste artigo é competente para reconhecer formalmente 
a condição de servidor representante, ainda que não 
tenha sido o destinatário original da representação.

§ 3º O reconhecimento de que trata este artigo 
terá por critérios a plausibilidade da representação 
oferecida, à luz dos esclarecimentos e indícios pres-
tados pelo representante, e a preservação de sua 
pessoa ante quaisquer ameaças ou receios de reta-
liação ou coerção por parte do agente representado 
ou de terceiros.

§ 4º A autoridade que reconhecer a condição de 
servidor representante deverá ser formalmente notifi-
cada da abertura de qualquer processo administrativo 
que tenha por objeto o representante, bem como da 
formalização de qualquer ato administrativo que altere 
a sua condição funcional, no prazo máximo de cinco 
dias, sob pena de nulidade dos mencionados proces-
sos ou atos.

§ 5º A autoridade notificada nos termos do § 4º 
terá pleno acesso aos processos ou atos nele men-
cionados, e adotará as medidas legais cabíveis quan-
do caracterizada retaliação ou coerção por parte do 
agente representado ou de terceiros.

§ 6º As medidas previstas no § 5º também de-
vem ser adotadas no caso de comprovada ameaça de 
retaliação ou de medida coercitiva.

Art. 4º O servidor que apresentar representação, 
pessoalmente ou por procurador regularmente consti-
tuído, pode requerer enquadramento na condição de 
servidor representante à autoridade à qual foi encami-
nhada a representação.

§ 1º O enquadramento na condição de servidor 
representante poderá ser declarado de ofício, a qual-
quer tempo.

§ 2º Caso o servidor requeira formalmente, no 
início ou no curso do processo, o seu enquadramento 
na condição de servidor representante, a autoridade 
à qual for dirigido o pedido deverá deliberar sobre o 
requerimento no prazo máximo de cinco dias.

§ 3º Na hipótese de representação por servidor 
público federal relativa a irregularidades ou ilegalidades 
praticadas nas administrações estaduais, municipais 
ou do Distrito Federal, o requerimento de enquadra-
mento na condição de servidor representante poderá 
ser feita a qualquer das autoridades relacionadas nos 
incisos do caput do art. 3º.

Art. 5º Para os fins desta lei, servidor público fe-
deral é a pessoa legalmente investida em cargo público 
federal, civil ou militar.

§ 1º As disposições desta lei são igualmente 
aplicadas a:

I – empregados:

a) de entidades da administração indireta 
de qualquer dos Poderes da União;

b) de empresas encampadas ou sob in-
tervenção ou que de qualquer modo venham 
a integrar, provisória ou permanentemente, 
o patrimônio da União ou de outra entidade 
pública federal;

c) de entidade para cuja criação ou cus-
teio a União haja concorrido ou concorra com 
mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou 
da receita anual;

d) de entidade dotada de personalidade 
jurídica de direito privado que receba contribui-
ções parafiscais e preste serviço de interesse 
público ou social;

II – todo aquele que exerce, ainda que transitoria-
mente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou 
função nas entidades mencionadas nas alíneas do 
inciso I.

Art. 6º O representante não se sujeitará a qual-
quer sanção administrativa, cível ou penal, em decor-
rência da representação, salvo em caso de compro-
vada má-fé.

Parágrafo único. Considera-se ato de má-fé apre-
sentar representação infundada para obter as garantias 
previstas nesta lei.

Art. 7º Fica acrescido à Lei nº 9.807, de 13 de 
julho de 1999, o art. 9º-A, com a, seguinte redação:

“Art. 9º-A. O servidor público acolhido no Pro-
grama Federal de Assistência a Vítimas e a Testemu-
nhas Ameaçadas pode ter afastamento concedido por 
período de até seis meses, contados para todos os 
fins, bem como o exercício provisório em localidade 
distinta de sua sede por período de até quatro anos, 
respeitados os níveis de escolaridade e complexida-
de técnica e padrões remuneratórios do cargo deste 
servidor. (NR)”

Art. 8º Aplicam-se as disposições desta lei ao ser-
vidor público federal e a todas as pessoas referidas no 
§ 1º do art. 5º que optarem por, na condição de cidadão, 
apresentar a denúncia prevista no § 2º do art. 74 da 
Constituição Federal ou em disposições equivalentes 
de constituições estaduais, leis orgânicas municipais 
e Lei Orgânica do Distrito Federal.
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Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O objetivo deste Projeto de Lei é criar condições 
objetivas para proteção do servidor público federal que 
representar ou denunciar irregularidades ou ilegalida-
des praticadas na Administração Pública de qualquer 
dos entes federados: União, estados, municípios e 
Distrito Federal.

Esta proposta é de suma relevância, por garantir 
proteção ao servidor contra coações. Pretende-se dar 
adequada segurança ao servidor que presencie ou tome 
conhecimento de práticas irregulares na Administração 
Pública, de forma a que não tema dar ciência do fato 
às autoridades competentes.

A proposição cria condições para evitar perse-
guições, entre elas a deplorável prática de promover 
remoções com o fim velado e ilegal de punir aquele 
que age em prol da coisa pública. Estabelecem-se os 
critérios de competência para o reconhecimento da 
condição de servidor representante por pane das au-
toridades que presidem os processos, o que cria uma 
instância de análise prévia do objeto da representa-
ção. Essa etapa é importante para evitar exageros e 
representações infundadas, apresentadas somente 
com o fim de obter as garantias previstas na lei. Por 
outro lado, a associação da proteção de caráter ad-
ministrativo com o mecanismo mais amplo criado na 
legislação de proteção às testemunhas permite, em 
casos extremos, garantir o exercício das funções la-
borais do servidor em localidade que melhor garanta 
a sua segurança.

Ressalta-se que a apresentação deste Projeto 
de Lei obedece inteiramente aos limites de iniciativa 
legislativa desta Casa: não tem por objeto qualquer 
aspecto da organização administrativa dos Poderes 
nem qualquer regime jurídico específico de servido-
res e empregados públicos; ao contrário, estabelece 
regras gerais de conduta, aplicáveis a todo e qua]quer 
agente público, no âmbito do controle da administração 
pública e da prevenção de atos ilícitos, disciplinando 
parcialmente as condições de representação contra 
abusos no exercício da função pública.

O presente projeto, fruto de idéia lançada no Ci-
clo de Debates sobre Controle Público realizado pela 
CMA desta Casa e que temos certeza será aperfeiço-
ado com a contribuição dos membros do Parlamento, 
representa um passo importante no sentido de criar 
um ambiente de controles internos preventivos adequa-
do à preservação do patrimônio público e à garantia 
da legalidade e legitimidade dos atos administrativos. 
Trata-se de medida tendente a induzir, pelo exemplo, 

o fortalecimento dos controles internos dos demais 
Entes da Federação mediante iniciativas legislativas 
de mesmo quilate.

Acrescente-se, por fim, que iniciativas semelhan-
tes já ocorreram em outros países – Estados Unidos, 
Reino Unido, Austrália etc. – onde a legislação existe 
há mais de dez anos e é reconhecida como uma das 
principais ferramentas de controle público.

Por todas essas razões, conclamamos os ilustres 
pares a se engajarem na aprovação da proposição que 
ora submetemos, pois permitirá ao Congresso Nacional 
oferecer ao País um instrumento importante de aper-
feiçoamento da administração pública.

Sala das Sessões, 5 de novembro de 2008. – 
Senador Renato Casagrande.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo

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

Seção IX 
Da Fiscalização Contábil, Financeira 

e Orçamentária

....................................................................................
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judi-

ciário manterão, de forma integrada, sistema de con-
trole interno com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no 
plano plurianual, a execução dos programas de gover-
no e dos orçamentos da União;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resulta-
dos, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamen-
tária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades 
da administração federal, bem como da aplicação de 
recursos públicos por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, 
avais e garantias, bem como dos direitos e haveres 
da União;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua 
missão institucional.

§ 1º – Os responsáveis pelo controle interno, ao 
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas 
da União, sob pena de responsabilidade solidária.
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§ 2º – Qualquer cidadão, partido político, asso-
ciação ou sindicato é parte legitima para, na forma da 
lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante 
o Tribunal de Contas da União.
....................................................................................

LEI Nº 9.807, DE 13 DE JULHO DE 1999.

Estabelece normas para a organiza-
ção e a manutenção de programas espe-
ciais de proteção a vitimas e a testemunhas 
ameaçadas, institui o Programa Federal 
de Assistência a Vítimas e a Testemunhas 
Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de 
acusados ou condenados que tenham vo-
luntariamente prestado efetiva colabora-
ção à investigação policial e ao processo 
criminal.

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

CAPÍTULO I 
Da Proteção Especial a Vítimas e a Testemunhas

....................................................................................
Art. 9º Em casos excepcionais e considerando as 

características e gravidade da coação ou ameaça, po-
derá o conselho deliberativo encaminhar requerimento 
da pessoa protegida ao juiz competente para registros 
públicos objetivando a alteração de nome completo.

§ 1º A alteração de nome completo poderá es-
tender-se às pessoas mencionadas no § 1º do art. 2º 
desta Lei, inclusive aos filhos menores, e será prece-
dida das providências necessárias ao resguardo de 
direitos de terceiros.

§ 2º O requerimento será sempre fundamentado 
e o juiz ouvirá previamente o Ministério Público, deter-
minando, em seguida, que o procedimento tenha rito 
sumaríssimo e corra em segredo de justiça.

§ 3º Concedida a alteração pretendida, o juiz 
determinará na sentença, observando o sigilo indis-
pensável à proteção do interessado:

I – a averbação no registro original de nascimento 
da menção de que houve alteração de nome completo 
em conformidade com o estabelecido nesta Lei, com 
expressa referência à sentença autorizatória e ao juiz 
que a exarou e sem a aposição do nome alterado;

II – a determinação aos órgãos competentes 
para o fornecimento dos documentos decorrentes da 
alteração;

III – a remessa da sentença ao órgão nacional 
competente para o registro único de identificação ci-
vil, cujo procedimento obedecerá às necessárias res-
trições de sigilo.

§ 4º o conselho deliberativo, resguardado o sigilo 
das informações, manterá controle sobre a localização 
do protegido cujo nome tenha sido alterado.

§ 5º Cessada a coação ou ameaça que deu cau-
sa à alteração, ficará facultado ao protegido solicitar 
ao juiz competente o retomo à situação anterior, com 
a alteração para o nome original, em petição que será 
encaminhada pelo conselho deliberativo e terá mani-
festação prévia do Ministério Público.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido à Comissão competente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 26, DE 2008  
(Proveniente da Medida Provisória nº 438, de 2008) 
(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 26, de 2008, que dispõe 
sobre medidas tributárias aplicáveis às doa-
ções em espécie recebidas por instituições 
financeiras públicas controladas pela União 
e destinadas a ações de prevenção, monito-
ramento e combate ao desmatamento e de 
promoção da conservação e do uso susten-
tável das florestas brasileiras (proveniente da 
Medida Provisória nº 438, de 2008).

Relator Revisor: Senador João Pedro 
(Sobrestando a pauta a partir de: 

18.9.2008) 
Prazo final prorrogado: 1º.12.2008

A matéria constou da última sessão deliberativa 
ordinária, quando teve sua apreciação transferida, em 
virtude de acordo de lideranças. 

Transcorre hoje a quinta sessão da matéria cons-
tando da pauta.

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

– foram apresentadas à Medida Provisória 26 emen-
das;

– a Proposição foi remetida à Câmara dos Deputa-
dos no dia 18 de agosto, tendo sido apreciada 
naquela Casa no dia 15 de outubro;
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– o Relator da matéria naquela Casa foi o Deputado 
Dr. Nechar (PV-SP);

– o prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado 
por igual período pelo Ato do Presidente do Con-
gresso Nacional nº 41, de 2008, e se esgotará 
no dia 1º de dezembro;

– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado Federal no dia 22 de outubro.

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

Concedo a palavra, para proferir seu parecer, 
para apresentar seu relatório, ao Senador João Pedro, 
Relator Revisor da matéria.

PARECER Nº 1.095, DE 2008-PLEN

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para pro-
ferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, como Relator da Medida Pro-
visória nº 438, chamo a atenção desta Casa para a 
importância da matéria, que começou a ser discutida 
na Câmara. Quando chegou ao Congresso Nacional, 
chegou como Fundo Amazônico. Durante o debate, 
sofreu uma ampliação e deixou de ser Fundo Ama-
zônico para ser um fundo que vai tratar de todos os 
biomas do País.

Sem dúvida alguma, ela nos remete à reflexão 
sobre a disciplina de doações de grupos privados e 
doações internacionais no que diz respeito ao combate 
ao desmatamento na Amazônia e em outros biomas 
brasileiros.

A Medida Provisória trata fundamentalmente des-
tas questões: da diminuição do CO2, o gás carbônico, do 
debate internacional sobre o perigo do desmatamento, 
do crime ambiental do roubo da madeira. Esse fundo 
vem construir políticas que possam garantir qualida-
de de vida, coibir o crime ambiental e contribuir para 
a alegria da sociedade brasileira ao ver a diminuição 
do desmatamento da Floresta Amazônica e das quei-
madas criminosas. 

Agora mesmo estamos registrando o terceiro mês 
da diminuição do desmatamento na Amazônia. Isso é 
motivo de alegria, mas precisamos fazer mais. E esse 
fundo tem por objetivo disciplinar o assunto. Quero cha-
mar a atenção, primeiro, para o fato de que a discussão 
sobre o fundo começou no sentido de que ele deveria 
ser depositado no BNDES. A discussão foi ampliada 
e se aprofundou, e hoje esse fundo pode ser recep-
cionado pelas agências oficiais do nosso País: Caixa 
Econômica, Banco do Brasil, o próprio BNDES. 

A medida provisória disciplina que, nos dois pri-
meiros anos, o fundo não vai sofrer a incidência de 
tributos, ou seja, nos dois anos de recurso recepcio-
nado, ele tem de ser aplicado na preservação dos bio-

mas, no combate ao crime ambiental, na preservação 
não só das nossas florestas, mas de todos os biomas, 
como o cerrado.

Srªs e Srs. Senadores, a medida provisória pas-
sou pelo Congresso Nacional, foi recepcionada com 
um debate importante, rico e passa por esta Casa. 
A medida provisória tem um prazo curtíssimo, quan-
to à sua vigência, por isso chamo a atenção para a 
importância de a votarmos hoje. Ela recebeu quatro 
emendas como contribuição – principalmente da Re-
ceita Federal. 

No fundamental, estamos tratando da aplicabili-
dade das doações com prazos, da importância da não-
incidência de tributos, como Cofins, Pis e Pasep.

Essas emendas são quatro; duas, fundamen-
talmente apresentadas pela Receita Federal, dizem 
respeito às medidas provisórias votadas recentemente 
por esta Casa. Essa medida tem como objetivo corrigir 
imprecisões de medidas provisórias já votadas na Casa 
recentemente, como, por exemplo, a lei que disciplina 
a política de bebidas, a nominata. 

Enfim, penso que a medida de disciplinar o fun-
do para a preservação de nossos biomas é de funda-
mental importância para a Casa, para o Brasil, para a 
Amazônia, para o conjunto de nossas regiões.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº      , DE 2008

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de 
Conversão nº 26, de 2008, proveniente da 
Medida Provisória nº 438, de 2008, o qual 
dispõe sobre medidas tributárias aplicá-
veis às doações em espécie recebidas por 
instituições financeiras públicas contro-
ladas pela União e destinadas a ações de 
prevenção, monitoramento e combate ao 
desmatamento e de promoção da conser-
vação e do uso sustentável das florestas 
brasileiras.

Relator-Revisor: Senador João Pedro

I – Relatório

Nos termos do art. 7º da Resolução do Congresso 
Nacional nº 1, de 2002, é submetido à apreciação do 
Senado Federal o Projeto de Lei de Conversão (PLV) 
nº 26, de 2008, derivado da Medida Provisória (MPV) 
nº 438, de 1º de agosto de 2008.

A MPV nº 438, de 2008, contém apenas três ar-
tigos, além da cláusula de imediata vigência.

O caput do art. 1º estabelece a suspensão da 
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
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Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (COFINS) na hipótese de “doações em espécie 
recebidas por instituições financeiras públicas contro-
ladas pela União e destinadas a ações de prevenção, 
monitoramento e combate ao desmatamento e de 
promoção da conservação e do uso sustentável das 
florestas brasileiras.

O § 1º desse dispositivo dispõe que a destinação 
das doações deve ser efetivada no prazo de dois anos, 
contados a partir do mês seguinte ao do recebimento da 
doação. O § 2º prevê que as ações podem ser execu-
tadas em outros biomas brasileiros e em outros países 
tropicais. O § 3º expressamente exclui “as despesas 
vinculadas às doações” da possibilidade de dedução 
da base de cálculo das contribuições.

O art. 2º estabelece que a instituição financeira 
deverá manter registro que identifique o doador, bem 
como manter contabilidade segregada, de modo a 
identificar as entradas, custos e despesas relativos ao 
recebimento e destinação dos recursos.

O art 3º dispõe que o benefício da suspensão 
da incidência das contribuições será convertido em 
alíquota zero quando ocorrer a utilização dos recursos 
no prazo estabelecido. Caso contrário, a instituição 
financeira deverá recolher as contribuições que não 
foram pagas, com os acréscimos legais.

A MPV foi regulamentada por dois decretos do 
Poder Executivo.

O Decreto nº 6.527, de 1º de agosto de 2008, 
editado, portanto, no mesmo dia da medida provisória, 
cuida, especificamente, das doações feitas ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). O Decreto nº 6.565, de 15 de setembro de 
2008, por sua vez, estende as regras do primeiro de-
creto para as demais instituições financeiras contro-
ladas pela União.

Nos decretos, são mais bem especificadas as 
ações ambientais em que deverão ser aplicados os 
recursos das doações. São elas: a) gestão de flores-
tas públicas e áreas protegidas; b) controle, monito-
ramento e fiscalização ambiental; c) manejo florestal 
sustentável; d) atividades econômicas desenvolvidas 
a partir do uso sustentável da floresta; e) zoneamento 
ecológico desenvolvido a partir do uso sustentável da 
floresta; f) conservação e uso sustentável da biodiver-
sidade; g) recuperação de áreas desmatadas.

Ainda segundo os decretos, um Comitê Técnico 
e um Orientador serão criados para, respectivamente, 
atestar as emissões de carbono oriundas de desmata-
mento calculadas pelo Ministério do Meio Ambiente e 
orientar e fiscalizar a aplicação dos recursos doados.

Foram apresentadas 26 emendas perante a Co-
missão Especial. A Câmara dos Deputados aprovou a 

MPV nº 438, de 2008, em 15 de outubro de 2008, na 
forma do PLV nº 26, de 2008.

O PLV nº 26, de 2008, inova a medida em dois 
pontos: o benefício passa estender-se às doações 
destinadas inclusive a “programas de remuneração 
por serviços ambientais”; além disso, os recursos po-
derão ser destinados à promoção da conservação e 
do uso sustentável de todos os biomas brasileiros, 
não mais somente das florestas. Essas alterações 
foram feitas por iniciativa do relator, que não acolheu 
emenda alguma.

II – Análise

No que se refere à constitucionalidade formal da 
proposição, observa-se que a União é competente para 
legislar a respeito do tema, que se refere a tributos cuja 
instituição é atribuida à União, a teor dos arts. 24, I, 149, 
caput, e 195, I, b, todos da Constituição Federal.

A matéria veiculada não é de iniciativa privativa 
do Presidente da República (art. 61, § lº, da CF) e não 
está no rol das competências exclusivas do Congresso 
Nacional ou de qualquer de suas Casas, expresso nos 
arts. 49, 51 e 52 da CF.

Quanto à espécie normativa a ser utilizada, ve-
rifica-se que a matéria tratada não está incluída em 
nenhuma das hipóteses dos incisos do § lº do art. 62 
da CF, em relação às quais é vedada a edição de me-
dida provisória. Além disso, a concessão de benefício 
fiscal deve ser feita por meio de norma com força de 
lei, a teor do art., 150, § 6º, da CF.

A Exposição de Motivos que acompanha a MPV 
em análise demonstra que há necessidade de imple-
mentação de ações de proteção do meio ambiente. 
Todos sabemos da importância do tema e da neces-
sidade de enfrentarmos com coragem as questões 
ambientais. A medida ora em exame não resolverá 
todos os problemas de degradação ambiental, mas 
representa passo importante nesse sentido. Patente 
está, portanto, a relevância da proposição.

O requisito da urgência, por sua vez, está imbri-
cado com o da relevância. A defesa do meio ambiente 
e o combate ao desmatamento adquirem importância 
à proporção que a necessidade de medidas concretas 
vem se mostrando mais urgente. Em matéria de pre-
servação ambiental, é fato notório, a eficácia da provi-
dência é tanto maior quanto mais rápida seja efetivada. 
Não haveria sentido, pois, reconhecer a relevância da 
MPV nº 438, de 2008, sem, ao mesmo tempo, admitir 
sua urgência.

No tocante à juridicidade, a proposição se afigura 
correta, pelos seguintes motivos: o meio eleito para o 
alcance dos objetivos pretendidos (normatização via 
edição de lei) é o adequado; a matéria nele tratada 
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inova o ordenamento jurídico; possui o atributo da ge-
neralidade; e se revela compatível com os princípios 
diretores do sistema de direito pátrio.

No mérito, pouco há a acrescentar. Trata-se de 
medida cujo acerto se mostra evidente. Não é razoá-
vel que uma doação feita a uma instituição financeira 
para que esta aplique em projetos de interesse am-
biental, que a todos beneficiarão, seja considerada re-
ceita para fins de incidência de contribuições sociais. 
Trata-se, na prática, de desviar parte do valor doado 
para fins diversos do almejado pelo doador. Ademais, 
desestimula-se a participação da sociedade na solu-
ção dos problemas nacionais.

Além disso, também são esperadas doações de 
países estrangeiros, cada vez mais preocupados com 
o aumento dos gases geradores de efeito estufa na 
atmosfera. É razoável supor que essas doações não 
se efetivem se parte dos recursos for, mediante tribu-
tação, destinada a outras finalidades.

As emendas oferecidas ao projeto por seu relator, 
e que deram origem ao PLV nº 26, de 2008, também 
merecem aplausos. Permitir que as doações sejam 
destinadas a programas de remuneração de serviços 
ambientais não desnatura a finalidade da doação e dá 
mais flexibilidade à instituição financeira para alocar os 
recursos doados da maneira mais eficiente com relação 
ao objetivo de diminuir o desmatamento e, portanto, 
as emissões de carbono para a atmosfera.

Da mesma forma, permitir que o benefício inci-
da quando o valor doado seja destinado a programas 
voltados para os demais biomas brasileiros, além do 
florestal, é medida razoável e se amolda com o cres-
cente reconhecimento de que as demais formas de 
vegetação têm igual importância no equilíbrio ambien-
tal. A propósito, o § 2º do art. 1º já continha norma no 
mesmo sentido.

É importante ressaltar, ainda, que o maior alcance 
dado pelo PLV ao benefício exigirá que o decreto regu-
lamentador amplie as ações ambientais para adequá-
las aos demais biomas brasileiros, permitindo, assim, 
amplo e articulado conjunto de medidas de combate 
à degradação ambiental.

Entretanto, ainda que não haja reparos a serem 
feitos no PLV nº 26, de 2008, o que recomendaria 
sua imediata aprovação, o Senado Federal, tendo em 
conta o contexto de crise financeira internacional que 
acomete os países desenvolvidos, não poderia perder 
a oportunidade de oferecer emendas que aperfeiço-
em e aprimorem nossa legislação tributária, no intui-
to primordial de reforçar a capacidade econômica e 
a disponibilidade financeira de nossas empresas de 
tecnologia.

Assim, com o mesmo intuito de estimular o desen-
volvimento das empresas de tecnologia de informação 
(TI) e de tecnologia de informação e da comunicação 
(TIC), propomos a restauração de um benefício que 
já constou da MPV nº 428, de 2008, o qual autoriza 
que os custos e despesas com capacitação de pes-
soal que atue no desenvolvimento de programas de 
computador (software) sejam excluídos do lucro lí-
quido, para apuração do lucro real, sem prejuízo da 
dedução normal.

Investimento em capacitação de pessoal vem se 
mostrando essencial para o desenvolvimento dessas 
empresas. Portanto, ao instituir benefício que tenha 
como foco desonerar tais despesas, estaremos pre-
miando as sociedades que mais invistam em seus 
funcionários.

Também propomos uma emenda voltada ao apri-
moramento do sistema de suspensão de tributos na 
venda de bens e serviços. Vários regimes especiais 
foram criados com a finalidade de reduzir o acúmulo 
de créditos pelas empresas que realizam operações 
imunes ou isentas. Esses regimes ampliam a capaci-
dade econômica das empresas, aliviando seu fluxo 
de caixa.

No entanto, para que o sistema funcione ade-
quadamente, é necesssário deixar claro a quem cabe 
a responsabilidade pelo pagamento dos tributos sus-
pensos, quando a destinação do bem ou serviço for 
desvirtuada. Propomos que essa responsabilidade re-
caia sobre a empresa adquirente do bem ou serviço, 
não sobre a fornecedora.

Ora, quem, de fato, goza do benefício é a empresa 
que adquire o bem e dá a devida destinação. Não faria 
sentido deixar impune exatamente quem desnatura o 
benefício destinando, a fim diverso, o bem ou serviço 
adquirido com suspensão do tributo.

Por fim, propomos uma emenda que, se não 
guarda perfeita consonância com o objeto das medi-
das acima descritas, também caminha no sentido de 
aperfeiçoar a legislação tributária, ampliando a capa-
cidade do Poder Executivo de adaptar seus regimes 
fiscais às especificidades de cada setor econômico. 
Trata-se de modificação no regime de tributação de 
refrigerantes, águas e cervejas instituídos pela Lei nº 

11.727, de 23 de junho de 2008, apenas para permitir 
que o Poder Executivo possa excluir e reincluir deter-
minados produtos no regime.

Da forma como foi criado, o regime abrange gama 
extensa de bebidas. Como a aplicação do regime 
depende da adoção de preços de referência, o que 
demanda constante pesquisa de mercado pelo fisco, 
parece-nos razoável permitir que a Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil possa incluir, gradualmente, 
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os produtos no regime, possibilitando, assim, que o 
regime seja implantado de maneira racional e segura, 
inclusive para o contribuinte.

Outro equivoco cometido quando da instituição 
do regime especial das bebidas frias foi determinar a 
revogação, a partir de lº de janeiro de 2009, do § 1º do 
art. 52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
e os § 10 e 11 do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de 
abril de 2004. Eles disciplinam a forma como os crédi-
tos referentes às embalagens são aproveitados pelos 
fabricantes, utilizando, para tanto, alíquotas específi-
cas. O ajuste sugerido restaura, em novos termos, a 
regra que seria revogada, restabelecendo a equivalên-
cia entre a forma de tributação das embalagens e o 
aproveitamento, pelo fabricante de refrigerantes, dos 
respectivos créditos.

III – Voto

Em razão de todo o exposto, o voto é pelo aten-
dimento dos pressupostos constitucionais da Medida 
Provisória nº 438, de 2008, e, no mérito, pela aprova-
ção do Projeto de Lei de Conversão nº 26, de 2008, 
com as seguintes emendas:

EMENDA Nº 27 – RELATOR REVISOR

Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte 
artigo:

Art. A Lei nº 11.774, de 17 de setembro 
de 2008, passa a vigorar acrescida do seguin-
te art. 13-A:

“Art. L3-A. As empresas dos setores de 
tecnologia de informação – TI e de tecnologia 
da informação e da comunicação – TIC poderão 
excluir do lucro líquido os custos e despesas 
com capacitação de pessoal que atua no de-
senvolvimento de programas de computador 
(software), para efeito de apuração do lucro 
real, sem prejuízo da dedução normal.

Parágrafo único. “A exclusão de que tra-
ta o caput fica limitada ao valor do lucro real 
antes da própria exclusão, vedado o aprovei-
tamento de eventual excesso em período de 
apuração posterior.”

EMENDA Nº 28 – RELATOR-REVISOR

Inclua-se no projeto, onde couber, o seguinte 
artigo:

Art.  Salvo disposição expressa em con-
trário, caso a não incidência, a isenção, a 
suspensão ou a redução das alíquotas da 
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da 
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação 

e da Cofins-Importação esteja condicionada 
à destinação do bem ou do serviço, e a este 
for dado destino diverso, ficará o responsável 
pelo fato sujeito ao pagamento das contribui-
ções e das penalidades cabíveis, como se a 
não-incidência, a isenção, a suspensão ou a 
redução das alíquotas não existisse.

EMENDA Nº 29 – RELATOR REVISOR

Inclua-se no projeto, onde couber, o seguinte 
artigo:

Art. O Art. 58-U da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art.  58-U. O disposto nos arts. 58-A  a 
58-T desta lei será regulamentado pelo Poder 
Executivo, que poderá, inclusive, excluir de seu 
alcance, e reincluir, produtos classificados nos 
códigos estabelecidos no art. 58-A. (NR)”  

EMENDA Nº 30 – RELATOR REVISOR

Incluam-se no projeto, onde couber, os seguin-
tes artigos:

Art. O art. 58-J da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, fica acrescido dos se-
guintes §§ 15 e 16:

“Art. 58-J.  ..............................................
 ..............................................................
§ 15. A pessoa jurídica industrial que 

optar apuração previsto neste artigo poderá 
creditar-se contribuições estabelecidos nos 
incisos I a III  do art. 51, referentes às emba-
lagens que adquirir, no peróodo de apuração 
em que registrar o respectivo documento fiscal 
de aquisição.

§ 16. O disposto no § 15 aplica-se, inclu-
sive, na hipótese da industrialização por enco-
menda, desde que o encomendante tenha feito 
a opção de que trata este artigo. (NR)”

Art. O art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 
2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 11 
e 12:

“Art. 15.  ................................................
 ..............................................................
§ 11. As pessoas jurídicas de que trata 

o art. 58-1 da Lei nº 10.833, de 2003, poderão 
descontar créditos, para fins de determinação 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, 
em relação à importação dos produtos referi-
dos no § 6º do art. 8º desta lei, utilizados no 
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processo de industrialização dos produtos de 
que trata o art. 58-A da Lei nº 10.833, de 2003, 
apurados mediante a aplicação das repectivas 
alíquotas, previstas no caput do art. 2º das Leis 
nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.

§ 12. As pessoas jurídicas submetidas ao 
regime especial de que trata o art. 58-J da Lei 
nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, pode-
rão descontar créditos, para fins de determi-
nação da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, em relação à importação dos produtos 
referidos no § 6º do art. 8º desta lei, utilizados 
no processo de industrialização dos produtos 
de que trata o art. 58-A da Lei nº 10.833, de 
2003, determinados com base nas respecti-
vas alíquotas específicas referidas no art. 51 
da Lei nº 10.833, de 2003. (NR)”

Sala das Sessões, – Senador João Pedro, Re-
lator-Revisor

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Em votação os pressupostos de relevância e 
urgência e adequação financeira e orçamentária.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra, para encaminhar a vota-
ção dos pressupostos constitucionais de relevância, 
urgência e adequação financeira, ao Senador Osmar 
Dias, Líder do PDT.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para encami-
nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
é claro que concordo com o relatório do Senador João 
Pedro, pela importância da matéria, pelo investimen-
to que tem de ser feito para que possamos preservar 
o meio ambiente, as florestas, os parques, o bioma 
amazônico, principalmente.

Quero encaminhar favoravelmente à votação, 
mas alertar os Líderes do Governo, principalmente o 
Senador Romero Jucá. Sei que ele não está prestan-
do atenção no que estou falando agora, mas, depois, 
a assessoria dele lhe passa a cópia do que vou falar, 
para que ele possa tomar providências. O Senador 
Romero Jucá tem uma assessoria eficiente, que lhe 
vai passar a cópia do meu discurso, para que depois 
ele leia com atenção e tome providências. 

Estou falando do Decreto nº 6.514, que tem li-
gação com essa questão que estamos tratando aqui, 
que obriga que todo mundo faça averbação da reser-
va legal até 31 de dezembro, sob pena de pagar uma 
multa de até R$500,00 por dia por hectare. Quem as-

sinou não leu; se leu, não sabe o que é isso, porque 
é impossível os produtores rurais fazerem essa aver-
bação nesse prazo.

O Ministro Minc veio à Comissão de Agricultura, 
junto com o Ministro Reinhold Stephanes, numa quarta-
feira, e disse: “Amanhã, eu estarei no Palácio para re-
vogar esse artigo e dar um prazo até 31 de dezembro 
de 2009, para haver tempo de os produtores fazerem 
essa averbação”. “Amanhã” - já se foram 21 dias! Esta 
é a terceira semana depois da visita dele aqui, ao Se-
nado. Não é a primeira vez em que uma autoridade do 
Governo vem ao Senado, assume um compromisso 
perante a população brasileira inteira, pela TV Senado 
– a TV Senado ligada, todo mundo vendo –, e, quando 
chegamos ao Estado e damos a notícia, quem passa 
por mentiroso é quem dá a notícia.

Dei a notícia: “Fiquem tranqüilos, produtores, o 
Ministro Minc vai rever o prazo”.

A reserva legal tem de ser averbada, isso não dis-
cuto, mas tem-se de dar prazo, tem-se de dar tempo. 

O Presidente Lula assinou? Com certeza, disse-
ram-lhe: “Pode assinar, que está tudo certo”. Mas quem 
escreveu esse decreto não deve ter lido. O Ministro 
Minc, quando prometeu... Prometeu, tem de cumprir, 
não é, Senador Romero Jucá? Tem de dar a palavra e 
cumprir, senão é melhor não dá-la e dizer que vai ver 
depois ou dar uma enrolada, como costumam fazer co-
nosco lá na Comissão. Na hora em que dá a palavra, 
pelo amor de Deus, tem de cumprir. Dizer que vai fazer 
até amanhã, que vai rever o Decreto nº 6.514, e ficar 
essa confusão que está aí, os produtores multados, 
sem poder financiar... Eles não estão podendo contratar 
financiamento, está uma crise danada. Já está faltando 
crédito, e, quando o produtor vai ao banco, dizem-lhe 
que não se pode financiar. Por quê? Porque ele não 
tem averbada a reserva legal.

Que se dê um prazo até 31 de dezembro de 
2009. Vamos discutir um novo Código Ambiental ou 
cumprir o Decreto nº 6.514, mas com um prazo que 
seja factível. Não sei quem escreveu o decreto, quem 
o colocou para funcionar, mas ele está hoje trazendo 
um grande problema para o País. 

Creio, Senador Romero Jucá, que V. Exª, como 
Líder do Governo, deveria inteirar-se desse problema 
e tomar uma providência, para que o Ministro Minc só 
cumpra aquilo que falou aqui: levar para o Presidente 
Lula, que revogará o art. 55 e dará um prazo maior, no 
qual os produtores poderão ajustar-se, porque, neste 
momento de crise, em que a produção precisa au-
mentar, criar obstáculos, dificuldades... Ninguém está 
pregando aqui que não é preciso fazer averbação de 
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reserva legal. Pelo amor de Deus, não confundam as 
coisas! O que estamos dizendo é que vamos dar um 
prazo suficiente para que isso aconteça. 

Se isso acontecer, vai ganhar o Brasil, porque 
não vai perder a oportunidade de plantar a safra; vai 
ganhar o produtor rural, que vai preservar o meio am-
biente; e vamos obedecer àquele lema, que é muito 
importante neste momento: preservar mais e produzir 
mais. Dá para fazer as duas coisas, se tivermos bom 
senso. O Governo precisa ter bom senso, e o Ministro 
Minc deve cumprir a palavra que empenhou perante 
a Comissão de Agricultura do Senado.

Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, 
o Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Augusto Botelho.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 
– RR) – Muito obrigado, Senador Osmar Dias.

Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, para 
fazer o encaminhamento dos pressupostos da medi-
da provisória. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi assinado, em 1º 
de agosto deste ano, em cerimônia no Rio de Janeiro, 
juntamente com o decreto que cria o Fundo Amazônia, 
o documento que revisa o Protocolo Verde, com o en-
caminhamento ao Congresso Nacional do projeto de 
lei sobre o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima.

A medida provisória reduz a zero as alíquotas de 
PIS, PASEP e Cofins sobre as doações em espécie 
recebidas por bancos federais destinadas a ações de 
prevenção, monitoramento, combate ao desmatamento 
e de promoção da conservação e uso sustentável das 
florestas brasileiras. 

Segundo o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
a medida vai incentivar as doações de pessoas, paí-
ses e instituições que desejam apoiar a conservação 
das florestas.

Então, eu abro aspas para o Ministro Guido Man-
tega:

A urgência da medida se justifica pela 
necessidade de redução das emissões de gás 
carbônico. As instituições financeiras terão o 
prazo de dois anos para destinar esses recur-
sos a iniciativas ambientais. Se não cumprir o 
prazo, a instituição financeira será obrigada a 
recolher as contribuições não pagas, acresci-
das de juros e multa de mora. 

A instituição financeira federal também 
deverá manter registro que identifique o doa-
dor. A renúncia fiscal estimada com a medida 
é de R$50 milhões anuais, sendo R$7 milhões 
referentes ao PIS/PASEP e R$43 milhões re-
ferentes à Cofins.

Segundo a agência Brasil, do dia 4 de agosto 
deste ano, o Ministério da Fazenda afirma que essa 
renúncia não afetará o cumprimento da meta fiscal de-
finida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 
2008. Segundo o Governo, a medida também está de 
acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A medida provisória vai beneficiar o Fundo Ama-
zônia, que será gerido pelo BNDES e receberá doa-
ções para iniciativas de preservação de florestas. E 
agora me explica o Relator, Senador João Pedro, que 
não apenas no tocante à Amazônia, mas a todos os 
biomas brasileiros.

O Fundo foi criado pelo Decreto nº 6.527, de 2008, 
em 1º de agosto de 2008, simultaneamente com a edi-
ção da medida provisória. A expectativa do Governo 
é de que o Fundo da Amazônia receba US$1 bilhão - 
mais de R$2 bilhões - de doações no primeiro ano de 
vigência. Segundo o BNDES, a Noruega já anunciou 
que doará US$100 milhões para o Fundo.

O Decreto nº 6.527 autoriza o BNDES a captar 
recursos privados a partir de doações voluntárias, 
nacionais ou estrangeiras, para investir em ações de 
prevenção, monitoramento e combate ao desmatamen-
to. A expectativa do Ministério do Meio Ambiente é de 
que o fundo capte US$1 bilhão já no primeiro ano. O 
fundo atuará ainda nas áreas de gestão de florestas 
e áreas protegidas, controle e fiscalização ambiental, 
manejo florestal sustentável, atividades econômicas 
desenvolvidas a partir do uso sustentável da floresta, 
ordenamento territorial e regularização fundiária, con-
servação e uso sustentável da biodiversidade.

Um comitê orientará as ações do fundo. Partici-
pam do grupo representantes dos Ministérios do Meio 
Ambiente, do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio 
Exterior, das Relações Exteriores, da Agricultura, do 
Desenvolvimento Agrário, da Casa Civil, dos governos 
estaduais e da sociedade civil.

Sr. Presidente, hoje houve uma pequena pen-
dência, felizmente muito bem resolvida pelo Relator, 
nosso colega Senador João Pedro. Algumas emendas 
que me pareceram claramente contrabandeadas para 
o corpo do Projeto de Lei de Conversão, com inspi-
ração na Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica (Abinee) e, portanto, com claros prejuízos 
potenciais que não fomos capazes de mensurar em tão 
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pouco tempo de análise que tivemos para esse efeito, 
mas com claros prejuízos potenciais para o Pólo In-
dustrial de Manaus, isso o Senador João Pedro – e o 
parabenizo por isso – refugou prontamente. Com isso, 
exerceu o seu legítimo papel de digno representante 
do Estado do Amazonas. Fez o que eu faria e fez o que 
estou fazendo, ao dizer que a medida provisória não 
passaria se contivesse essa excrescência proposta por 
quem quer seja, mas com clara inspiração na Abinee, 
que tem sua rivalidade econômica, e que pode ser le-
gítima, e ela, então, que se ampare em qualquer for-
ça política que deseje, mas não se ampare em forças 
políticas eleitas pelo Estado do Amazonas.

Mais: nós temos ainda o Senador José Agripino, 
com sua assessoria, discutindo os efeitos, que podem 
ser nocivos ou não, das emendas que ficaram.

Eu assumo, então, neste momento, Senador 
José Agripino, o compromisso de aprovar a medida 
provisória com o aval de V. Exª, se houver o aval de V. 
Exª em relação às emendas, porque percebi a boa-
fé do Relator, protegendo o seu Estado, e, de nossa 
parte, é animus aprovandi, o ânimo é de aprovar, a 
vontade é de nós caminharmos para a desobstrução 
da pauta, até porque temos medidas de enfretamento 
da crise que estão por vir. E nós imaginávamos poder 
hoje votar - quem sabe? - as duas primeiras medidas 
provisórias da pauta.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Permita-me 
um aparte, Senador?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Com 
muita honra, Senador José Agripino.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador Ar-
thur Virgílio, nós aprovamos ontem duas medidas pro-
visórias. Uma delas dizia respeito a um acordo, a duras 
penas, costurado na Câmara e ratificado no Senado. 
Diz respeito, inclusive, ao regime tributário de bebidas, 
que envolve um mundo de gente, gente que emprega 
e que produz um bem que o País aprecia.

Na MP que estamos apreciando neste momento, 
estão incluídas, entrando de pára-quedas, duas emen-
das que interferem, de certa forma, no acordo feito, 
envolvendo todos os partidos, da Base do Governo e 
da Oposição, e que, na minha opinião, podem fraturar 
o acordo feito.

Se isso acontecer – e nós estamos verificando 
com a nossa assessoria, porque são emendas que não 
constam do texto original da medida provisória –, se 
elas interferirem, nós não vamos concordar e vamos 
procurar o Líder do Governo para que essas emendas 
sejam retiradas, até porque não têm nada a ver com o 
texto da medida provisória. Como a MP que estamos 

apreciando neste momento trata de regime tributário, 
encontraram uma forma delas entrarem. Mas se elas 
fraturarem o acordo que foi feito na Câmara e no Se-
nado, não hesitaremos em não concordar com a sua 
inclusão, a bem das relações congressuais de acordo 
feito para ser cumprido.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado, Senador.

O Senador Romero Jucá pede-me um aparte? 
Concedo um aparte a V. Exª.

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Senador 
Arthur Virgílio, eu gostaria de fazer alguns esclareci-
mentos sobre essas quatro emendas. Uma delas diz 
respeito ao fortalecimento de empresas que investem 
em software, portanto, não diz respeito à MP de be-
bidas frias, e as três emendas que dizem respeito à 
medida provisória anterior, que votamos ontem e que 
não poderia ser emendada ontem porque não teria 
mais prazo – perderia a validade amanhã, não teria 
mais prazo para voltar à Câmara –, são emendas re-
ferentes à operacionalização de mecanismos de fis-
calização. Não há mudança de parâmetro, mudança 
de alíquota, mudança de modelo tributário – garantido 
pela Receita; nós discutimos isso. Agora, quero aqui 
reafirmar ao Senador Arthur Virgílio, ao Senador José 
Agripino e ao Senador Marconi Perillo, que foi Relator 
da matéria de ontem, que, em qualquer dessas três 
emendas, se surgirem colocações de que ela fere al-
gum tipo de entendimento feito na Câmara, nós, mes-
mo aprovando aqui hoje, eu pedirei o veto da emenda 
que, de certa forma, levantar qualquer questionamen-
to sobre isso. Então, fica aqui a garantia. Eu espero 
a manifestação dos setores da Câmara; essa matéria 
volta para a Câmara. Portanto, se houver algum tipo de 
incongruência do acordo da Câmara, a emenda pode 
ser derrubada lá. Portanto, não há nenhum tipo de 
problema, já que daqui a matéria não vai para a san-
ção, ela volta para a Câmara. Mas nós aprovaríamos 
já com a garantia de que contataremos a Câmara. A 
posição da Receita foi clara quando eu perguntei isso, 
não feria os entendimento. Mas nós temos dois filtros: 
o filtro da votação da emenda na Câmara, porque ela 
volta, e o filtro do veto, que eu garanto, se houver al-
gum tipo de desentendimento quanto a essa questão 
na Câmara dos Deputados. Portanto, eu gostaria de 
fazer esse adendo.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador 
Arthur Virgílio, só um complementozinho, se me per-
mite.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
não.
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O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Em seguida, a 
Senadora Ideli Salvatti, que deve ter algo importante a 
propor. Só para comunicar, Senador Arthur Virgílio, que 
as emendas apresentadas não foram discutidas com o 
setor, não foram discutidas com os partidos políticos, 
não foram discutidas com o Ministro Nelson Machado. 
Então, são coisas novas, eu não tenho nenhuma razão 
para duvidar da palavra, do empenho, do compromis-
so do Senador Romero Jucá. Nenhuma razão. Agora, 
essas emendas causam estranheza e criam um arre-
pio no acordo que foi costurado a duríssimas penas 
– V. Exª sabe disso –, porque a matéria é sensível, há 
grandes interesses envolvidos nessa história. 

O interesse público e a geração de empregos 
estão contidos nessa história. Não podemos cometer 
deslize algum, não podemos cometer incorreções de-
pois de todo o esforço que foi feito. Afirmo a V. Exª que 
essas medidas propostas agora, por emenda, não fo-
ram discutidas nem com o setor, nem com os partidos 
políticos, nem com o Ministro Nelson Machado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Antes 
de conceder aparte à Senadora Ideli Salvatti, eu que-
ria deixar uma coisa muito clara. Tenho a maior boa 
vontade para aprovar uma matéria que é relatada por 
um companheiro da bancada do Amazonas, o Senador 
João Pedro, que sei que age com a lisura de sempre 
e com a boa vontade que o caracteriza em relação às 
coisas do País. Por outro lado, não posso entrar em 
concordância com qualquer coisa que fira o espírito 
do relatório do Senador Marconi Perillo, com quem fi-
cará a última palavra da bancada do PSDB. Aliás, eu 
gostaria de ouvir o Senador Marconi Perillo, porque S. 
Exª vai dizer se é para prosseguir. Em outras palavras, 
o que é da medida provisória, sem as emendas, está 
muito bem relatado pelo Senador João Pedro. Se há 
algo que tenha a ver – já concedo um aparte a V. Exª, 
Senador Marconi Perillo – com desmentir a matéria 
anterior, matéria que foi relatada por V. Exª, que é um 
dos mais relevantes membros desta Casa e um dos 
mais prezados companheiros de bancada tucana, é 
óbvio que o Partido seguirá a orientação que V. Exª a 
nós transmitir com a clarividência de sempre. Ouço V. 
Exª, portanto.

O Sr. Marconi Perillo (PSDB – GO) – Senador 
Arthur Virgílio, com todo respeito ao nosso querido e 
competente colega João Pedro, eu gostaria de dizer 
a V. Exª e ao meu querido amigo e Líder do Governo, 
Romero Jucá, que discordo dessas emendas; delas 
discordo veementemente. Pediria a V. Exª que não 
pactuasse qualquer acordo que não levasse em con-
sideração o entendimento que foi feito até o momen-

to da votação da medida provisória no dia de ontem. 
Muito obrigado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – En-
tão, assim será.

Senadora Ideli Salvatti, ouço V. Exª.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senador 

Arthur Virgílio, sou considerada uma liderança que se 
coloca sempre de acordo com o que se estabelece 
nas reuniões, nos acordos fechados, e também sou 
reconhecida como governista de carteirinha. Mas esse 
debate deu ensejo a um dos maiores embates ocorridos 
neste ano no plenário da Casa. Semelhante a esse, só 
houve um embate quando discutimos a questão dos 
portos, dos portos públicos e dos portos de uso privati-
vo. O outro embate significativo que tivemos envolveu a 
questão das bebidas, a tributação das bebidas e o que 
está embutido nessa discussão de como se tributam 
as bebidas no Brasil. Todos sabem que foi dificílimo 
chegar a um acordo; o acordo foi construído com muita 
dificuldade, após muitos debates, após muitas discus-
sões. O que foi aprovado hoje na Câmara, segundo a 
informação que temos, não ficou nem tão bom para um 
lado nem tão bom para o outro lado, mas ficou o mais 
próximo possível do que é justo, que é tributar a bebida 
pelo valor efetivo, sem atribuir peso maior ao tributo 
que incide na bebida mais popular, na bebida de menor 
preço. Quero dizer que não tomei conhecimento das 
emendas, ninguém me consultou sobre as emendas, 
não sei até agora do que elas tratam. Sendo assim, 
acho melhor nós não as incluirmos. Se quiserem fazer 
o debate para que elas sejam incluídas, não vamos vo-
tar hoje. Vieram me dizer: “Não, o Relator é o Senador 
João Pedro, que foi quem as apresentou”. Ocorre que 
me envolvi diretamente no debate e na construção do 
acordo em torno da votação das medidas. O Senador 
Marconi Perillo, como não poderia deixar de ser – S. 
Exª é o Relator da matéria –, também se envolveu e 
está dizendo que também não teve conhecimento das 
emendas. Não vejo problema em se colocar emenda. 
Se todos participaram da condução até agora, todos 
têm de ser informados das emendas e tomar posição 
quanto a elas. Não tenho a menor condição de votar 
com as emendas hoje, não tenho a menor condição 
de fazer isso. Não vejo problema em acatá-las depois 
que for informada e esclarecida sobre o alcance des-
sas emendas. Já houve tumulto em torno da primeira 
medida provisória, houve problema na Câmara e aqui, 
chegamos a fazer, inclusive, reuniões entre as lideran-
ças dos Partidos nas duas Casas para tentar encontrar 
soluções, um ponto de equilíbrio para essa questão da 
tributação das bebidas. Então, não serve a ninguém 
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voltar a criar essa situação. Votar as medidas provisó-
rias sem as emendas hoje, tudo bem! Votá-las com as 
emendas, terminantemente não! É preciso que todos 
tomemos conhecimento do que está sendo colocado 
ali, pois não queremos ser pegos de surpresa.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sena-
dora Ideli Salvatti, antes de conceder novo aparte ao 
Líder Romero Jucá, devo dizer, de maneira bem sim-
ples e bem curta, que V. Exª não sabe como me fez 
bem ouvi-la, como V. Exª cresce no meu conceito ao 
se portar desse jeito! V. Exª ratifica a idéia de que os 
compromissos devem ser seguidos, devem ser cum-
pridos. V. Exª se diz surpresa por não conhecer o teor 
das emendas e, portanto, não poder avaliar o impacto 
delas sobre a economia brasileira.

Eu, que já disse que o Senador Marconi Perillo, 
Relator da matéria, dará a palavra final pelo Partido, 
vejo em V. Exª uma aliada neste momento. Teríamos 
mesmo de votar a matéria sem as emendas ou votá-la a 
posteriori com as emendas, se porventura elas fossem 
aprovadas pelo consenso das lideranças partidárias.

Parabenizo V. Exª pelo aparte absolutamente cor-
reto que ofereceu ao meu modesto discurso.

Senador Romero Jucá, ouço V. Exª.
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Senador Ar-

thur Virgílio, a Receita Federal conseguiu unir V. Exª e 
a Senadora Ideli! Isso é um avanço. Esta é, portanto, 
uma tarde importante. Depois da eleição de Obama 
ontem, há mais um fato histórico.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não 
é a primeira vez.

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – É verdade.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E co-

meço a achar que não será a última vez.
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Eu queria, 

para concluir este debate, dizer que o Senador João 
Pedro foi solicitado, foi instado pelo Governo a colocar 
quatro emendas. É inquestionável a emenda que diz 
respeito à diminuição da tributação para quem investe 
em software e em capacitação de pessoal. As três ou-
tras emendas dizem respeito à medida provisória das 
bebidas frias. Essas três emendas, como já expliquei, 
estão relacionadas ao processo de fiscalização da Re-
ceita Federal, não dizem respeito ao modelo tributário. 
No entanto, se há algum tipo de dúvida, devemos deixar 
a apreciação dessas emendas para depois. A idéia não 
é gerar algum tipo de dúvida, algum tipo de celeuma. 
Apesar de essas emendas serem para o bem – são 
ações que dão crédito para o sistema de tributação rem 
de determinados produtos e tudo mais –, sua aprovação 
pode ocorrer em outra oportunidade. Então, peço ao 

Senador João Pedro, da forma como pedi que incluís-
se as emendas, que retire as quatro emendas – não 
só as três –, para evitar que, ficando só uma emenda, 
a matéria tenha de voltar à Câmara dos Deputados. 
Que possamos aprovar o relatório da forma como veio 
da Câmara e fazê-lo seguir para a sanção! Fica nosso 
compromisso de, após o devido debate, incluir essas 
quatro emendas em outra medida provisória que diga 
respeito às questões tributárias. A idéia é arredondar 
o processo de votação, é fazer com que rapidamente 
seja aprovado e sancionado pelo Presidente o Fundo 
Ambiental. Portanto, Senador João Pedro, retiramos 
as emendas e aprovamos a matéria da forma original, 
como veio da Câmara. Esse é o apelo que faço, em 
respeito ao entendimento.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, antes de ouvir o Senador Romeu Tuma, 
quero dizer que, se o Relator concorda, manifesto de 
plano que considero que a junção de sua opinião com 
a da Senadora Ideli Salvatti é o que de mais sábio se 
pode fazer para resolver essa questão. Obviamente, 
temos de ouvir o Relator, não sei se antes ou depois 
de o Senador Romeu Tuma falar.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Falarei rapi-
damente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já es-
tou de acordo com isso. Permita-me, Senador Romeu 
Tuma, falar só por mais um segundo. Se porventura 
o Relator estiver de acordo, nossa bancada estará de 
acordo também. Imagino que será essa a opinião a ser 
manifestada pelo Senador Marconi Perillo.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Está liquidado 
o assunto. Falei com o Senador Marconi Perillo e com 
o Senador José Agripino, que se surpreendeu tam-
bém, porque, conforme disse a Senadora Ideli Salvatti, 
houve um acordo anteriormente em torno da votação 
de outra medida provisória, votação que enfrentou 
dificuldades. Dessa forma, se mudar essa matéria, 
haverá conseqüências que ainda não foram explica-
das corretamente. Se o Senador retirar as emendas, 
estará liquidado o assunto. Depois, o Senador Líder 
do Governo vai trazer uma proposta mais clara, mais 
discutida, para que possamos levá-la em conta. Estou 
solidário com o Senador Marconi Perillo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ouço, 
então, o Senador Marconi Perillo e, em seguida, o 
Relator, o Senador João Pedro, que dará a palavra 
definitiva.

O Sr. Marconi Perillo (PSDB – GO) – Senador 
Arthur Virgilio, seria mais prudente ouvir, primeiro, o 
Relator, para depois eu me manifestar.
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O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM) – Não 
há problema.

Ouço, com muita honra, o Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Sr. Presi-

dente, Senador Arthur Virgilio, que, da tribuna, recebe 
as contribuições dos apartes, não tive dúvida quando 
relatei a medida provisória que diz respeito à Amazônia, 
ao combate às ilegalidades, principalmente quanto a 
impacto ambiental. O debate foi se aprofundando, foi 
se alongando, e eu já não estava mais discutindo os 
biomas, mas, sim, uma pauta tributária, e isso gerou 
dúvida. Quero concordar que o encaminhamento do 
Líder Jucá ajuda no mérito da medida provisória que 
diz respeito a disciplinarmos esse Fundo, que, com 
certeza, vai ajudar, e muito, o Brasil e o povo brasileiro 
na sua política de sustentabilidade. Penso que isso aju-
da. Como o prazo para a votação da medida provisória 
termina na sexta-feira, penso que seja prudente – e 
concordo – retirar as emendas, as quatro em questão, 
e votar o mérito da medida provisória que disciplina o 
Fundo Amazônico, que é um fundo fantasia, porque 
diz respeito a todos os biomas do Brasil.

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM) – Sendo 
assim, encerro meu pronunciamento, deixando bem 
claro que houve um acordo vitorioso, Senador Jucá. 
Por quê? Do ponto de vista do Senador João Pedro e 
do Senador Jefferson Praia e do meu ponto de vista, 
evitamos um malefício para o Pólo Industrial de Manaus, 
segundo avaliação de nossas assessorias técnicas, o 
que para nós é muito relevante. Do ponto de vista do 
conjunto da Casa, com o relatório ontem aprovado pela 
Casa, relatório assinado pelo Senador Marconi Perillo, 
estamos vendo que melhor é maturarmos, é amadure-
cermos a discussão sobre as quatro emendas. E olhe 
que, como relata o Senador José Agripino, a pendência 
maior era sobre duas delas, não sobre as quatro! Mas 
mais sábios seremos ainda se retirarmos as quatro 
emendas, para, em sendo elas aprovadas pelo mesmo 
consenso que gerou o acordo de ontem, incluirmos as 
matérias em medida provisória posterior.

Portanto, quero parabenizar o Relator João Pedro, 
pelo relatório correto que apresentou, e a Casa. Volto 
a frisar o papel essencial da Líder do PT, Senadora 
Ideli Salvatti. Como sempre, a experiência do Senador 
Romero Jucá nos socorre em momentos importantes. 
O Senador José Agripino está sempre atento e cum-
prindo com seu dever com o País de maneira estrita, 
de maneira muito clara, muito rigorosa.

Creio que, assim, chegamos a um acordo de vo-
tação breve. Foi a sabedoria coletiva, a sabedoria do 

conjunto que amadureceu as condições para a votação 
dessa medida provisória que está sendo discutida.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/

PT – RR) – Obrigado, Senador Arthur Virgílio.
O Relator da matéria retifica seu parecer, reti-

rando as emendas e sendo favorável ao projeto de lei 
de conversão.

Em votação os pressupostos de relevância e de 
urgência e de adequação financeira e orçamentária.

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

Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
Discussão do Projeto de Lei de Conversão e da 

Medida Provisória, em turno único.
Para a discussão do mérito, está inscrita a Se-

nadora Marina Silva.
Concedo a palavra à Senadora Marina Silva, para 

discutir o mérito.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/

PT – RR) – Pela ordem, tem a palavra o Senador 
Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, com a aquiescência 
da Senadora Marina Silva, eu queria, com muito orgu-
lho e com honra, declarar que se encontra em nossa 
tribuna de honra um dos extraordinários homens que 
fazem o Piauí: o Prefeito Edilberto Marques. S. Exª é 
Prefeito de uma cidade que criamos quando Governa-
dor. É um povoado. A filha dele foi Prefeita e é fantástica. 
Talvez, seja a primeira mulher a governar o Piauí. Ela 
saiu de uma cidade pequena, é Prefeita e foi reeleita 
na cidade mãe, Luzilândia. É de uma das famílias mais 
ilustres e empreendedoras do Piauí, do norte do Piauí, 
onde resido. Sem dúvida, eles têm perspectivas inve-
jáveis na política do Piauí. É empresário, pecuarista, 
agricultor. Eles pertencem ao PTB, cujo Presidente é 
o Senador João Vicente Claudino.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Concedo a palavra, para discutir o mérito, 
à Senadora Marina Silva.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero dizer da minha 
satisfação em debater essa matéria em seu mérito, 
porque é uma iniciativa pioneira que, no meu entendi-
mento, abre um conjunto de possibilidades para que, 
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no Brasil, haja o que já é uma conquista em vários 
países do mundo: uma espécie de mecenato para a 
questão ambiental.

Infelizmente, no Brasil, pessoas e empresas que 
fazem doações para a proteção do meio ambiente não 
têm o devido acolhimento nas leis tributárias do País.

Posso citar aqui alguns exemplos, mas talvez os 
mais interessantes sejam os de duas empresas que 
lidam com cosméticos: O Boticário e a Natura. Quando 
fizemos a VIII Conferência das Partes da Convenção 
da Biodiversidade, em Curitiba, em 2006, tivemos a 
felicidade de receber a doação de US$1 milhão de O 
Boticário e de US$1 milhão da Natura para um dos 
programas em parceria com doadores mais exitosos 
do Brasil, que é o Programa Arpa – Programa de Áre-
as Protegidas da Amazônia, que tem como objetivo a 
criação de mais de 60 milhões de hectares em áreas 
protegidas. Esse programa recebeu esse aporte de 
recursos, US$1 milhão, por parte de O Boticário para 
as áreas de proteção integral, e US$1 milhão por parte 
da Natura para as áreas de uso sustentável.

Os doadores não têm nenhuma isenção de im-
postos, pelo contrário, têm que doar o recurso e ainda 
serem tributados em relação ao que foi doado para a 
implementação de políticas públicas que são de inte-
resse do Governo e da sociedade.

Já avançamos significativamente quando fizemos 
a Lei Rouanet, em que o mecenato... Nesse caso não é 
mecenato, porque há uma isenção de impostos, ou seja, 
houve incentivo para que a cultura pudesse receber 
esse aporte de recursos a partir da isenção fiscal.

O que estamos debatendo aqui e que foi muito 
bem relatado pelo nosso Senador do Estado do Amazo-
nas João Pedro, meu amigo, é uma iniciativa do Governo 
que merece o nosso reconhecimento e, portanto, está 
de parabéns quando estabeleceu que haverá isenção 
de pagamento das contribuições do PIS/PASEP e Co-
fins sobre as doações feitas às instituições financeiras 
públicas controladas pela União destinadas às ações 
de proteção em todos os biomas brasileiros.

Quais seriam essas ações para todos os biomas 
brasileiros? A prevenção, monitoramento e combate 
do desmatamento; programas de pagamento por ser-
viços ambientais e programas de conservação e uso 
sustentável, sobretudo da nossa biodiversidade, das 
nossas florestas. Essa iniciativa tem um grande alcance, 
é altamente significativa e pode dar um passo adiante 
naquilo que eu disse que se constitui numa nova abor-
dagem em relação à questão ambiental.

Por enquanto ainda estamos limitados às doações 
que serão feitas via bancos públicos, Caixa Econômi-

ca, Banco do Brasil, BNDES, que, inclusive, é o banco 
que abriga o Fundo Amazônia.

Esse fundo que estamos agora aprovando, nesta 
importante medida, só existe em função de um esfor-
ço que vem sendo feito, há mais de cinco anos, pelo 
Governo brasileiro, para conter as ações de desma-
tamento. Mas, por uma questão de justiça, devo dizer 
que esse esforço antecede a esses cinco anos, já que 
há 20 anos vem sendo feito o monitoramento por sa-
télite no Brasil e que deu todo o suporte técnico para 
que pudéssemos, pela primeira vez, ter um Plano de 
Combate ao Desmatamento.

O Plano foi trabalhado em 2003, assim que che-
guei ao Ministério do Meio Ambiente, um trabalho fei-
to por treze Ministérios, coordenado pela Casa Civil, 
com o suporte e a coordenação executiva do Ministério 
do Meio Ambiente. Começou a ser implementado em 
março de 2004 e, em 2005, nós já tivemos o primeiro 
resultado. O desmatamento, que, em 2004, chegou 
a 27.000km²; caiu, em 2005, para 18.000km²; depois 
para 14.000km² em 2006; depois 11.000km² em 2007. 
Foi um trabalho árduo, difícil para que se conquistas-
se, neste País, um processo estruturante de queda 
de desmatamento que nos levasse a ter credibilidade 
para apresentar a proposta do Fundo, que é uma es-
pécie de incentivo positivo, no âmbito da Convenção 
do Clima, lá, no Quênia. Apresentamos a proposta; 
depois, em Bali, ela foi lançada, inclusive em um ato 
com o Governador do Estado de Mato Grosso. E, na-
quela oportunidade, Senador João Pedro, boa parte 
das pessoas estavam ainda descrentes na possibilida-
de de se aportar recursos para um Fundo de apoio à 
redução de emissão de CO2 em função da diminuição 
do desmatamento.

A polêmica que se colocava era: se esse Fundo 
não for obrigatório no âmbito da Convenção, se esse 
Fundo não gerar crédito para aqueles que aportarem re-
cursos, ninguém vai aportar recursos nesse Fundo.

Em cima do trabalho realizado, de uma redução 
de 57% do desmatamento, e, portanto, de meio bilhão 
de toneladas de CO2, em três anos consecutivos de 
queda de desmatamento, começamos um processo 
de conversação com vários parceiros, dentro de uma 
agenda multilateral e bilateral. Com o Governo da No-
ruega, tive a oportunidade de fazer todo o processo 
negocial, indo, inclusive, à Noruega para conversar 
com o Ministro do Meio Ambiente e da Cooperação 
Internacional, e ali ficou acordado que a Noruega es-
tava se dispondo a aportar cerca de US$1 bilhão para 
o Fundo de combate ao desmatamento. 
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Na vinda do Primeiro-Ministro, ficou consagrado, 
junto ao Presidente Lula, um aporte de recursos de 
US$100 milhões, que é o primeiro aporte da Norue-
ga. Os demais dependerão da nossa capacidade de 
continuar fazendo redução de emissão em função da 
diminuição do desmatamento. 

Por que estou dizendo isso, Sr. Presidente? Por-
que essas coisas aparecem aqui e não podem ser 
entendidas como se fossem dádivas que caem junto 
com o orvalho. Isso aqui é fruto de muito trabalho, de 
persistência, às vezes até de incompreensão. 

Eu ouvi, ainda há pouco, que o Presidente assi-
nou uma lei que talvez ninguém tenha lido, ninguém 
tenha visto, e o meu colega, por quem tenho respeito 
e carinho, Senador Alvaro Dias... Mas não sou res-
ponsável pelo envio da lei que regulamenta os crimes 
ambientais. Eu saí, e esse processo estava em dis-
cussão. O Ministro Minc o finalizou e o enviou para as 
mudanças necessárias. Aliás, a regulamentação do 
decreto. Sei que o decreto já foi recolhido para faze-
rem modificações. 

Não sei qual é o caráter da modificação que já 
vai acontecer em tão curto tempo e não quero aqui 
ser leviana de entrar em questão de mérito, se está 
errado ou não está errado, porque ainda não tenho 
todos os contornos. Mas o que quero dizer é que a 
crise financeira que nós estamos vivendo não pode 
servir de desculpa e de suporte para qualquer retro-
cesso em termos de política pública séria de combate 
a desmatamento. O desmatamento é uma necessidade 
por dois sentidos e por dois compromissos políticos e 
éticos que temos: reduzir o desmatamento por si mes-
mo porque queremos proteger a Amazônia e reduzir 
o desmatamento porque queremos reduzir emissões 
de CO2, pelas quais o desmatamento é o maior res-
ponsável – 75% das nossas emissões são oriundas do 
desmatamento, principalmente da Amazônia.

De sorte que esse Fundo que nós estamos agora 
beneficiando com essa Medida Provisória nº 438, que 
trata das isenções para as doações feitas em bancos 
públicos, vem ao encontro do desejo daqueles que 
querem contribuir para que esse esforço do Gover-
no brasileiro não tenha o apoio apenas de recursos 
de empresas e de governos de outros países, mas 
que possa contar também com aporte de recursos, 
a exemplo do que fez o Dr. Miguel, do Boticário, e o 
Dr. Guilherme, da Natura, e que não tiveram nenhum 
tipo de benefício para um programa que é de interes-
se do Governo.

Cada vez que aperfeiçoarmos os processos de 
incentivo das pessoas a contribuírem com propostas 

como essa do Fundo e outros mecanismos que poderão 
ser criados, nós estaremos dando um passo adiante 
para que de fato o Brasil faça jus à posição que tem, 
de ser um país megadiverso, de ser um país que tem 
a responsabilidade de proteger e cuidar da maior flo-
resta tropical do planeta. 

Inclusive, eu espero que essa medida possa ser 
um estímulo para que possamos aprovar, na Câmara 
dos Deputados, o imposto de renda ecológico, que é o 
PL nº 5.974, de 2005. Essa proposta está tramitando, 
e eu espero que ela possa ser aprovada o mais rápido 
possível. O que prevê o imposto de renda ecológico? 
Prevê que pessoas físicas e jurídicas possam deduzir 
do imposto de renda devido cerca de 80%, no caso de 
pessoas físicas, e 40%, no caso de empresas.

Com essa redução de impostos, as pessoas po-
derão contribuir para um conjunto de medidas que irão 
favorecer não apenas a proteção dos recursos naturais, 
mas o seu uso sustentável, a forma correta. Teremos 
que mudar os padrões de desenvolvimento deste País, 
fazendo uma inflexão que eu chamo de inflexão civili-
zatória, de modo que não continuemos praticando os 
mesmos erros que cometemos em relação a outros 
biomas, particularmente no caso da Mata Atlântica.

É por isso que a medida provisória, adequada-
mente, corretamente, estende esse benefício para 
todos os biomas.

E não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que esta-
mos dando uma contribuição, mais um passo na dire-
ção de um esforço que não pode, em hipótese alguma, 
ser perdido. Esse esforço fez com que criássemos 24 
milhões de hectares em unidades de conservação, fez 
com que fôssemos capazes de homologar dez milhões 
de hectares em terras indígenas. Fomos capazes de, 
no final do ano passado e no início deste ano, quan-
do identificamos o aumento do desmatamento, tomar 
medidas fortes, como foi o caso da moratória nos 36 
Municípios que mais desmatavam e da medida que 
criminalizava toda a cadeia produtiva para que não 
continuassem produzindo em áreas que fossem ilegal-
mente desmatadas, portanto com punição tanto para 
quem desmata quanto para quem produz e comercia-
liza os produtos oriundos dessa área. Além disso, há a 
corajosa resolução do Conselho Monetário Nacional, 
que veda o crédito público e privado para quem não 
está com sua propriedade regular do ponto de vista 
ambiental.

Então, o que estamos fazendo aqui se dá em cima 
de uma base que dá trabalho e que, muitas vezes, é 
incompreendida. Há uma mítica daquele pensamento 
imediatista em que, muitas vezes, morremos de decla-
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rar amores pelo meio ambiente, mas, quando se trata 
de efetivar o que dizemos, há uma grande dificuldade 
de traduzir o discurso para a prática.

Devemos persistir nessas políticas e ampliá-
las. Não tenho dúvidas de que o Ministério do Meio 
Ambiente deve persistir na visão de que a política 
ambiental deve ter, em primeiro lugar, forte suporte 
da sociedade, pelo controle social, deve apostar efeti-
vamente em um processo de mudança de modelo de 
desenvolvimento com o desenvolvimento sustentável, 
de forma que a política ambiental perpasse todos os 
setores do Governo.

Tive uma reunião de trabalho com o estudioso 
e pesquisador conhecido em todo o mundo Nicholas 
Stern, que acaba de dizer exatamente isto: não há 
como cuidar do meio ambiente se essa tarefa ficar 
para o setor ambiental de forma isolada.

O que estamos dizendo aqui é que o setor ligado 
ao transporte, à agricultura, às instituições fazendárias, 
os diferentes segmentos do Governo e da sociedade 
devem assumir, como estratégico, o desenvolvimento 
sustentável. Só assim podemos fazer a diferença.

Esse fundo que já está recebendo esses 100 
milhões da Noruega, no meu entendimento, deve ser 
um recurso adicional. Não pode haver subtração de 
recursos por parte do Governo Federal naquilo que 
já são nossas atribuições e competências, para que 
possamos ampliar nossa contribuição.

É por isso que o Orçamento que será aprovado 
pelo Congresso Nacional tem que dar suporte do pon-
to de vista econômico, do ponto de vista financeiro, 
orçamentário, para que as ações de desenvolvimen-
to sustentável sejam estimuladas, porque o Plano de 
Combate ao Desmatamento não é apenas ação de 
comando e controle, não é apenas operação da Polícia 
Federal, do Ibama, do Exército, dos órgãos ambientais 
estaduais. O plano prevê mais dois eixos: ordenamento 
territorial e fundiário e apoio às atividades produtivas 
sustentáveis.

Lamentavelmente, não houve o devido desem-
penho das áreas que deveriam ter implementado as 
diretrizes do desenvolvimento sustentável sobretudo. E 
o desmatamento voltou a crescer, porque não há como 
governar 24 milhões de pessoas, em mais da metade 
do País, apenas com ações de comando e controle.

É fundamental que medidas como essas pos-
sam ser estimuladas, outras possam ser agregadas, 
para que se faça uma mudança estrutural, que haja 
ali uma economia diversificada, que se possa efetivar 
aquilo que a medida provisória estabelece como sen-
do a destinação desses recursos. Que possamos ter 

recursos para o monitoramento e o combate ao des-
matamento, para o pagamento por serviços ambientais. 
Em vez de as pessoas destruírem as florestas, des-
truírem a biodiversidade, os ecossistemas, que pos-
sam ter remuneração à altura daquilo que ganhariam 
com a conversão da floresta em outra atividade; que 
tenham remuneração equivalente, para que os servi-
ços ambientais continuem sendo prestados. Que isso 
seja válido tanto para grandes quanto para pequenos, 
também para a conservação ambiental na modalidade 
de proteção integral e de uso sustentável.

Quero dizer que essa é uma iniciativa muito im-
portante. Fico muito feliz que ela esteja sendo aprovada. 
Inclusive, eu gostaria que essas emendas que foram 
apresentadas de última hora não viessem a atrapalhar 
essa tramitação. Até brinquei...

(Interrupção do som.)

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – ...com 
o Senador João Pedro, dizendo que algumas emendas 
geneticamente modificadas tinham aparecido de última 
hora e que eu estava preocupada com o que ia acon-
tecer em relação à aprovação dessa isenção para as 
doações que são feitas aos bancos públicos.

Espero que possamos fazer, sobretudo com a 
aprovação do imposto de renda ecológico, uma mu-
dança estrutural no modelo de desenvolvimento des-
te País. Podemos começar pela Amazônia. Já existe 
um bom começo, mas é apenas pequeno. Há que se 
consolidar as medidas que foram deixadas e há que 
se criar novas. Com certeza, isso aqui já é um primeiro 
passo no sentido de agregarmos novas medidas. 

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Não havendo mais quem peça a palavra, 
encerro a discussão. 

Votação do Projeto de Lei de Conversão, que tem 
preferência regimental. 

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

Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam 
prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela 
apresentadas. 

A matéria vai à sanção. 
O processado da proposição vai à Comissão Mis-

ta, nos termos do art. 11 da Resolução no 1, de 2002, 
do Congresso Nacional, para elaboração do projeto de 
decreto legislativo que discipline as relações jurídicas 
decorrentes da vigência da medida provisória no prazo 
de 15 dias contados da decisão.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Item 2:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 439, DE 2008 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do  

§ 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 439, de 2008, que constitui fon-
te de recursos adicional para ampliação de 
limites operacionais do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BN-
DES e revoga a Medida provisória nº 437, de 
29 de julho de 2008.

Relator Revisor: Senador Jayme Cam-
pos.

A matéria constou da última sessão deliberativa 
ordinária, quando teve sua apreciação transferida, em 
virtude de acordo de lideranças. 

Transcorre hoje a quinta sessão da matéria cons-
tando da pauta.

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

– à Medida Provisória foram apresentadas 4 emen-
das.

– a Proposição foi remetida à Câmara dos Deputados 
no dia 15 de setembro, tendo sido apreciada na-
quela Casa no dia 15 de outubro;

– o Relator da matéria naquela Casa foi o Deputado 
Vignatti (PT-SC);

– o prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado 
por igual período pelo Ato do Presidente do Con-
gresso Nacional nº 42, de 2008, e se esgotará 
no dia 5 de fevereiro de 2009;

– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado Federal no dia 22 de outubro.

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

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 
– RR) – Concedo a palavra ao Senador Jayme Cam-
pos, para proferir seu parecer. (Pausa.)

Com a palavra o Senador Magno Malta, enquanto 
S. Exª providencia o parecer.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto 
o Senador Jayme Campos vai à tribuna, eu gostaria de 
comunicar a esta Casa que, hoje, recebemos, na CPI 
da Pedofilia – o Senador Tuma e eu – 18.500 álbuns 
fechados, numa quebra de sigilo, entregues pelo Google 
hoje, pela manhã. Estima-se que, dentro desses 18.500 
álbuns, vamos encontrar entre 7 e 8 mil pedófilos, pre-
dadores de crianças deste e de outros países.

Parecia muito triste aos nossos olhos, Sr. Presi-
dente, o fato de, numa quebra de sigilo, o Brasil fazer 
operações de busca e apreensão de computador e 
pagar o mico de devolver o computador do pedófilo, 
não é, Senador Tuma? 

Todo o acordo foi feito na Câmara, Senador Tuma 
– chego da Câmara agora –, que trata das pendências, 
das divergências em relação ao projeto que foi aprova-
do por esta Casa, criminalizando a posse, tipificando 
conduta de quem fotografa, de quem entrega, de quem 
filma, de quem faz, seja amador, seja profissional, seja 
filme, seja novela. Em qualquer exposição de criança 
para atos pornográficos, há criminalização da posse 
desse material. 

Amanhã, às 9h da manhã, sei que será um dia 
novo para o Brasil. A Câmara vota e se prepara para a 
sanção do Presidente Lula. Esse será o grande avan-
ço. Não podemos ocupar o primeiro lugar em pedofi-
lia no mundo, que, hoje, já beira às raias de igualdade 
com os usuários de droga no Brasil. Algo nefasto e 
indecente.

Ainda, Sr. Presidente, ouvimos o servidor do Se-
nado, acusado de abuso e de pedofilia, que era Chefe 
de Gabinete – agora lotado na Biblioteca. Foi ouvi-
do pelo Senador Romeu Tuma. O servidor do Banco 
Central, convocado para ser ouvido hoje, evadiu-se. 
Ele tirou licença até 2011, e a informação é a de que 
ele foi para Portugal, porque tem dupla cidadania. 
Estamos indo à Embaixada de Portugal e à Interpol, 
entregando todo o inquérito que traz imagens as-
sustadoras de abuso de crianças. Fique certo esse 
cidadão, que tirou licença até 2011, entendendo que, 
em 2012, terminará esse exercício e que a CPI mais 
nada poderá fazer, de que a Polícia e a Interpol, cer-
tamente, não vão arrefecer.

Por isso, faço esta comunicação, transmitindo 
aos membros da CPI e ao Brasil o trabalho que foi feito 
hoje. Parabenizo a Câmara, as Lideranças da Câmara, 
o próprio Governo, que se juntaram, no sentido de che-
garmos ao ponto, Senador João Pedro, de podermos 
votar, amanhã, a mudança do 240 e do 241 do ECA, 
para poder oferecer ao Brasil, certamente, segurança 
no combate a esse crime tão desgraçado de abuso 
das crianças do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Obrigado, Senador Magno Malta.

Concedo a palavra ao Senador Jayme Cam-
pos.

PARECER Nº 1.096, DE 2008-PLEN

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Para pro-
ferir parecer.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
parecer de Plenário sobre a Medida Provisória (MPV) 
nº 439, de 29 de agosto de 2008, que constitui fonte 
de recursos adicional para ampliação de limites ope-
racionais do Banco de Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES.

Vou ler o relatório, até para que V. Exªs tomem 
conhecimento dele. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Presiden-
te da República, no uso da atribuição que lhe confere 
o art. 62 da Constituição Federal (CF), editou, em 29 
de agosto de 2008, a Medida Provisória (MPV) nº 439, 
nos termos transcritos na ementa.

O diploma possui quatro artigos: o primeiro au-
toriza a União a conceder crédito ao Banco de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES) no valor de 
R$15 bilhões (quinze bilhões de reais), em condições 
financeiras e contratuais a serem definidas pelo Minis-
tro do Estado da Fazenda.

Em seus parágrafos, são definidas as condições 
para o exercício da autorização, estipulando que a 
União emitirá, sob a forma de colocação direta, em 
favor do BNDES, títulos da Dívida Pública Mobiliária 
Federal (DPMF), cujas características também serão 
definidas pelo Ministro da Fazenda, sendo mantida a 
equivalência econômica desses títulos com o valor 
previsto para a operação.

Além disso, fica assegurado ao Tesouro Nacional 
remuneração compatível com seu custo de captação 
externa de recursos em reais com prazo equivalente 
ao dos créditos recebidos. Esses custos serão determi-
nados na data da efetivação da concessão do crédito 
pela União ao BNDES.
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Voto.
Pelo exposto, opinamos pela constitucionalidade, 

juridicidade, boa técnica legislativa, compatibilidade e 
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela 
aprovação da Medida Provisória nº 439, de 2008.

Esse é o relatório e o voto, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº           , DE 2008

De Plenário, sobre a Medida Provisória 
(MPV) nº 439, de 29 de agosto de 2008, que 
constitui fonte de recursos adicional para 
ampliação e limites operacionais do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES.

Relator-Revisor: Senador Jayme Campos

I – Relatório

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal (CF), 
editou, em 29 de agosto de 2008, a Medida Provisória 
(IVIPV) nº 439, nos termos transcritos na ementa.

O diploma possui quatro artigos. O primeiro au-
toriza a União a conceder crédito ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no 
valor de até R$15 bilhões (quinze bilhões de reais), em 
condições financeiras e contratuais a serem definidas 
pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Em seus parágrafos, são definidas as condições 
para o exercício da autorização, estipulando que a 
União emitirá, sob a forma de colocação direta, em 
favor do BNDES, títulos da Dívida Pública Mobiliária 
Federal (DPMIF), cujas características também serão 
definidas pelo Ministro da Fazenda, sendo mantida a 
equivalência econômica desses títulos com o valor 
previsto para a operação.

Além disso, fica assegurada ao Tesouro Nacional 
remuneração compatível com seu custo de captação 
externa de recursos em reais com prazo equivalente 
ao dos créditos recebidos. Esses custos serão determi-
nados na data da efetivação da concessão do crédito 
pela União ao BNDES.

Fica ainda estabelecido que o BNDES poderá 
utilizar, a critério do Ministério da Fazenda, créditos 
detidos contra a BNDES Participações S.A. (BNDES-
PAR) como contrapartida ao crédito concedido.

O art. 2º determina que os créditos vendidos à 
União possam ser recomprados a qualquer tempo, a 

critério do Ministro da Fazenda, admitindo-se a dação 
em pagamento de bens e direitos de propriedade do 
BNDES.

O art. 3º estipula que a MPV nº 439 entrará em 
vigor  na data da sua publicação.

O art. 4º revoga a Medida Provisória nº437, de 29 
de julho de 2008, que “altera as Leis nº 7.853, de 24 de 
outubro de 1989, 9.650, de 27 de maio 1998, 9.984, de 
17 de julho de 2000, e 10.683, de 28 de maio de 2003, 
dispõe sobre a transformação da Secretaria Especial 
de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República 
em Ministério da Pesca e Aqüicultura, cria cargos em 
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Su-
periores – DAS, Funções Com issionadas do Banco 
Central – FCBC e Graificações de Representação da 
Presidência da República, e dá outras providências”.

Na Comissão Mista, foram apresentadas quatro 
emendas no prazo regimental, duas de autoria dos De-
putados José Carlos Aleluia, uma do Deputado Arnaldo 
Jardim e outra da Deputada Luciana Genro.

Em 15 de outubro, foi proferido, no Plenário da 
Câmara dos Deputados, parecer do Deputado Vignatti, 
pela Comissão Mista, que concluiu pelo atendimento 
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur-
gência; pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa e pela adequação financeira e orçamentá-
ria da MPV nº 439, de 2008, e das Emendas nºs 1 a 
4. No mérito, o relator votou pela aprovação da medi-
da provisória e rejeição das emendas. O parecer foi 
aprovado.

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Na-
cional, datado de 17 de outubro de 2008, prorrogou 
a vigência da MPV nº 439, de 2008, pelo período de 
sessenta dias, válido a partir do dia 28 de outubro. A 
matéria foi remetida ao Senado Federal no dia 21 de 
outubro.

III – Análise

II.1 – Constitucionalidade, Adequação Orçamentária 
e Financeira e Técnica Legislativa da MPV

O art. 62 da Constituição Federal autoriza o Pre-
sidente da República, em caso de relevância e ur-
gência, a adotar e submeter ao Congresso Nacional 
medidas provisórias, com força de lei. Quanto a esse 
aspecto, considero atendidos os requisitos constitu-
cionais, dada a necessidade de que o BNDES apóie 
a continuidade dos projetos do Plano de Aceleração 
do Crescimento (PAC). Esse objetivo é de elevada im-
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portância econômica e social, especialmente na atu-
al conjuntura de contração da oferta internacional de 
crédito e liquidez.

Ainda sob o prisma constitucional, a MPV nº 439, 
de 2008, não viola as vedações contidas no § 1º do mes-
mo art. 62 da Lei Maior. Além disso, observa os ditames 
constitucionais no que se refere à competência, não es-
tando a matéria veiculada no rol daquelas cuja iniciativa 
legislativa é reservada ao Congresso Nacional.

Ademais, trata-se de matéria afeita a leis ordiná-
rias. Do ponto de vista da juridicidade, particularmen-
te no que diz respeito às restrições impostas pela Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF), a matéria se mostra 
adequada aos requisitos financeiros e orçamentários.

Como se trata de uma autorização para con-
tratação de operação de crédito entre o BNDES e a 
União, não há agressão ao art. 35 da LRF, que veda 
tais operações entre entes da Federação. Ora, o BN-
DES é órgão da Administração Indireta, vinculado ao 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior. Vale dizer, trata-se de operação de crédito no 
âmbito da própria União.

Do ponto de vista fiscal, a  MPV nº 439, de 2008, 
terá impacto nulo sobre os resultados do Governo Cen-
tral, não afetando a consecução das metas de superávit 
primário constantes do Plano Plurianual.

Quanto à competência atribuída ao Ministro de 
Estado da Fazenda, afigura-se frágil o possível argu-
mento de que feriria o mandamento contido no inciso 
VII do art. 52 da Constituição, segundo o qual cabe ao 
Senado Federal dispor sobre limites Globais e condi-
cões para as operações de crédito externo e interno 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, de suas autarquias e demais entidades con-
troladas pelo Poder Público Federal.

Ora, a competência constitucionalmente atri-
buida ao Senado Federal diz respeito ao controle do 
processo de endividamento público e não das condi-
ções finananceiras acordadas entre o concedente do 
crédito e o mutuário.

Importa ainda destacar que a possibilidade de 
revogação da MPV nº 437, de 2008, contida no art. 
4º da MPV nº 439, de 2008, encontra guarida na ju-
risprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme, 
aliás, aponta a própria Exposição de Motivos do Po-
der Executivo.

Por fim, o texto da MPV ora analisada encontra-
se em pleno acordo com o que postulam as Leis Com-

plementares nº 95, de 1998, e nº 107, de 2001, no que 
diz respeito à técnica legislativa.

II.2 – Mérito
Conforme a Exposição de Motivos (EM) nº 

135/2008, do Ministério da Fazenda e do Ministério 
do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, a 
MPV nº 439, de 2008, visa constituir fonte de recursos 
adicional para o BNDES, evitando uma possível insu-
ficiência de caixa, em face do aumento da demanda 
por investimentos. Como é do nosso conhecimento, o 
crescimento da economia brasileira e a implantação 
dos projetos inseridos no chamado Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC) têm trazido pressões 
por recursos para novos investimentos. Para o ano de 
2008, estimava-se em cerca de R$32 bilhões o hiato 
entre os recursos disponiveis e demandados.

A proposta vem complementar outra iniciativa no 
mesmo sentido, que foi a edição da Medida Provisória 
nº 414, de 2008, convertida na Lei nº 11.688, de 4 de 
julho do mesmo ano. Esse diploma autorizou a União 
a conceder um crédito de até R$12,5 bilhões ao BN-
DES. A diferença fundamental em relação à matéria 
em análise diz respeito à fonte de recursos utilizada: 
naquela ocasião, destinou-se o superávit financeiro do 
Tesouro Nacional apurado no fim do exercício de 2007 
para essa finalidade.

Desta feita, conforme a referida Exposição de 
Motivos, tendo em vista a indisponibilidade de recur-
sos ordinários do Tesouro Nacional para a finalidade 
sem comprometer fontes orçamentárias para outras 
despesas de caráter obrigatório, que não contam com 
receitas vinculadas, a concessão de crédito ao BNDES 
será realizada mediante a emissão pela União, sob for-
ma de colocação direta em favor do BNDES, de títulos 
da Dívida Pública Mobiliária Federal.

O objetivo da MPV nº 439, de 2008 é, evidente-
mente, aumentar a capacidade do BNDES para conce-
der crédito que, por sinal, tem sido crescente ao longo 
dos últimos anos, fazendo do banco um ator de peso 
na economia nacional. De fato, o montante de desem-
bolsos da instituição subiu de R$35 bilhões, em 2003, 
para R$65 bilhões, em 2007, projetando-se um volume 
da ordem de R$95 bilhões no corrente ano.

Para alcançar esse objetivo, o Governo está emi-
tindo títulos da dívida pública federal em troca de ativos 
menos líquidos do BNDES, mas com a devida equiva-
lência econômica em termos de valor presente, isto é, 
levando-se em conta prazos e taxas.

    449ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2008 



Novembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 6 44305 

Vale ressaltar que a medida provisória foi edi-
tada quando ainda não se tinha uma visão suficien-
temente clara do alcance da crise financeira que se 
abate sobre a economia mundial. Nesse sentido, em 
que pese a posição de relativa segurança propiciada 
pelos fundamentos econômicos do Brasil, já se sabe 
que a referida crise deverá arrefecer o nível de ativi-
dade econômica do País.

E bem provável que no bojo desse processo de 
desaceleração econômica verifique-se, também, redução 
das projeções de aumento da demanda por recursos para 
investimentos. E isso, em parte, afetaria, igualmente, as 
demandas junto ao BNDES. Não obstante, conquanto 
a proposição em comento apenas autorize a ampliação 
dos limites operacionais do BNDES, acreditamos na 
oportunidade e necessidade da medida.

Além disso, neste momento de restrição interna-
cional do crédito, da liquidez e da demanda, a manuten-
ção do nível de investimentos, acompanhada de uma 
contenção dos gastos correntes, torna-se particular-
mente importante, em razão dos seus efeitos contra-
cíclicos de estimulo à atividade econômica.

Quanto à revogação in totum da Medida Provisória 
nº 437, de 2008, contida no art. 4º da MPV nº 439, de 
2008, decorre de reconsideração, por parte do Poder 
Executivo, da conveniência de apresentação de sua 
matéria por meio do instituto da medida provisória.

III – Voto

Pelo exposto, opinamos pela constitucionalidade, 
juridicidade, boa técnica legislativa, compatibilidade e 
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela 
aprovação da Medida Provisória nº 439, de 2008.

Sala das Sessões, – Senador Jayme Campos, 
Revisor-Relator.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Muito obrigado, Sr. Relator.

O parecer preliminar do Relator Revisor, Senador 
Jayme Campos, é pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e pela adequa-
ção financeira e orçamentária da medida provisória, 
nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do 
Congresso Nacional. No mérito, é pela aprovação da 
medida provisória.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência e adequação financeira e orçamentária. 

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Dentro do acordo que foi feito entre todos os líde-
res, o Democratas vota a favor tanto dos pressupostos 

de urgência e relevância e adequação orçamentária, 
quanto também do mérito.

O Democratas vota a favor.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/

PT – RR) – Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 

Presidente, o Partido dos Trabalhadores e o Bloco de 
Apoio ao Governo votam favoravelmente ao projeto, 
principalmente pela importância que ele tem. 

Capitalizar o BNDES para que a gente possa ter 
oferta de crédito é de fundamental importância neste 
momento em que todos nós sabemos que a principal 
conseqüência da crise, aqui no Brasil – e esperamos 
que fique só por aí –, tem sido a diminuição do crédito. 
Então, capitalizar o BNDES, que é o nosso principal 
financiador dos setores produtivos e das políticas públi-
cas de habitação e saneamento, é muito importante. 

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Muito obrigado.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência e adequação financeira e orçamentária.

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

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

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

discussão.
Votação da Medida Provisória, sem prejuízo das 

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Votação, em globo, das emendas de parecer 

contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
Fica revogada a Medida Provisória nº 437, de 

2008, que vai à Comissão Mista, nos termos do art. 
11 da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacio-
nal, para elaboração do projeto de decreto legislativo 
que disciplina as relações jurídicas decorrentes da 
vigência da medida provisória, no prazo de 15 dias, 
contados da decisão.

É a seguinte a medida aprovada:

NOVEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL450     



44306 Quinta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2008    451ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2008 



Novembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 6 44307 

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Está encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias cujas apreciações 
ficam transferidas para a sessão deliberativa ordinária 
de amanhã, quinta-feira, dia 6:

3

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 27, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 440, de 2008) 

Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do  
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Projeto de Lei de Conversão nº 27, de 
2008, que dispõe sobre a reestruturação da 
composição remuneratória das Carreiras de 
Auditoria da Receita Federal do Brasil e Audi-
toria-Fiscal do Trabalho, de que trata a Lei no 
10.910, de 15 de julho de 2004, das Carreiras 
da Área Jurídica, de que trata a Lei no 11.358, 
de 19 de outubro de 2006, das Carreiras de 
Gestão Governamental, de que trata a Medi-
da Provisória no 2.229-43, de 6 de setembro 
de 2001; das Carreiras do Banco Central do 
Brasil – BACEN, de que trata a Lei no 9.650, 
de 27 de maio de 1998; e da Carreira de Di-
plomata, de que trata a Lei no 11.440, de 29 
de dezembro de 2006; cria o Plano de Carrei-
ras e Cargos da Susep, o Plano de Carreiras 
e Cargos da CVM e o Plano de Carreiras e 
Cargos do IPEA; dispõe sobre a remuneração 
dos titulares dos cargos de Técnico de Planeja-
mento P-1501 do Grupo P-1500, de que trata 
a Lei no 9.625, de 7 de abril de 1998, e dos 
integrantes da Carreira Policial Civil dos extin-
tos Territórios Federais do Acre, Amapá, Ron-
dônia e Roraima de que trata a Lei no 11.358, 
de 19 de outubro de 2006, sobre a criação de 
cargos de Defensor Público da União e a cria-
ção de cargos de Analista de Planejamento e 
Orçamento, e sobre o Sistema de Desenvol-
vimento na Carreira – SIDEC; altera as Leis 
nºs 10.910, de 15 de julho de 2004, 11.358, 
de 19 de outubro de 2006, e 9.650, de 27 de 
maio de 1998; revoga dispositivos da Medida 
Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 
2001, das Leis nºs 9.650, de 27 de maio de 
1998, 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 
10.910, de 15 de julho de 2004, 11.094, de 13 
de janeiro de 2005, 11.344, de 8 de setembro 
de 2006, e 11.356, de 19 de outubro de 2006; 
e dá outras providências (proveniente da Me-
dida Provisória nº 440, de 2008).

4

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 28, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 441, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 28, de 2008, que dispõe 
sobre a reestruturação da composição remu-
neratória das Carreiras de Oficial de Chan-
celaria e de Assistente de Chancelaria, de 
que trata o art. 2º da Lei no 11.440, de 29 de 
dezembro de 2006, da Carreira de Tecnologia 
Militar, de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de 
junho de 1998, dos cargos do Grupo Defesa 
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – Grupo 
DACTA, de que trata a Lei nº 10.551, de 13 
de novembro de 2002, dos empregos públi-
cos do Quadro de Pessoal do Hospital das 
Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 
10.225, de 15 de maio de 2001, da Carreira 
de Supervisor Médico-Pericial, de que trata 
a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das 
Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, 
de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho 
de 1993, do Plano de Carreiras e Cargos da 
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, de que 
trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 
2006, das Carreiras e do Plano Especial de 
Cargos do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes – DNIT, de que trata 
a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, 
da Carreira da Seguridade Social e do Tra-
balho, de que trata a Lei nº 10.483, de 3 de 
julho de 2002, da Carreira Previdenciária, de 
que trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro 
de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares 
dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distri-
to Federal, de que trata a Lei nº 10.486, de 4 
de julho de 2002, do Plano Especial de Car-
gos da Superintendência da Zona Franca de 
Manaus – SUFRAMA, de que trata a Lei nº 
11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano 
Especial de Cargos da Empresa Brasileira de 
Turismo – EMBRATUR, de que trata a Lei nº 
11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano 
de Classificação de Cargos, de que trata a 
Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, do 
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, 
de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro 
de 2006, do Quadro de Pessoal da Impren-
sa Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, 
de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de 
Incremento à Atividade de Administração do 
Patrimônio da União -GIAPU, de que trata 
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a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro de 2005, 
das Carreiras da área de Meio Ambiente, de 
que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro 
de 2002, do Plano Especial de Cargos do 
Ministério do Meio Ambiente e do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA, de que trata 
a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, 
das Carreiras e do Plano Especial de Cargos 
do FNDE, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 
de outubro de 2006, das Carreiras e do Plano 
Especial de Cargos do INEP, de que trata a 
Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, dos 
Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata a Lei 
nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do Quadro 
de Pessoal da Fundação Nacional do Índio 
– FUNAI, do Plano de Carreiras e Cargos do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza-
ção e Qualidade Industrial – INMETRO, de 
que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro 
de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 
de outubro de 2006, do Plano de Carreiras e 
Cargos do Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial – INPI, de que trata a Lei nº 11.355, 
de 19 de outubro de 2006, da Carreira do Se-
guro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 
1º de abril de 2004, das Carreiras e do Plano 
Especial de Cargos do Departamento Na-
cional de Produção Mineral – DNPM, de que 
trata a Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 
2004, do Quadro de Pessoal da AGU, de que 
trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, 
da Tabela de Vencimentos e da Gratificação 
de Desempenho de Atividade dos Fiscais Fe-
derais Agropecuários, de que trata a Lei nº 
10.883, de 16 de junho de 2004, da Gratifica-
ção de Desempenho de Atividade Técnica de 
Fiscalização Agropecuária -GDATFA, de que 
trata a Lei nº 10.484, de 3 julho de 2002, da 
Gratificação de Desempenho de Atividade de 
Perito Federal Agrário -GDAPA, de que trata 
a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, 
da Gratificação de Desempenho de Ativida-
de de Reforma Agrária -GDARA, de que tra-
ta a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, 
da Gratificação de Desempenho da Carreira 
da Previdência, da Saúde e do Trabalho – 
GDPST, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 
de outubro de 2006, das Carreiras e Planos 
Especiais de Cargos das Agências Regulado-
ras, de que tratam as Leis nºs 10.768, de 19 

de novembro de 2003, 10.871, de 20 de maio 
de 2004, 10.882, de 9 de junho de 2004, e 
11.357, de 19 de outubro de 2006, da Gratifi-
cação Temporária das Unidades Gestoras dos 
Sistemas Estruturadores da Administração 
Pública Federal – GSISTE, de que trata a Lei 
nº 11.356, de 19 de outubro de 2006; dispõe 
sobre a instituição da Gratificação Específica 
de Produção de Radioisótopos e Radiofár-
macos – GEPR, da Gratificação Específica, 
da Gratificação do Sistema de Administra-
ção dos Recursos de Informação e Informá-
tica – GSISP, da Gratificação Temporária de 
Atividade em Escola de Governo – GAEG e 
do Adicional por Plantão Hospitalar; dispõe 
sobre a remuneração dos beneficiados pela 
Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994; dispõe 
sobre a estruturação da Carreira de Médico 
Perito Previdenciário, no âmbito do Quadro 
de Pessoal do Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, do Plano de Carreiras e Car-
gos do Instituto Evandro Chagas e do Centro 
Nacional de Primatas e do Plano Especial de 
Cargos do Ministério da Fazenda; reestrutura 
a Carreira de Agente Penitenciário Federal, 
de que trata a nº Lei nº 10.693, de 25 de ju-
nho de 2003; cria as Carreiras de Especialista 
em Assistência Penitenciária e de Técnico de 
Apoio à Assistência Penitenciária; altera as 
Leis nºs 9.657, de 3 de junho de l998, 11.355, 
de 19 de outubro de 2006, 10.551, de 13 de 
novembro de 2002, 10.225, de 15 de maio 
de 2001, 11.344, de 8 de setembro de 2006, 
8.691, de 28 de julho de 1993, 11.171, de 2 
de setembro de 2005, 10.483, de 3 de julho 
de 2002, 10.355, de 26 de dezembro de 2001, 
11.356, de 19 de outubro de 2006, 11.357, 
de 19 de outubro de 2006, 11.090, de 7 de 
janeiro de 2005, 11.095, de 13 de janeiro 
de 2005, 10.410, de 11 de janeiro de 2002, 
11.156, de 29 de julho de 2005, 11.319, de 
6 de julho de 2006, 10.855, de 1º de abril de 
2004, 11.046, de 27 de dezembro de 2004, 
10.480, de 2 julho de 2002, 10.883, de 16 
de junho de 2004, 10.484, de 3 de julho de 
2002, 10.550, de 13 de novembro de 2002, 
10.871, de 20 de maio de 2004, 10.768, de 
19 de novembro de 2003, 10.882, de 9 de 
junho de 2004, 11.526, de 4 de outubro de 
2007; revoga dispositivos das Leis nºs 8.829, 
de 22 de dezembro de 1993, 9.028, de 12 de 
abril de 1995, 9.657, de 3 de junho de 1998, 
10.479, de 28 de junho de 2002, 10.484, de 
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3 de julho de 2002, 10.551, de 13 de novem-
bro de 2002, 10.882, de 9 de junho de 2004, 
10.907, de 15 de julho de 2004, 10.046, de 
27 de dezembro de 2004, 11.156, de 29 de 
julho de 2005, 11.171, de 2 de setembro de 
2005, 11.319, de 6 de julho de 2006, 11.344, 
de 8 de setembro de 2006, 11.355, de 19 de 
outubro de 2006, 11.357, de 19 de outubro de 
2006; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 441, de 2008).

5

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2008 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64,  

§ 1º, da Constituição) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

art. 375 do Regimento Interno)

Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 
2008 (nº 3.452/2008, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que dis-
põe sobre a criação da Carreira de Desenvol-
vimento de Políticas Sociais, sobre a criação 
de cargos de Analista Técnico e de Agente 
Executivo da Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP, sobre a transformação 
de cargos na Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária – ANVISA, altera o Anexo I da 
Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, para 
adaptar os quantitativos de cargos da AN-
VISA, a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 
2007, que dispõe sobre a Carreira de Analista 
de Infra-Estrutura e sobre o cargo isolado de 
provimento efetivo de Especialista em Infra-
Estrutura Sênior, e altera a Lei nº 11.526, de 
4 de outubro de 2007, para prever a fórmula 
de pagamento de cargo em comissão ocu-
pado por militar, e a Lei nº 10.683, de 28 de 
maio de 2003.

6

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 29, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 442, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 29, de 2008, que dispõe 
sobre as operações de redesconto pelo Banco 
Central do Brasil, autoriza a emissão da Le-
tra de Arrendamento Mercantil – LAM, altera 
a Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974, e 
dá outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 442, de 2008).

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 48, DE 2003

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, Justiça e 
Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador 
João Alberto Souza, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: 
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad 
hoc: Senador João Batista Motta, favorável, nos 
termos de Subemenda que apresenta.

8

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 5, DE 2005

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 5, de 2005, tendo 
como primeiro signatário o Senador Cristovam 
Buarque, que altera o artigo 45 da Constitui-
ção para conceder ao brasileiro residente no 
exterior o direito de votar nas eleições.

Parecer sob nº 1.037, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

9

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 38, DE 2004

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador Sér-
gio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66, da 
Constituição Federal, para estabelecer o voto 
aberto nos casos em que menciona, terminan-
do com o voto secreto do parlamentar.

Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e 
1.185, de 2007, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio 
Carlos Valadares, – 1º pronunciamento: (sobre 
a Proposta) favorável, nos termos da Emen-
da nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; – 2º 
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de 
Plenário), contrário.
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10

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 50, DE 2006

Votação, em primeiro 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 do parlamentar.

Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta) 
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º 
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 1, de Ple-
nário) Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, 
favorável, com Subemenda, que oferece.

11

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 86, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 86, de 2007, ten-
do como primeiro signatário o Senador Alvaro 
Dias, que altera o § 2º do art. 55 da Constituição 
Federal (determina o voto aberto para a perda 
de mandato de Deputados e Senadores). 

Pareceres sob nºs 817 e 1.187, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, – 1º pronunciamento: (sobre a Propos-
ta), Relator: Senador Tasso Jereissati, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, 
que apresenta; – 2º pronunciamento: (sobre a 
Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc: Senador 
Flexa Ribeiro, favorável parcialmente, com 
Subemenda, que apresenta.

12

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 7, DE 2008

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 7, de 2008, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Gim Argello, que 
altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Fe-
deral, para transferir da União para o Distrito 
Federal as atribuições de organizar e manter 
a Defensoria Pública do Distrito Federal.

Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

13

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 20, DE 1999 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 18, de 1999;  

3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Discussão, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 20, de 1999, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
José Roberto Arruda, que altera o art. 228 da 
Constituição Federal, reduzindo para dezesseis 
anos a idade para imputabilidade penal.

Parecer sob nº 478, de 2007, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes Torres, favorável à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 
1999, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 
e pela rejeição das demais matérias que tra-
mitam em conjunto, com votos contrários dos 
Senadores Sibá Machado, Eduardo Suplicy, 
Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares, 
Pedro Simon, Romero Jucá, e das Senado-
ras Serys Slhessarenko, Lúcia Vânia e, em 
separado, do Senador Aloizio Mercadante e 
da Senadora Patrícia Saboya.

14

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 18, DE 1999 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 20, de 1999;  

3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004) 

Proposta de Emenda à Constituição nº 
18, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Romero Jucá, que altera a redação 
do art. 228 da Constituição Federal.

15

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 3, DE 2001 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  

26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004) 

Proposta de Emenda à Constituição nº 3, 
de 2001, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor José Roberto Arruda, que altera o art. 228 da 
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Constituição Federal, reduzindo para dezesseis 
anos a idade para imputabilidade penal.

16

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 26, DE 2002 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  

3, de 2001; 90, de 2003; e 9, de 2004) 

Proposta de Emenda à Constituição nº 
26, de 2002, tendo como primeiro signatário 
o Senador Íris Rezende, que altera o art. 228 
da Constituição Federal, para reduzir a idade 
prevista para a imputabilidade penal, nas con-
dições que estabelece.

17

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 90, DE 2003 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  

3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)

Proposta de Emenda à Constituição nº 
90, de 2003, tendo como primeiro signatário 
o Senador Magno Malta, que inclui parágrafo 
único no art. 228, da Constituição Federal, para 
considerar penalmente imputáveis os maiores 
de treze anos que tenham praticado crimes 
definidos como hediondos.

18

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 9, DE 2004 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  

3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003) 

Proposta de Emenda à Constituição nº 
9, de 2004, tendo como primeiro signatário o 
Senador Papaléo Paes, que acrescenta pará-
grafo ao art. 228 da Constituição Federal, para 
determinar a imputabilidade penal quando o 
menor apresentar idade psicológica igual ou 
superior a dezoito anos.

19

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 208, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 208, de 2008 (nº 

518/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre a República 
Federativa do Brasil e o Reino da Espanha so-
bre Reconhecimento Recíproco de Carteiras 
de Habilitação, assinado em Madri, em 17 de 
setembro de 2007.

Parecer favorável, sob nº 1.039, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador César Borges.

20

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, 
de 2003 (nº 2.820/2000, na Casa de origem), 
que altera os arts. 47 e 56 da Lei nº 5.764, de 
16 de dezembro de 1971 (dispõe sobre a ad-
ministração e o conselho fiscal das socieda-
des cooperativas).

Parecer sob nº 95, de 2008, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, 
oferecendo a redação do vencido. 

21

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2003 (nº 5.657/2001, 
na Casa de origem), que acrescenta dispositi-
vo à Lei n.º 8.906, de 4 de julho de 1994, que 
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Or-
dem dos Advogados do Brasil – OAB. (pres-
crição em cinco anos de ação de prestação 
de contas do advogado para o seu cliente, ou 
de terceiros por conta dele).

Parecer favorável, sob nº 1.162, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Demóstenes Torres.

22

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 75, de 2004 (nº 1.071/2003, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 10.334, 
de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de fabricação e comerciali-
zação de lâmpadas incandescentes para uso 
em tensões de valor igual ou superior ao da 
tensão nominal da rede de distribuição, e dá 
outras providências.
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Parecer favorável, sob nº 87, de 2007, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Delcídio Amaral.

23

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 103, de 2005 (nº 45/99, 
na Casa de origem), que veda a exigência de 
carta de fiança aos candidatos a empregos 
regidos pela Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT.

Parecer sob nº 198, de 2006, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador 
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAS (Substitutivo), que apresenta.

24

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2006 (nº 1.696/2003, 
na Casa de origem), que altera o § 2º do art. 
12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros pri-
vados de assistência à saúde (acrescenta o 
planejamento familiar nos casos de cobertura 
dos planos ou seguros privados de assistên-
cia à saúde).

Parecer favorável, sob nº 145, de 2007, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko.

25

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003, 
na Casa de origem), que altera o inciso XIII 
do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998 (inclui as normas técnicas 
como obras protegidas pela legislação dos 
direitos autorais). 

Parecer favorável, sob nº 376, de 2006, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Roberto Saturnino.

26

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 4, de 2006 (nº 4.730/2004, 

na Casa de origem), de iniciativa do Presi-
dente da República, que dá nova redação 
aos arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (dispõe 
sobre a autenticidade de peças oferecidas 
para prova no processo trabalhista e sobre o 
cabimento de recurso ordinário para instân-
cia superior).

Parecer favorável, sob nº 697, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Suplicy.

27

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº 
2.822/2003, na Casa de origem), que acres-
centa parágrafo único ao art. 1º da Consoli-
dação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para dispor sobre a boa-fé nas rela-
ções de trabalho.

Parecer sob nº 542, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.

28

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2006

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

Parecer sob nº 1.175, de 2006, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator 
ad hoc: Senador Mão Santa, favorável com a 
Emenda nº 1-CE, que oferece.

29

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 2005 
(Tramitando nos termos dos  

arts. 142 e 143 do Regimento Comum.)

Discussão, em segundo turno, do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 142, de 2005, de 
iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito – Desmanche, que altera a redação 
do art. 126 da Lei nº 9.503, de 24 de setembro 
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de 1997, renumera e altera o seu parágrafo 
único, passando-o para § 1º e acrescenta os 
§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, instituindo ainda, 
os arts. 126-A e 126-B.

Parecer sob nº 1.045, de 2008, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Efraim Mo-
rais, oferecendo a redação do vencido, para o 
segundo turno regimental.

30

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 30, DE 2003 
(Tramitando em conjunto com o  

Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2003) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do Recurso nº 6, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 30, de 2003, de autoria 
do Senador Sérgio Cabral, que acrescenta 
artigos à Lei nº 8.078/90 – Código do Con-
sumidor, obrigando a comunicação prévia 
da inclusão do consumidor em cadastros, 
bancos de dados, fichas ou registros de 
inadimplentes, e obrigando os fornecedo-
res de bens e serviços a fixar data e tur-
no para a entrega de bens e prestação de 
serviços.

Parecer sob nº 288, de 2007, da Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle, Relator: 
Senador Gerson Camata, favorável ao Pro-
jeto com a Emenda nº 1-CMA, e subemen-
da que apresenta; e contrário ao Projeto de 
Lei do Senado nº 306, de 2003, que tramita 
em conjunto.

31

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 306, DE 2003 
(Tramitando em conjunto com o  

Projeto de Lei do Senado nº 30, de 2003) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

Recurso nº 6, de 2007)

Projeto de Lei do Senado nº 306, de 
2003, de autoria do Senador Valmir Amaral, 
que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor), tipificando como crime a ma-
nutenção de informações negativas sobre 
consumidor em cadastros, banco de dados, 
fichas ou registros por período superior a 
cinco anos.

32

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2005 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos  

do Recurso nº 7, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 169, de 2005, de autoria do 
Senador Paulo Paim, que altera dispositivo da 
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que 
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências.

Parecer sob nº 459, de 2007, da Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CDH 
(Substitutivo), que oferece.

33

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): 
favorável, nos termos de Subemenda, que 
oferece.

34

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 277, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos  

do Recurso nº 9, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 277, de 2007, de autoria 
do Senador Flávio Arns, que acrescenta pará-
grafo 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. 

Parecer sob nº 874, de 2007, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Wilson Matos, favorável, nos termos 
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da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que ofe-
rece.

35

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 
(Tramita nos termos dos  

arts. 142 e 143 do Regimento Comum.)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226, 
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta 
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe so-
bre as Comissões Parlamentares de Inquérito 
(tipifica as condutas de fazer afirmação falsa 
ou negar a verdade, na condição de indiciado 
ou acusado, em inquéritos, processos ou Co-
missões Parlamentares de Inquérito).

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania (em audiência, nos termos do Reque-
rimento nº 29, de 2007), Relator: Senador 
Alvaro Dias.

36

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2008 
(Tramita nos termos dos  

arts. 142 e 143 do Regimento Comum.)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 32, de 2008, de iniciativa 
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças 
Climáticas, que altera o art. 10 da Lei nº 6.938, 
de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre 
a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação, 
para introduzir critérios relacionados com as 
mudanças climáticas globais no processo de 
licenciamento ambiental de empreendimentos 
com horizonte de operação superior a vinte e 
cinco anos.

37

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2008 
(Tramita nos termos dos  

arts. 142 e 143 do Regimento Comum.)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 33, de 2008, de iniciativa 
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças 
Climáticas, que dispõe sobre a Redução Certifi-

cada de Emissão (RCE) (unidade padrão de re-
dução de emissão de gases de efeito estufa).

38

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008 
(Tramita nos termos dos  

arts. 142 e 143 do Regimento Comum.)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 34, de 2008, de iniciativa 
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças 
Climáticas, que dispõe sobre a concessão 
de subvenção à implementação de Servidão 
Florestal, de Reserva Particular do Patrimônio 
Natural e de reserva legal, e sobre a possibili-
dade de recebimento da subvenção na forma 
de abatimento de dívidas de crédito rural.

39

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008 
(Tramita nos termos dos 

arts. 142 e 143 do Regimento Comum.)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 35, de 2008, de inicia-
tiva da Comissão Mista Especial sobre Mu-
danças Climáticas, que altera dispositivo da 
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 
para viabilizar o acesso, ao Sistema Elétrico 
Interligado Nacional, dos autoprodutores de 
energia elétrica.

40

PARECER Nº 106, DE 2008

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 106, de 2008, da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, Relator 
ad hoc: Senador Flávio Arns, concluindo fa-
voravelmente à Indicação nº 2, de 2007, da 
Senadora Serys Slhessarenko, que sugere à 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, por seu intermédio, à Subcomis-
são de Trabalho Escravo, para analisar todas 
as matérias que tratem do tema e que se en-
contram em tramitação na Casa.

41

REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 778, de 2007, iniciativa da Senadora 
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Kátia Abreu, solicitando a remessa do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, à Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, uma 
vez que o prazo na Comissão de Assuntos 
Econômicos encontra-se esgotado. (Fixação 
e ajuste dos parâmetros, índices e indicadores 
de produtividade).

42

REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Ca-
valcanti, solicitando a dispensa do parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos ao Projeto 
de Lei do Senado nº 312, de 2007, uma vez 
que o prazo naquela Comissão já se encontra 
esgotado. (Gestão de florestas públicas; institui 
o Serviço Florestal Brasileiro na estrutura do 
Ministério do Meio Ambiente)

43

REQUERIMENTO Nº 1.230, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.230, de 2007, da Senadora Serys 
Slhessarenko, solicitando voto de censura ao 
juiz Edilson Rumbelsperger Rodrigues, da 1ª 
Vara Criminal e de Menores de Sete Lagoas 
– MG, pela falta de ética e compromisso mo-
ral ao rejeitar pedidos de medidas cautelares 
contra homens que agrediram ou ameaçaram 
suas companheiras.

Parecer favorável, sob nº 618, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Pedro Simon.

44

REQUERIMENTO Nº 847, DE 2008 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 847, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Senador 
Eduardo Azeredo, em razão de correspondên-
cia por ele recebida, subscrita pelo Sr. Marco 
Aurélio Garcia, Assessor Especial de Política 
Externa do Presidente da República, relativa 
ao pronunciamento do Senador na sessão do 

Senado no último dia 11 de junho, sobre a mu-
dança de opinião do Presidente da Venezuela, 
Hugo Chávez, em relação às Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (FARC).

45

REQUERIMENTO Nº 877, DE 2008 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 877, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de congratulação ao governo 
colombiano, aos familiares e ao povo colom-
biano pela libertação da ex-senadora e ex-
candidata presidencial Ingrid Betancourt, de 
onze militares colombianos e três soldados 
americanos, que estavam em poder das Forças 
Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), 
e que este acontecimento seja utilizado como 
marco para o estabelecimento de um processo 
de paz e resolução pacífica do conflito armado 
vivenciado pelo país irmão.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 
– RR) – Concedo a palavra ao Senador Magno Malta, 
pela ordem, por cinco minutos.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado. Sr. Presi-
dente, eu quero fazer um registro..

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Um minutinho, Senador.

Eu gostaria de lembrar aos Srs. Senadores que, 
às 20 horas, teremos uma sessão do Congresso Na-
cional. Então, nós temos de encerrar esta sessão da-
qui a sete minutos.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Certo. 
Faltam oito minutos. O senhor me deu cinco; com três, 
o senhor encerra.

Quero registrar que recebo, com muita felicidade, 
a vitória do Presidente Barack Obama, com muita ale-
gria. A alegria que contagia o meu peito tem relação 
com a origem dele e com a minha origem. A minha 
alegria é por ser ele um homem negro, e essa é a mi-
nha origem, e de capacidade, preparado. 

O discurso que ele fez na madrugada mostrou o 
homem que ele é, mostrou os seus sonhos, os seus 
ideais, a sua firmeza, a sua segurança, a sua crença 
na democracia. 

O discurso dele, como me disse o Senador Mão 
Santa, foi uma coisa linda, foi uma pérola, uma peça de 
um sujeito emocionado, mas equilibrado, mostrando a 

NOVEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL460     



44316 Quinta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2008

sua família, esposa e filhas, que é a base de todas as 
coisas, um homem que tem na sua esposa o alicerce. 
Essas coisas todas chamaram a atenção do mundo e 
a minha atenção. 

Tive o privilégio de ser convidado pela Embai-
xada americana para acompanhar a votação lá, com 
eles, e, numa votação simbólica, votar no McCain ou 
no Barack Obama. Tive o privilégio de votar no Oba-
ma e de fazer uma foto ao lado de, não sei como é o 
nome daquele negócio, uma imagem dele em pé, feita 
de papelão, bem bonita. Eu pude tirar uma foto ao lado 
dele. Foi um dia contagiante. Eu assisti, emocionado. 
E as televisões mostraram cidadãos do mundo inteiro 
que vibravam com a eleição dele. Parecia até o dia da 
eleição do Presidente Lula, quando os Estados eram 
mostrados, a euforia dos pobres deste País, na espe-
rança de serem incluídos, de que haveria inclusão so-
cial, de que haveria equilíbrio na economia brasileira, 
o que ocorreu com o Presidente Lula. Nós não espe-
ramos algo diferente do Barack Obama. 

Eu tinha muita esperança no Barack Obama.
O candidato a Vice-Prefeito da cidade de Cacho-

eiro de Itapemirim, um negro pastor, é chamado de 
Braz. No processo eleitoral, ele foi chamado de “Ba-
rack Obraz”. O fato de se ter colado o “Barack Obraz” 
no pastor Braz ajudou muito a eleição do nosso Pre-
feito Casteglione, Prefeito, agora, da capital secreta 
do mundo, a cidade de Roberto Carlos, Cachoeiro de 
Itapemirim.

Por isso, saúdo-o com muita felicidade, cheio de 
esperança, e com paciência também. A gente precisa 
ter esperança e ter paciência, porque ninguém muda 
o mundo em seis meses, em cem dias, em um ano. 
Há muito trabalho pela frente. 

Para o Barack Obama, eu quero desejar toda a 
sorte do mundo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Muito obrigado, Senador.

Vou colocar em votação o requerimento do Se-
nador Delcídio Amaral.

Em votação o Requerimento nº 1.335, de 2008, 
lido anteriormente.

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

Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/

PT – RR) – Concedo a palavra ao Senador, por dois 
minutos.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quero fazer um 

registro, aproveitando que o Senador Magno Malta se 
referiu ao assunto da eleição norte-americana. Quero 
deixar registrada a minha posição, como parlamentar, 
quanto à eleição do Senador Barack Obama para a 
presidência do país, hoje, ainda, o mais importante 
do mundo. 

É lógico que a eleição de Barack Obama também 
estabelece uma situação já diferenciada da pluralidade 
que teremos no mundo, porque a fragilidade da política 
econômica americana e o enfrentamento político que 
houve lá demonstram, claramente, que outros pólos 
de poder, no mundo, estão-se constituindo, se con-
solidando – na Ásia, na América do Sul e na Europa, 
que já é um pólo importante. Os Estados Unidos estão 
perdendo, proporcionalmente, a sua importância como 
único pólo ou como pólo mais importante. Ainda são 
o mais importante, e a eleição de Barack Obama dá 
sinais importantes.

O primeiro é a eleição de um negro para a pre-
sidência de um país como os Estados Unidos. Esse é 
um sinal, uma demonstração clara para quem ainda 
tem posições reacionárias com relação à cor da pes-
soa, à origem. Se um país como os Estados Unidos 
consegue eleger um negro, isso é uma pancada na 
discriminação, na cabeça daqueles que são reacioná-
rios. Essa é uma mudança importante, um simbolismo 
importante para o mundo.

A outra mudança é um sinal importante, pois, 
nos últimos anos, o presidente atual desenvolveu uma 
política econômica muito conservadora, sem diálogo, 
sem democracia, sem um debate interno. Agora, há 
uma proposta de mudança clara, de que a sociedade 
será ouvida. Acho que isso é importante.

O terceiro sinal é o de que não terão mais tanta 
interferência na soberania dos demais países.

Quero deixar registrado este pronunciamento e 
agradecer a paciência de V. Exª por me permitir fazê-lo.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR RENATO CASAGRANDE

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB – ES Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, a eleição, nesta terça-feira, do sena-
dor Barak Obama para presidente dos Estados Uni-
dos representa mais do que a oscilação pendular de 
poder no país-continente norte-americano. A escolha 
do povo americano traz, dessa vez, muito mais do que 
apenas a rejeição do fracassado projeto empreendido 
pelo Partido Republicano, corporificado, durante oito 
anos, na figura do presidente George W. Bush. 

A eleição de Obama recupera, aos olhos do mun-
do, um lado da sociedade americana que expressa o 
que aquele país tem de melhor. Os Estados Unidos são 
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um país em que a pluralidade é um valor positivo, em 
que a oportunidade é o motor do desenvolvimento e 
em que a esperança é o bálsamo que permite a supe-
ração das mais graves dificuldades. E, neste momento, 
o que não lhes falta são dificuldades, expressas numa 
crise econômica com desdobramentos mundiais, sem 
data para terminar. 

Por sua origem, experiência de vida e estrutura 
familiar Obama representa a pluralidade. Ele é o exem-
plo do que a sociedade americana identifica como o 
chamado “melting pot”, ou seja, o caldeirão de diferen-
ças que se fundem em uma cultura unitária. 

Os Estados Unidos são, dentre muitas coisas, 
também isso, uma cultura plural em que diversos po-
vos, gente de diversas origens, todos convivendo sob 
a égide de valores comuns. A tão elogiada democra-
cia americana foi construída sobre os fundamentos 
da fundação mítica de um país em que todos podem 
ser cidadãos, independentemente da etnia. Os funda-
dores da nação americana elegeram a liberdade e a 
igualdade como valores civilizatórios e os símbolos 
americanos como fatores de unidade. 

Valores e símbolos que Tocqueville, em A Demo-
cracia na América, identifica nas associações volun-
tárias, de um cidadão com o outro e assim por diante, 
na hora de empreender mudanças, entendendo que 
a coisa pública é sua e é de todos. 

O Senador Obama é mulato, filho de estrangeiro, 
tem experiência de viver em diferentes países, foi ex-
posto à diferença, conviveu com o contraste e sofreu 
na pele a intolerância e o preconceito racial. 

Por isso Obama é, ele próprio, um símbolo elo-
qüente da pluralidade americana. Sua posição sobre 
a superação do discurso de raças é bem-vindo, espe-
cialmente num momento em que a história nos propõe 
uma encruzilhada para que escolhamos entre o diálogo 
ou a força, entre a tolerância ou o maniqueísmo, entre 
a complexidade ou o dogmatismo. 

Ele representa a mudança de um discurso do NÓS 
x ELES que não mais pode dar conta de promover a 
necessária integração de um mundo cada vez menor, 
mais complexo e no qual a velocidade dos aconteci-
mentos nos deixa atônitos. 

A eleição de Obama recupera a idéia de que to-
dos podem ter oportunidades de crescimento na so-
ciedade americana, independentemente de sua origem 
e de sua aparência. O conceito de mérito, que pode 
ser discutível do ponto de vista ideológico, mas que 
é tão caro ao imaginário liberal dos americanos, será 
resgatado se o presidente eleito der curso aos seus 
compromissos de campanha. 

Por fim, a mudança de rumos da política ame-
ricana resgata, ainda, a idéia de esperança de que o 

futuro será melhor. É isso que trouxe forças àquele 
povo para superar as crises econômicas como a de 
1929, situações-limite como a constante ameaça nu-
clear durante a guerra fria e desastres naturais como 
o furacão Katrina. 

A situação dos EUA é preocupante em termos 
econômicos. Além do mais a manutenção dos conflitos 
externos tendem a sorver cada vez mais dos preciosos 
recursos dos contribuintes americanos. 

Obama terá de responder ao difícil problema de 
manter a hegemonia militar dos Estados Unidos e ao 
mesmo tempo consertar o estrago orçamentário causa-
do pela administração Bush. Eleito, terá de reposicionar 
os EUA como um líder legítimo do Ocidente, algo que 
foi perdido pela beligerância em detrimento do multi-
lateralismo na política externa americana. 

O desprezo da administração Bush pelas Or-
ganizações das Nações Unidas deverá ser um foco 
de atuação do futuro governo de Obama. Esse é um 
passo fundamental para a recuperação da posição de 
liderança legítima da América. Obama herda ainda a 
intransigência do presidente Bush que durante oito 
anos se negou a assinar o Protocolo de Kioto, crian-
do dificuldades para uma ação integrada em defesa 
do meio ambiente.

No campo da economia, com a evidente der-
rocada do modelo neoliberal, o desafio é reconstruir 
as estruturas regulatórias e fiscalizatórias do Estado, 
colocando a rédeas curtas a farra do laissez-faire pro-
pagado pelo discurso liberal.

Excesso de liberdade de mercado é igual a liber-
tinagem econômica e agora vimos que isso dá num 
cassino, para usar uma expressão do presidente Lula. 
O lucro foi sempre dos detentores do capital e agora 
o prejuízo será socializado entre todos nós, inclusive 
dos países que estão controlando seus gastos e pro-
movendo desenvolvimento, caso do Brasil. 

Obama tem, portanto, grandes desafios, mas tem 
a seu favor as melhores expectativas de poder realizar 
um bom governo, e nesse momento as expectativas 
desempenham um papel importantíssimo no que diz 
respeito ao engajamento de todo o mundo em torno 
de seu governo. 

Por tudo isso, fica aqui a nossa torcida para que 
a vitória do senador Barak Obama para presidente dos 
Estados Unidos simbolize o início de uma nova era nas 
relações daquela Nação com os outros países, sobre-
tudo lançando o novo presidente norte-americano um 
olhar mais humanista sobre os mais pobres e se dis-
pondo a dialogar política e economicamente com as 
nações em desenvolvimento. 

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Muito obrigado, Senador.

Quero encerrar esta sessão às 20 horas.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Só um se-

gundo, Sr. Presidente.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pela or-

dem.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/

PT – RR) – Um minuto mesmo.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Eu sou o 

segundo?
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Não, V. Exª 

é o primeiro.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu apenas 
queria me referir ao voto do habeas corpus expedido 
pelo Ministro Cezar Peluso, no caso do interrogatório 
feito através da videoconferência.

Eu fui autor do primeiro projeto referente a essa 
forma de se determinarem a oitiva e as providências de 
ordem jurídica pela videoconferência, sem prejuízo, no 
ordenamento jurídico, da testemunha ou do indiciado 
em seu direito extenso de defesa.

Como não há uma lei aprovada pelo Congres-
so – a minha não foi aprovada e houve outras que 
estão ainda em discussão –, vou propor que se faça 
de acordo com o parecer brilhante do Ministro Cezar 
Peluso, que concedeu ordem de habeas corpus para 
anular o procedimento de interrogatório feito através 
da videoconferência.

Não vou discutir o mérito, por ser brilhante o voto 
do Ministro Peluso, que foi acompanhado por quase 
todos os outros Ministros. Mas considero muito impor-
tante que a Casa, por meio da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ), pudesse reenquadrar 
a possibilidade da videoconferência na oitiva de tes-
temunhas ou de indiciados, pela economia, pelo risco 
presente no transporte de presos e por vários fatores 
que trazem prejuízos aos governos dos Estados.

Atendi, na feitura do projeto, ao Governador José 
Serra e também ao Secretário de Justiça. O projeto 
tramitou na Casa; depois, o Senador Mercadante fez 
um outro. Portanto, se não houver uma lei federal, não 
poderá o Estado legislar em matéria penal, porque ha-
verá sempre a necessidade de nulidade do fato. 

Faço este registro por entender ser importante 
estudarmos novamente, para aprovarmos um projeto 
que possa chegar aos Ministros do Supremo como de 
boa qualidade.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 
– RR) – Muito obrigado, Senador Romeu Tuma.

Senador Mão Santa, V. Exª tem um minuto. Vou 
encerrar a sessão às 20 horas.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador Augusto Botelho, 
hoje comemora-se o nascimento de Rui Barbosa; já 
o homenageamos. E o mundo ficou feliz com Barack 
Obama. Mas faço minhas as palavras de Olavo Bilac: 
“Criança, não verás nenhum país como este”. 

Aqui, no Senado, hoje, temos a comemorar o 
aniversário do Dr. José Roberto. Os norte-americanos 
estão entusiasmados com Barack Obama. Aqui, está 
o exemplo, pois temos neste País imenso muitos Ba-
racks Obamas. 

Pessoa de origem humilde, duas formaturas – 
atentai bem! –, História e Direito, e é Secretário-Ad-
junto do Senado. 

Quero confessar aqui a minha gratidão a ele, e 
pelo conhecimento que tem o Dr. José Roberto. Ele é 
uma enciclopédia ambulante. Muitas vezes, aí na Mesa 
Diretora, faço-lhe indagações, e ele sempre, com sa-
bedoria, as responde.

É o que diz o filósofo Francis Bacon: “Saber é po-
der”. Foi assim que Barack Obama venceu, e é assim 
que vence o nosso Secretário-Adjunto, substituto da 
Drª Cláudia, o Dr. José Roberto, que hoje comemora 
seu aniversário e, por coincidência, nesse dia nasceu 
Rui Barbosa. A eles, a nossa homenagem e gratidão.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Os Senadores Eduardo Azeredo, Papaléo 
Paes, Alvaro Dias, Cícero Lucena, Flexa Ribeiro e Mário 
Couto enviaram discursos à Mesa para serem publica-
dos na forma do disposto no art. 203, combinado com 
o inciso I, § 2º do art. 210, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos. 
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores, ocupo hoje esta tribuna para regis-
trar a matéria intitulada “Energia Social”, publicada 
no Diário Oficial de Minas Gerais, edição de 17 de 
outubro do corrente.

A matéria trata do projeto “Conviver” implementa-
do pela Companhia Energética de Minas Gerais (CE-
MIG) em vilas e aglomerados de Belo Horizonte. 

O projeto pretende beneficiar os moradores atra-
vés da distribuição de lâmpadas e geladeiras novas e da 
instalação do recuperador de calor, uma placa térmica 
ligada ao chuveiro que pré-aquece a água, contribuindo 
para a redução do consumo de energia elétrica. 

Trata-se, além de uma ação que beneficia di-
retamente o usuário de energia elétrica, de um pro-
grama bem elaborado para conservação de energia, 
contribuindo para a preservação do meio ambiente e, 
conseqüentemente, para a melhoria da qualidade de 
vida dos cidadãos.
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Já foram instalados 4.500 recuperadores de calor, 
5.500 geladeiras e 150 mil lâmpadas. A meta do pro-
jeto é instalar até o próximo ano 7 mil recuperadores 
de calor, 400 mil lâmpadas e 5 mil geladeiras, benefi-
ciando também cidades como Governador Valadares, 
Uberlândia, Juiz de Fora e Montes Claros.

A CEMIG demonstra com este projeto, sua pre-
ocupação social – o programa emprega pessoas da 
própria comunidade para atuarem com agentes, além 

de contribuir para uma questão importante que é a 
preservação do meio ambiente.

Encaminho a matéria intitulada “Energia Social” 
para que conste nos Anais desta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, venho à tribuna neste momento para fa-
zer o registro da matéria intitulada “Após escândalo, 
“aloprado” do BB é promovido”, publicada pelo jornal 
Folha de S. Paulo, em sua edição de 22 de setembro 
do corrente.

A matéria destaca que exonerado do cargo de 
diretor de Gestão de Risco do Banco do Brasil após 
envolvimento no escândalo do dossiê contra tucanos, 
em 2006, Expedito Veloso foi promovido no início deste 
mês a diretor-superintendente da subsidiária BB Previ-
dência. Integrante do grupo chamado pelo presidente 
Lula de “aloprados”, Veloso fazia parte do núcleo de 
inteligência da campanha nacional do PT à época. Ale-

ga que sua única tarefa foi analisar documentos ban-
cários do dossiê. Ao ser exonerado, ficou seis meses 
afastado do BB e voltou com cargo de gerente. Com 
a promoção, seu novo cargo fica um degrau abaixo 
daquele exercido antes de ser afastado.

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Se-
nado, requeiro que a matéria acima citada seja consi-
derada como parte integrante deste pronunciamento.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fa-
zer o registro da matéria intitulada, “Só a Justiça pode 
parar o Grande Irmão”, publicada pela revisa Época, 
em sua edição de 18 de agosto de 2008.

A matéria destaca uma entrevista com o ex-
presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, Carlos 
Velloso. Aposentado desde janeiro de 2006, Velloso se 
diz preocupado com o descontrole de algumas ações 
policiais e aplaude as decisões tomadas pelo STF para 
colocar limites ao uso de grampos telefônicos e de al-

gemas em público e declara: “.... os juízes devem agir 
como guardiões dos direitos individuais”.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima ci-
tada seja considerada parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada “POR DENTRO 
DA GRAMPOLÂNDIA”, publicada na revista Época, 
em sua edição de 8 de setembro de 2008.

A matéria aborda o universo clandestino dos ara-
pongas que ameaçam juízes, empresários, políticos e 
mais de 5 milhões de cidadãos brasileiros.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-
ferida matéria passe a integrar os Anais do Senado 
Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro do artigo intitulado “A Constituição e a esta-
bilidade democrática”, publicado pelo jornal Folha de 
S.Paulo, em sua edição de 19 de outubro de 2008.

O artigo de autoria do presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, analisa a 
atuação dos Três Poderes da República em relação 
ao cumprimento das leis e da Constituição. E explica 
a posição do judiciário: “O STF vem assumindo a res-

ponsabilidade política de aplicar a Carta para tornar 
concretos os direitos e as garantias fundamentais.”

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que o re-
ferido artigo passe a integrar os Anais do Senado 
Federal. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “Oposição ameaça Lula 
com pedido de afastamento”, publicada pelo jornal, O 
Estado de S.Paulo, de 1 de setembro de 2008.

A matéria destaca que além de pedir a demissão 
de toda a diretoria da Agencia Brasileira de Inteligên-
cia (Abin), a oposição ameaça denunciar o Presidente 
Lula por crime de responsabilidade, abrindo caminho 
para o processo de impeachment por conta da escuta 
clandestina da agencia nos telefones dos Presidentes 

do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e do 
Congresso, Senador Garibaldi Alves (PMDB-RN)

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima ci-
tada seja considerada parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Nada mais havendo a tratar, a Presidên-
cia vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e 
Srs. Senadores que constará da próxima sessão deli-
berativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, 
a seguinte:

ORDEM DO DIA

1

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 27, DE 2008  
(Proveniente da Medida Provisória nº 440, de 2008) 

(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 27, de 2008, que dis-
põe sobre a reestruturação da composição 
remuneratória das Carreiras de Auditoria da 
Receita Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do 
Trabalho, de que trata a Lei no 10.910, de 15 
de julho de 2004, das Carreiras da Área Ju-
rídica, de que trata a Lei no 11.358, de 19 de 
outubro de 2006, das Carreiras de Gestão Go-
vernamental, de que trata a Medida Provisória 
no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001; das 
Carreiras do Banco Central do Brasil – BACEN, 
de que trata a Lei no 9.650, de 27 de maio de 
1998; e da Carreira de Diplomata, de que trata 
a Lei no 11.440, de 29 de dezembro de 2006; 
cria o Plano de Carreiras e Cargos da Susep, 
o Plano de Carreiras e Cargos da CVM e o 
Plano de Carreiras e Cargos do IPEA; dispõe 
sobre a remuneração dos titulares dos cargos 
de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo 
P-1500, de que trata a Lei no 9.625, de 7 de 
abril de 1998, e dos integrantes da Carreira 
Policial Civil dos extintos Territórios Federais 
do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima de que 
trata a Lei no 11.358, de 19 de outubro de 2006, 
sobre a criação de cargos de Defensor Público 
da União e a criação de cargos de Analista de 
Planejamento e Orçamento, e sobre o Sistema 
de Desenvolvimento na Carreira – SIDEC; alte-
ra as Leis nºs 10.910, de 15 de julho de 2004, 
11.358, de 19 de outubro de 2006, e 9.650, de 
27 de maio de 1998; revoga dispositivos da Me-
dida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro 
de 2001, das Leis nºs 9.650, de 27 de maio 
de 1998, 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 
10.910, de 15 de julho de 2004, 11.094, de 13 
de janeiro de 2005, 11.344, de 8 de setembro 
de 2006, e 11.356, de 19 de outubro de 2006; 

e dá outras providências (proveniente da Me-
dida Provisória nº 440, de 2008).

Relator revisor: Senador Valdir Raupp
(Sobrestando a pauta a partir de: 

13.10.2008)
Prazo final prorrogado: 5.2.2009

2

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 28, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 441, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 28, de 2008, que dispõe 
sobre a reestruturação da composição remu-
neratória das Carreiras de Oficial de Chan-
celaria e de Assistente de Chancelaria, de 
que trata o art. 2º da Lei no 11.440, de 29 de 
dezembro de 2006, da Carreira de Tecnologia 
Militar, de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de 
junho de 1998, dos cargos do Grupo Defesa 
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – Grupo 
DACTA, de que trata a Lei nº 10.551, de 13 
de novembro de 2002, dos empregos públi-
cos do Quadro de Pessoal do Hospital das 
Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 
10.225, de 15 de maio de 2001, da Carreira 
de Supervisor Médico-Pericial, de que trata 
a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das 
Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, 
de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho 
de 1993, do Plano de Carreiras e Cargos da 
Fundação Oswaldo Cruz ¿ FIOCRUZ, de que 
trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 
2006, das Carreiras e do Plano Especial de 
Cargos do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes – DNIT, de que trata 
a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, 
da Carreira da Seguridade Social e do Tra-
balho, de que trata a Lei nº 10.483, de 3 de 
julho de 2002, da Carreira Previdenciária, de 
que trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro 
de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares 
dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distri-
to Federal, de que trata a Lei nº 10.486, de 4 
de julho de 2002, do Plano Especial de Car-
gos da Superintendência da Zona Franca de 
Manaus – SUFRAMA, de que trata a Lei nº 
11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano 
Especial de Cargos da Empresa Brasileira de 
Turismo – EMBRATUR, de que trata a Lei nº 
11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano 
de Classificação de Cargos, de que trata a 
Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, do 
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Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, 
de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro 
de 2006, do Quadro de Pessoal da Impren-
sa Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, 
de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de 
Incremento à Atividade de Administração do 
Patrimônio da União -GIAPU, de que trata 
a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro de 2005, 
das Carreiras da área de Meio Ambiente, de 
que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro 
de 2002, do Plano Especial de Cargos do 
Ministério do Meio Ambiente e do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA, de que trata 
a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, 
das Carreiras e do Plano Especial de Cargos 
do FNDE, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 
de outubro de 2006, das Carreiras e do Plano 
Especial de Cargos do INEP, de que trata a 
Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, dos 
Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata a Lei 
nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do Quadro 
de Pessoal da Fundação Nacional do Índio 
– FUNAI, do Plano de Carreiras e Cargos do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza-
ção e Qualidade Industrial – INMETRO, de 
que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro 
de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 
de outubro de 2006, do Plano de Carreiras e 
Cargos do Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial – INPI, de que trata a Lei nº 11.355, 
de 19 de outubro de 2006, da Carreira do Se-
guro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 
1º de abril de 2004, das Carreiras e do Plano 
Especial de Cargos do Departamento Na-
cional de Produção Mineral – DNPM, de que 
trata a Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 
2004, do Quadro de Pessoal da AGU, de que 
trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, 
da Tabela de Vencimentos e da Gratificação 
de Desempenho de Atividade dos Fiscais Fe-
derais Agropecuários, de que trata a Lei nº 
10.883, de 16 de junho de 2004, da Gratifica-
ção de Desempenho de Atividade Técnica de 
Fiscalização Agropecuária -GDATFA, de que 
trata a Lei nº 10.484, de 3 julho de 2002, da 
Gratificação de Desempenho de Atividade de 
Perito Federal Agrário -GDAPA, de que trata 
a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, 
da Gratificação de Desempenho de Ativida-
de de Reforma Agrária -GDARA, de que tra-

ta a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, 
da Gratificação de Desempenho da Carreira 
da Previdência, da Saúde e do Trabalho – 
GDPST, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 
de outubro de 2006, das Carreiras e Planos 
Especiais de Cargos das Agências Regulado-
ras, de que tratam as Leis nºs 10.768, de 19 
de novembro de 2003, 10.871, de 20 de maio 
de 2004, 10.882, de 9 de junho de 2004, e 
11.357, de 19 de outubro de 2006, da Gratifi-
cação Temporária das Unidades Gestoras dos 
Sistemas Estruturadores da Administração 
Pública Federal – GSISTE, de que trata a Lei 
nº 11.356, de 19 de outubro de 2006; dispõe 
sobre a instituição da Gratificação Específica 
de Produção de Radioisótopos e Radiofár-
macos – GEPR, da Gratificação Específica, 
da Gratificação do Sistema de Administra-
ção dos Recursos de Informação e Informá-
tica – GSISP, da Gratificação Temporária de 
Atividade em Escola de Governo – GAEG e 
do Adicional por Plantão Hospitalar; dispõe 
sobre a remuneração dos beneficiados pela 
Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994; dispõe 
sobre a estruturação da Carreira de Médico 
Perito Previdenciário, no âmbito do Quadro 
de Pessoal do Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, do Plano de Carreiras e Car-
gos do Instituto Evandro Chagas e do Centro 
Nacional de Primatas e do Plano Especial de 
Cargos do Ministério da Fazenda; reestrutura 
a Carreira de Agente Penitenciário Federal, 
de que trata a nº Lei nº 10.693, de 25 de ju-
nho de 2003; cria as Carreiras de Especialista 
em Assistência Penitenciária e de Técnico de 
Apoio à Assistência Penitenciária; altera as 
Leis nºs 9.657, de 3 de junho de l998, 11.355, 
de 19 de outubro de 2006, 10.551, de 13 de 
novembro de 2002, 10.225, de 15 de maio 
de 2001, 11.344, de 8 de setembro de 2006, 
8.691, de 28 de julho de 1993, 11.171, de 2 
de setembro de 2005, 10.483, de 3 de julho 
de 2002, 10.355, de 26 de dezembro de 2001, 
11.356, de 19 de outubro de 2006, 11.357, 
de 19 de outubro de 2006, 11.090, de 7 de 
janeiro de 2005, 11.095, de 13 de janeiro 
de 2005, 10.410, de 11 de janeiro de 2002, 
11.156, de 29 de julho de 2005, 11.319, de 
6 de julho de 2006, 10.855, de 1º de abril de 
2004, 11.046, de 27 de dezembro de 2004, 
10.480, de 2 julho de 2002, 10.883, de 16 
de junho de 2004, 10.484, de 3 de julho de 
2002, 10.550, de 13 de novembro de 2002, 
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10.871, de 20 de maio de 2004, 10.768, de 
19 de novembro de 2003, 10.882, de 9 de 
junho de 2004, 11.526, de 4 de outubro de 
2007; revoga dispositivos das Leis nºs 8.829, 
de 22 de dezembro de 1993, 9.028, de 12 de 
abril de 1995, 9.657, de 3 de junho de 1998, 
10.479, de 28 de junho de 2002, 10.484, de 
3 de julho de 2002, 10.551, de 13 de novem-
bro de 2002, 10.882, de 9 de junho de 2004, 
10.907, de 15 de julho de 2004, 10.046, de 
27 de dezembro de 2004, 11.156, de 29 de 
julho de 2005, 11.171, de 2 de setembro de 
2005, 11.319, de 6 de julho de 2006, 11.344, 
de 8 de setembro de 2006, 11.355, de 19 de 
outubro de 2006, 11.357, de 19 de outubro de 
2006; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 441, de 2008).

Relatora revisora: Senadora Rosalba 
Ciarlini

(Sobrestando a pauta a partir de: 
13.10.2008)

Prazo final prorrogado: 5.2.2009

3

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2008 
(Em regime de urgência, nos termos do  

art. 64, § 1º, da Constituição) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

 do art. 375 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei da Câmara nº 130, de 2008 (nº 
3.452/2008, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que dispõe 
sobre a criação da Carreira de Desenvolvi-
mento de Políticas Sociais, sobre a criação 
de cargos de Analista Técnico e de Agente 
Executivo da Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP, sobre a transformação 
de cargos na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA, altera o Anexo I da Lei 
nº 10.871, de 20 de maio de 2004, para adap-
tar os quantitativos de cargos da ANVISA, 
a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, 
que dispõe sobre a Carreira de Analista de 
Infra-Estrutura e sobre o cargo isolado de 
provimento efetivo de Especialista em Infra-
Estrutura Sênior, e altera a Lei nº 11.526, de 
4 de outubro de 2007, para prever a fórmula 
de pagamento de cargo em comissão ocu-
pado por militar, e a Lei nº 10.683, de 28 de 
maio de 2003.

Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

(Sobrestando a pauta a partir de 17-10-
2008)

4

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 29, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 442, de 2008)

Discussão, em turno único, da Medida Pro-
visória nº 442, de 2008, de autoria do Presiden-
te da República, que dispõe sobre operações 
de redesconto pelo Banco Central do Brasil, 
autoriza a emissão da Letra de Arrendamento 
Mercantil – LAM, altera a Lei nº 6.099, de 12 de 
setembro de 1974, e dá outras (proveniente da 
Medida Provisória nº 442, de 2008).

Relator revisor: Senador Francisco Dor-
nelles

(Sobrestando a pauta a partir de: 20.11.2008)

5

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, Justiça e 
Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador 
João Alberto Souza, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: 
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad 
hoc: Senador João Batista Motta, favorável, nos 
termos de subemenda que apresenta.

6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 5, DE 2005 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 5, de 2005, tendo 
como primeiro signatário o Senador Cristovam 
Buarque, que altera o art. 45 da Constituição 
para conceder ao brasileiro residente no ex-
terior o direito de votar nas eleições.

Parecer sob nº 1.037, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
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Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 38, DE 2004 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador Sér-
gio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66, da 
Constituição Federal, para estabelecer o voto 
aberto nos casos em que menciona, terminan-
do com o voto secreto do parlamentar.

Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e 
1.185, de 2007, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio 
Carlos Valadares, – 1º pronunciamento: (sobre 
a Proposta) favorável, nos termos da Emen-
da nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; – 2º 
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de 
Plenário), contrário.

8

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 50, DE 2006 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta 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 secre-
to parlamentar.

Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta) 
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º 
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 1, de Ple-
nário) Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, 
favorável, com Subemenda, que oferece.

9

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 86, DE 2007 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 86, de 2007, 

tendo como primeiro signatário o Senador 
Alvaro Dias, que altera o § 2º do art. 55 da 
Constituição Federal (determina o voto aber-
to para a perda de mandato de Deputados e 
Senadores).

Pareceres sob nºs 817 e 1.187, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, – 1º pronunciamento: (sobre a Propos-
ta), Relator: Senador Tasso Jereissati, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, 
que apresenta; – 2º pronunciamento: (sobre a 
Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc: Senador 
Flexa Ribeiro, favorável parcialmente, com 
Subemenda, que apresenta.

10

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 7, DE 2008

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 7, de 2008, tendo como 
primeiro signatário o Senador Gim Argello, 
que altera os arts. 21, 22 e 48 da Constitui-
ção Federal, para transferir da União para o 
Distrito Federal as atribuições de organizar 
e manter a Defensoria Pública do Distrito 
Federal.

Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

11

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 20, DE 1999 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 18, de 1999;  

3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 20, de 1999, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Roberto Arruda, 
que altera o art. 228 da Constituição Federal, 
reduzindo para dezesseis anos a idade para 
imputabilidade penal. 

Parecer sob nº 478, de 2007, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Demóstenes Torres, 
favorável à Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 20, de 1999, com a Emenda nº 
1-CCJ, que apresenta; e pela rejeição das 
demais matérias que tramitam em conjunto, 
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com votos contrários dos Senadores Sibá 
Machado, Eduardo Suplicy, Epitácio Cafe-
teira, Antônio Carlos Valadares, Pedro Si-
mon, Romero Jucá, e das Senadoras Serys 
Slhessarenko, Lúcia Vânia e, em separado, 
do Senador Aloizio Mercadante e da Sena-
dora Patrícia Saboya.

12

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 18, DE 1999 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 20, de 1999;  

3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 18, de 1999, tendo como primeiro 
signatário o Senador Romero Jucá, que al-
tera a redação do art. 228 da Constituição 
Federal. 

13

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 3, DE 2001 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  

26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 3, de 2001, tendo como primeiro signatário 
o Senador José Roberto Arruda, que altera o 
artigo 228 da Constituição Federal, reduzindo 
para dezesseis anos a idade para imputabili-
dade penal.

14

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 26, DE 2002 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  

3, de 2001; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 26, de 2002, tendo como 
primeiro signatário o Senador Iris Rezen-
de, que altera o artigo 228 da Constituição 
Federal, para reduzir a idade prevista para 
a imputabilidade penal, nas condições que 
estabelece.

15

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 90, DE 2003 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  

3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 90, de 2003, tendo como primeiro signatário 
o Senador Magno Malta, que inclui parágrafo 
único no artigo 228, da Constituição Federal, 
para considerar penalmente imputáveis os 
maiores de treze anos que tenham praticado 
crimes definidos como hediondos.

16

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 9, DE 2004 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  

3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 9, de 2004, tendo como primeiro signatário 
o Senador Papaléo Paes, que acrescenta pa-
rágrafo ao artigo 228 da Constituição Federal, 
para determinar a imputabilidade penal quando 
o menor apresentar idade psicológica igual ou 
superior a dezoito anos.

17

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 208, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 208, de 2008 (nº 518/2008, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo entre a República Federativa do Brasil 
e o Reino da Espanha sobre Reconhecimento 
Recíproco de Carteiras de Habilitação, assinado 
em Madri, em 17 de setembro de 2007. 

Parecer favorável, sob nº 1.039, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador César Borges.

18

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003

Discussão, em turno suplementar, do Subs-
titutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2003 
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(nº 2.820/2000, na Casa de origem), que altera 
os arts.47 e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezem-
bro de 1971. (Dispõe sobre a administração e o 
conselho fical das sociedades cooperativas).

Parecer sob nº 95, de 2008, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, 
oferecendo a redação do vencido.

19

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2003 (nº 5.657/2001, 
na Casa de origem), que acrescenta dispo-
sitivo à Lei n.º 8.906, de 4 de julho de 1994, 
que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a 
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (pres-
crição em cinco anos da ação de prestação 
de contas do advogado para o seu cliente, ou 
de terceiros por conta dele).

Parecer favorável, sob nº 1.162, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Demóstenes Torres.

20

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 75, de 2004 (nº 1.071/2003, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 10.334, 
de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de fabricação e comerciali-
zação de lâmpadas incandescentes para uso 
em tensões de valor igual ou superior ao da 
tensão nominal da rede de distribuição, e dá 
outras providências.

Parecer favorável sob nº 87, de 2007, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Delcídio Amaral.

21

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 103, de 2005 (nº 45/99, 
na Casa de origem), que veda a exigência de 
carta de fiança aos candidatos a empregos 
regidos pela Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT.

Parecer sob nº 198, de 2006, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador 
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAS (Substitutivo), que apresenta.

22

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2006 (nº 1.696/2003, 
na Casa de origem), que altera o § 2º do art. 
12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros pri-
vados de assistência à saúde (acrescenta o 
planejamento familiar nos casos de cobertura 
dos planos ou seguros privados de assistên-
cia à saúde). 

Parecer favorável, sob nº 145, de 2007, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko.

23

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003, 
na Casa de origem), que altera o inciso XIII 
do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998 (inclui as normas técnicas 
como obras protegidas pela legislação dos 
direitos autorais).

Parecer favorável, sob nº 376, de 2006, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Roberto Saturnino.

24

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 4, de 2006 (nº 4.730/2004, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi-
dente da República, que dá nova redação aos 
arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (dispõe sobre a 
autenticidade de peças oferecidas para prova 
no processo trabalhista e sobre o cabimento de 
recurso ordinário para instância superior).

Parecer favorável sob o nº 697, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator Senador Eduardo Suplicy .

25

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº 2.822/2003, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
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único ao art. 1º da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor so-
bre a boa-fé nas relações de trabalho. 

Parecer sob nº 542, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.

26

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2006

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

Parecer sob o nº 1.175, de 2006, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator ad hoc: Senador Mão Santa, favorável, 
com a Emenda nº 1-CE, que oferece.

27

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 2005 
(Tramitando nos termos dos  

arts. 142 e 143 do Regimento Comum)

Discussão, em segundo turno, do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 142, de 2005, de 
iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito – Desmanche, que altera a redação 
do art. 126 da Lei nº 9.503, de 24 de setembro 
de 1997, renumera e altera o seu parágrafo 
único, passando-o para § 1º e acrescenta os 
§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, instituindo ainda, 
os arts. 126-A e 126-B. 

Parecer sob nº 1.045, de 2008, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Efraim Mo-
rais, oferecendo a redação do vencido, para o 
segundo turno regimental.

28

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 30, DE 2003 
(Tramitando em conjunto com o  

Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2003) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do Recurso nº 6, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 30, de 2003, de autoria do 
Senador Sérgio Cabral, que acrescenta artigos 
à Lei nº 8.078/90 – Código do Consumidor, 

obrigando a comunicação prévia da inclusão 
do consumidor em cadastros, bancos de da-
dos, fichas ou registros de inadimplentes, e 
obrigando os fornecedores de bens e serviços 
a fixar data e turno para a entrega de bens e 
prestação de serviços.

Parecer sob nº 288, de 2007, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Gerson Camata, favorável ao Projeto com a 
Emenda nº 1-CMA, e subemenda que apre-
senta, e contrário ao Projeto de Lei do Senado 
nº 306, de 2003, que tramita em conjunto.

29

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 306, DE 2003 
(Tramitando em conjunto com o  

Projeto de Lei do Senado nº 30, de 2003) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos  

do Recurso nº 6, de 2007)

Projeto de Lei do Senado nº 306, de 
2003, de autoria do Senador Valmir Amaral, 
que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Con-
sumidor), tipificando como crime a manutenção 
de informações negativas sobre consumidor em 
cadastros, banco de dados, fichas ou registros 
por período superior a cinco anos.

30

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2005 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos  

do Recurso nº 7, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 169, de 2005, de autoria do 
Senador Paulo Paim, que altera dispositivo da 
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que 
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências.

Parecer sob nº 459, de 2007, da Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CDH 
(Substitutivo), que oferece.

31

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 

    483ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2008 



Novembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 6 44339 

de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresen-
ta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 
2-Plen): favorável, nos termos de Subemenda 
que oferece.

32

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 277, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos  

do Recurso nº 9, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 277, de 2007, de auto-
ria do Senador Flávio Arns, que acrescenta 
parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996 para definir con-
dições de qualidade da oferta de educação 
escolar para crianças de cinco e seis anos 
de idade. 

Parecer sob nº 874, de 2007, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Wilson Matos, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que ofe-
rece.

33

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 
(Tramita nos termos dos  

arts. 142 e 143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
nº 226, de 2006, de iniciativa da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios, 
que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de 
1952, que dispõe sobre as Comissões Par-
lamentares de Inquérito (tipifica as condutas 
de fazer afirmação falsa ou negar a verdade, 
na condição de indiciado ou acusado, em 
inquéritos, processos ou Comissões Parla-
mentares de Inquérito). 

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-

dania (em audiência, nos termos do Reque-
rimento nº 29, de 2007), Relator: Senador 
Alvaro Dias.

34

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2008 
(Tramita nos termos dos  

arts. 142 e 143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
nº 32, de 2008, de iniciativa da Comissão 
Mista Especial sobre Mudanças Climáticas, 
que altera o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 
de agosto de 1981, que dispõe sobre a Po-
lítica Nacional do Meio Ambiente, seus fins 
e mecanismos de formulação e aplicação, 
para introduzir critérios relacionados com as 
mudanças climáticas globais no processo de 
licenciamento ambiental de empreendimentos 
com horizonte de operação superior a vinte 
e cinco anos.

35

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2008 
(Tramita nos termos dos  

arts. 142 e 143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
33, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dis-
põe sobre a Redução Certificada de Emissão 
(RCE) (unidade padrão de redução de emis-
são de gases de efeito estufa).

36

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008 
(Tramita nos termos dos  

arts. 142 e 143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
34, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dis-
põe sobre a concessão de subvenção à imple-
mentação de Servidão Florestal, de Reserva 
Particular do Patrimônio Natural e de reserva 
legal, e sobre a possibilidade de recebimento 
da subvenção na forma de abatimento de dí-
vidas de crédito rural.
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37

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008 
(Tramita nos termos dos 

arts. 142 e 143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
35, de 2008, de iniciativa da Comissão Mis-
ta Especial sobre Mudanças Climáticas, que 
altera dispositivo da Lei nº 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, para viabilizar o acesso, 
ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, dos 
autoprodutores de energia elétrica.

38

PARECER Nº 106, DE 2008

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 106, de 2008, da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, Relator 
ad hoc: Senador Flávio Arns, concluindo fa-
voravelmente à Indicação nº 2, de 2007, da 
Senadora Serys Slhessarenko, que sugere à 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, por seu intermédio, à Subcomis-
são de Trabalho Escravo, para analisar todas 
as matérias que tratem do tema e que se en-
contram em tramitação na Casa.

39

REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 778, de 2007, de autoria da Senadora 
Kátia Abreu, solicitando a remessa do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, à Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, uma vez 
que o prazo na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos já se encontra esgotado. (Fixação e 
ajuste dos parâmetros, índices e indicadores 
de produtividade.)

40

REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Ca-
valcanti, solicitando a dispensa do parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos ao Projeto 
de Lei do Senado nº 312, de 2007, uma vez 
que o prazo naquela Comissão já se encontra 
esgotado. (Gestão de florestas públicas; institui 

o Serviço Florestal Brasileiro na estrutura do 
Ministério do Meio Ambiente)

41

REQUERIMENTO Nº 1.230, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.230, de 2007, da Senadora Serys 
Slhessarenko, solicitando voto de censura ao 
juiz Edilson Rumbelsperger Rodrigues, da 1ª 
Vara Criminal e de Menores de Sete Lagoas 
– MG, pela falta de ética e compromisso mo-
ral ao rejeitar pedidos de medidas cautelares 
contra homens que agrediram ou ameaçaram 
suas companheiras.

Parecer favorável, sob nº 618, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Pedro Simon.

42

REQUERIMENTO Nº 847, DE 2008 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 847, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Senador 
Eduardo Azeredo, em razão de correspondên-
cia por ele recebida, subscrita pelo Sr. Marco 
Aurélio Garcia, Assessor Especial de Política 
Externa do Presidente da República, relativa 
ao pronunciamento do Senador na sessão do 
Senado no último dia 11 de junho, sobre a mu-
dança de opinião do Presidente da Venezuela, 
Hugo Chávez, em relação às Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (Farc). 

43

REQUERIMENTO Nº 877, DE 2008 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 877, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de congratulação ao governo 
colombiano, aos familiares e ao povo colom-
biano pela libertação da ex-senadora e ex-
candidata presidencial Ingrid Betancourt, de 
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onze militares colombianos e três soldados 
americanos, que estavam em poder das Forças 
Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), 
e que este acontecimento seja utilizado como 
marco para o estabelecimento de um processo 
de paz e resolução pacífica do conflito armado 
vivenciado pelo país irmão. 

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 03 
minutos.)
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Ata da 207ª Sessão Deliberativa Ordinária,  
em 6 de novembro de 2008

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Alvaro Dias

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 1 minu-
to, e encerra-se às 14 horas e 9 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.340, DE 2008

Senhoras Senadoras e Senhores Senadores,
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regi-

mento Interno e de acordo com as tradições da Casa, 
sejam prestadas as seguintes homenagens ao Depu-
tado Mussa Demes, falecido na noite de ontem, dia 5 
de novembro:

1. Inserção em ata de voto de profundo 
pesar;

2. Apresentação de condolências à fa-
mília, ao Estado do Piauí, à Câmara dos De-
putados e ao Partido Democratas.

Assim sendo, requeremos, ainda, o levantamen-
to da sessão, nos termos do art. 220 do Regimento 
Interno.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2008.

REQUERIMENTO Nº 1.341, DE 2008

Exmo. Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, seja apresen-

tado voto de pesar pelo falecimento do Exmo. Sr. De-
putado Federal Mussa de Jesus Demes, apresentando 
condolências à família.

Justificação

O Deputado Mussa Demes, era Advogado e Téc-
nico em Contabilidade, nascido na cidade de Floriano 
– PI, iniciou sua carreira pública como Agente Fiscal do 
Imposto de Renda, MF, CE, 1967-1969, foi secretário de 
Fazenda dos Governos do Ceará e do Piauí na gestão 
do Governador Hugo Napoleão na década de 80. Eleito 
Deputado Constituinte (1987-1991); Deputado do Con-
gresso Revisor (1991-1995); reeleito ainda Deputado 
Federal para os períodos de (1999-2003), (2003-2007) 
atualmente cumpria o seu 5º (quinto) mandato, sempre 
pelo mesmo partido, o Democrata e pelo Estado do Piauí. 
Em meu Governo (1995-2001), apesar de não ter ocupado 

nenhum cargo, foi um conselheiro que muito contribuiu 
positivamente nos momentos de grandes decisões.

Diante de tão expressiva carreira política e servi-
ços prestados ao Estado do Piauí, apresento ao Sena-
do o presente requerimento por perda tão significativa, 
solicitando o encaminhamento de votos de profundo 
pesar e tristeza aos familiares.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2008.

REQUERIMENTO Nº 1.342, DE 2008

Requer voto de pesar pelo falecimen-
to do Deputado Federal Mussa Demes, do 
estado do Piauí.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de voto de pesar pelo faleci-
mento do Deputado Federal Mussa Demes, ocorrido on-
tem, dia 5 de novembro de 2008, em Fortaleza/CE.

Requeiro, mais, que este voto seja levado ao co-
nhecimento da Sra. Mirian Demes, com quem ele era 
casado e, por seu intermédio, aos demais familiares.

Justificação

O Voto de pesar ora requerido ao Senado da 
República é um preito de saudade ao Deputado Fe-
deral e, amigo, Mussa Demes, pelo que representou 
como figura humana e por suas atividades em prol do 
Estado do Piauí.

Era um exemplo. Parlamentar constituinte, repre-
sentou o nosso Estado por 6 Legislaturas. Era conhe-
cido principalmente por sua atuação no Legislativo em 
matérias de Finanças e Tributação. Foi Coordenador da 
Bancada do Piauí no Congresso Nacional até a última 
semana, quando teve que se afastar para dar uma maior 
atenção ao tratamento do câncer que estava fazendo.

Por estas razões, o Deputado Mussa Demes é 
merecedor da homenagem póstuma desta Casa.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2008.
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REQUERIMENTO Nº 1.343, DE 2008

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do Deputado Federal piauiense Mussa Demes, 
ocorrido na noite de ontem, dia 5 deste mês 
de novembro de 2008, em Fortaleza-CE.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em Ata de Voto de Pesar pelo fa-
lecimento do Deputado Federal piauiense Mussa De-
mes, ocorrido na noite de ontem, dia 5 deste mês de 
novembro de 2008, em Fortaleza-CE.

Requeiro, ainda, que este Voto de Pesar seja leva-
do ao conhecimento da viúva, Srª Miriam Castelo Bran-
co Demes e, por seu intermédio a toda a família.

Justificação

O Deputado Federal Mussa Demes, falecido aos 
68 anos de idade, ontem à noite, dia 5 de novembro de 
2008, em Fortaleza-CE, onde se encontrava hospitali-
zado, estava no exercício do seus sexto mandato parla-
mentar, o primeiro dos quais iniciado em 1987. Começou, 
assim, como Constituinte, dando valiosa contribuição 
principalmente na área financeira e tributária, que era 
a sua especialidade. Nascido em Floriano-PI, formou-
se em Direito pela Universidade Federal e era também 
técnico em contabilidade, tendo sido agente fiscal do 
Imposto de Renda e fiscal de Tributos do Ministério da 
Fazenda no Estado do Ceará. Foi em seu Estado na-
tal, Piauí, que se iniciou na política, filiando-se ao en-
tão PSD, em 1983. Foi Secretário Estadual da Fazenda 
entre 1983 e 1985 e Secretário de Administração entre 
1991 e 1992. Em 1986 passou para o PFL (hoje, DEM) 
e se manteve fiel à legenda. Como Deputado, continuou 
dando contribuição à área de finanças e tributação. Era 
integrante da Comissão Especial da Reforma Tributária 
e da Comissão de Finanças e Tributação. Foi, por sinal, 
o relator do projeto de Reforma Tributária. Faço este re-
gistro com especial sentimento de pesar, pois além da 
estreita e fraternal convivência que tivemos ao longo 
de vários anos, no Congresso Nacional, ele tinha liga-
ção com nossa família. Era tio da Srª Helena, esposa 
do meu irmão Júlio Verne. Por toda a contribuição que 
deu à vida pública do seu Estado e do País, ele faz jus 
à homenagem póstuma que ora requeiro.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Há um outro requerimento que os Srs. Senadores 
estão subscrevendo e que aguardamos para a delibe-
ração conjunta. O requerimento depende de votação, 
em cujo encaminhamento poderão fazer uso da pala-
vra os Srs. Senadores que o desejarem.

Para encaminhar a votação, concedo a palavra 
ao Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, com muita honra e com muito pesar assino 
o requerimento proposto pelo seu primeiro signatário, 
que é o Senador Romeu Tuma.

Eu próprio tomei a iniciativa de encaminhar um 
requerimento de voto de pesar, que já está chegando 
à Mesa – e sei que o Senador José Agripino, Líder do 
Democratas nesta Casa, tomou atitude idêntica –, e 
tenho todas as razões para isso.

O Deputado Mussa Demes, especialista em ma-
téria tributária, auditor aposentado da Receita Federal 
que é, estudioso das questões envolvendo uma pos-
sível e necessária reforma tributária neste País, deixa 
uma lacuna intelectual muito grande no Congresso, que 
perde também a convivência com a sua cordialidade, 
com a sua compreensão, com a sua versatilidade.

Entendia de tributação a tênis, era um dos maiores 
conhecedores desse esporte com quem já conversei. 
Sabia todo o perfil dos grandes campeões de tênis, 
sabia tudo porque era essa uma de suas paixões, o 
que mostra a sua capacidade de mergulhar em deta-
lhes, ele que conseguia ver o mundo de maneira muito 
abrangente.

Tenho as razões da amizade, do companheirismo, 
do coleguismo – fui seu Colega de Câmara Federal e, 
até o seu falecimento, era seu Colega de Congresso 
–, e tenho razões familiares. O meu irmão Júlio Verne 
é casado com a Srª Helena Demes do Carmo Ribei-
ro, sobrinha querida, como filha, do Deputado Mussa 
Demes. Então, a minha família também está de luto 
por esse infausto acontecimento.

O voto de pesar que assinei eu gostaria que fos-
se encaminhado à esposa, aos filhos e, sem dúvida, 
à minha cunhada Helena Demes do Carmo Ribeiro, 
porque sei o quanto ela se abalou e sofreu com a per-
da de uma figura tão fundamental na sua formação e 
nos momentos mais difíceis da sua vida.

O Congresso está de luto e é justa a homenagem 
que aqui fazemos. Segundo a informação que tive, o 
Senador Mão Santa, piauiense, dirigiu-se – creio que 
já devidamente oficializada essa missão – ao Cea-
rá, onde será enterrado o Deputado Mussa Demes. 
O Senador José Agripino pediu que o Senador Mão 
Santa representasse a ele e ao Partido Democratas. 
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E eu pedi ao Senador Mão Santa – e sei que lá esta-
rá também o Senador Tasso Jereissati – que também 
falasse em nome dos tucanos desta Casa. Todos os 
tucanos, unanimemente, pensavam assim: admiravam 
e continuam admirando a figura singular de um Depu-
tado estudioso, que se destacava nas comissões, so-
bretudo, pelo seu caráter de reflexão, pelo seu caráter 
eminentemente reflexivo. Era, portanto, um Deputado 
típico de comissão. Quando se tratava de matéria tri-
butária, simplesmente seguíamos sua opinião, por 
entendê-la coerente, sábia.

Enfim, foi uma perda que todos lamentamos.
Portanto, já não mais falando sob o ângulo familiar, 

transmito ao povo do Piauí as minhas sinceras condo-
lências e, em nome do PSDB, porque o Piauí perde 
um grande homem público, como a Câmara perde um 
grande Deputado e o Congresso Nacional, um grande 
Congressista, um grande Parlamentar.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Muito obrigado ao Senador Arthur Virgílio.
Com a palavra o Senador Romeu Tuma, para 

encaminhar a votação.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para encami-

nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, depois da fala do Senador Arthur Virgílio, que com 
Mussa Demes conviveu, eu pouco teria a acrescentar 
sobre a vida parlamentar de S. Exª.

Hoje, pela manhã, meu filho Deputado Robson 
Tuma pediu que eu não deixasse de também transmi-
tir à família de Mussa Demes seu abraço, seu pesar 
pelo falecimento, pelo tempo que conviveu com o De-
putado na Câmara.

Eu diria que, dentro do antigo PFL, tive uma con-
vivência muito intensa com o Deputado Mussa Demes. 
Quando fui Secretário da Receita, tinha nele um bom 
consultor, devido a sua luta, por vários anos, prepa-
rando e apresentando a reforma tributária que, infeliz-
mente, não vingou por uma série de razões que não 
se concebe discutir agora, mas ele era um tributarista 
de primeira grandeza. Era funcionário da Receita Fe-
deral, fiscal aposentado e tinha uma dedicação muito 
forte ao setor tributário.

Peço a V. Exª que transmita à família de Mussa 
Demes os nossos pêsames, a nossa angústia e as 
nossas saudades. Acredito que ela terá o apoio divi-
no para passar este momento difícil com a perda do 
chefe de família.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Muito obrigado, Senador Romeu Tuma.

Há um requerimento também com o mesmo teor, 
assinado pelo Senador Mão Santa e outros Srs. Se-
nadores.

Há ainda outro requerimento do Senador João 
Vicente Claudino, que também pede a inserção em Ata 
de voto de pesar pelo falecimento do Deputado Federal 
Mussa Demes, ocorrido ontem, dia 5 de novembro – 
“Requeiro mais que este voto seja levado ao conheci-
mento da Srª Míriam Demes, com quem ele era casado 
e, por seu intermédio, aos demais familiares”.

E há também um do Senador Arthur Virgílio, que 
requer voto de pesar.

Todos esses requerimentos serão votados em 
conjunto.

Em votação.
Os Srs. Senadores que os aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Passa-se à

ORDEM DO DIA

São as seguintes as matérias cujas apre-
ciações ficam transferidas para a sessão de-
liberativa ordinária, a realizar-se na próxima 
terça-feira, dia 11:

1

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 27, DE 2008 

(Proveniente da Medida Provisória nº 440, de 2008) 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 

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

Projeto de Lei de Conversão nº 27, de 
2008, que dispõe sobre a reestruturação da 
composição remuneratória das Carreiras de 
Auditoria da Receita Federal do Brasil e Audi-
toria-Fiscal do Trabalho, de que trata a Lei no 
10.910, de 15 de julho de 2004, das Carreiras 
da Área Jurídica, de que trata a Lei no 11.358, 
de 19 de outubro de 2006, das Carreiras de 
Gestão Governamental, de que trata a Medi-
da Provisória no 2.229-43, de 6 de setembro 
de 2001; das Carreiras do Banco Central do 
Brasil – BACEN, de que trata a Lei no 9.650, 
de 27 de maio de 1998; e da Carreira de Di-
plomata, de que trata a Lei no 11.440, de 29 
de dezembro de 2006; cria o Plano de Carrei-
ras e Cargos da Susep, o Plano de Carreiras 
e Cargos da CVM e o Plano de Carreiras e 
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Cargos do IPEA; dispõe sobre a remuneração 
dos titulares dos cargos de Técnico de Planeja-
mento P-1501 do Grupo P-1500, de que trata 
a Lei no 9.625, de 7 de abril de 1998, e dos 
integrantes da Carreira Policial Civil dos extin-
tos Territórios Federais do Acre, Amapá, Ron-
dônia e Roraima de que trata a Lei no 11.358, 
de 19 de outubro de 2006, sobre a criação de 
cargos de Defensor Público da União e a cria-
ção de cargos de Analista de Planejamento e 
Orçamento, e sobre o Sistema de Desenvol-
vimento na Carreira – SIDEC; altera as Leis 
nºs 10.910, de 15 de julho de 2004, 11.358, 
de 19 de outubro de 2006, e 9.650, de 27 de 
maio de 1998; revoga dispositivos da Medida 
Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 
2001, das Leis nºs 9.650, de 27 de maio de 
1998, 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 
10.910, de 15 de julho de 2004, 11.094, de 13 
de janeiro de 2005, 11.344, de 8 de setembro 
de 2006, e 11.356, de 19 de outubro de 2006; 
e dá outras providências (proveniente da Me-
dida Provisória nº 440, de 2008).

2

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 28, DE 2008 

(Proveniente da Medida Provisória nº 441, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 28, de 2008, que dispõe 
sobre a reestruturação da composição remune-
ratória das Carreiras de Oficial de Chancelaria 
e de Assistente de Chancelaria, de que trata 
o art. 2º da Lei no 11.440, de 29 de dezembro 
de 2006, da Carreira de Tecnologia Militar, de 
que trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, 
dos cargos do Grupo Defesa Aérea e Controle 
de Tráfego Aéreo – Grupo DACTA, de que trata 
a Lei nº 10.551, de 13 de novembro de 2002, 
dos empregos públicos do Quadro de Pesso-
al do Hospital das Forças Armadas – HFA, 
de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de maio 
de 2001, da Carreira de Supervisor Médico-
Pericial, de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de 
abril de 1998, das Carreiras da Área de Ciên-
cia e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, 
de 28 de julho de 1993, do Plano de Carreiras 
e Cargos da Fundação Oswaldo Cruz – FIO-
CRUZ, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de 
outubro de 2006, das Carreiras e do Plano Es-
pecial de Cargos do Departamento Nacional 
de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, de 

que trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 
2005, da Carreira da Seguridade Social e do 
Trabalho, de que trata a Lei nº 10.483, de 3 de 
julho de 2002, da Carreira Previdenciária, de 
que trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro 
de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares 
dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distrito 
Federal, de que trata a Lei nº 10.486, de 4 de 
julho de 2002, do Plano Especial de Cargos da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus 
– SUFRAMA, de que trata a Lei nº 11.356, de 
19 de outubro de 2006, do Plano Especial de 
Cargos da Empresa Brasileira de Turismo – 
EMBRATUR, de que trata a Lei nº 11.356, de 
19 de outubro de 2006, do Plano de Classifica-
ção de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645, de 
10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de 
Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei 
nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, do Qua-
dro de Pessoal da Imprensa Nacional, de que 
trata a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, 
da Gratificação de Incremento à Atividade de 
Administração do Patrimônio da União -GIAPU, 
de que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro 
de 2005, das Carreiras da área de Meio Am-
biente, de que trata a Lei nº 10.410, de 11 de 
janeiro de 2002, do Plano Especial de Cargos 
do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA, de que trata a 
Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, das 
Carreiras e do Plano Especial de Cargos do 
FNDE, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de 
outubro de 2006, das Carreiras e do Plano 
Especial de Cargos do INEP, de que trata a 
Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, dos 
Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata a Lei 
nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do Quadro 
de Pessoal da Fundação Nacional do Índio – 
FUNAI, do Plano de Carreiras e Cargos do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza-
ção e Qualidade Industrial – INMETRO, de 
que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro 
de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 
de outubro de 2006, do Plano de Carreiras e 
Cargos do Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial – INPI, de que trata a Lei nº 11.355, 
de 19 de outubro de 2006, da Carreira do Se-
guro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 
1º de abril de 2004, das Carreiras e do Plano 
Especial de Cargos do Departamento Na-
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cional de Produção Mineral – DNPM, de que 
trata a Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 
2004, do Quadro de Pessoal da AGU, de que 
trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, 
da Tabela de Vencimentos e da Gratificação 
de Desempenho de Atividade dos Fiscais Fe-
derais Agropecuários, de que trata a Lei nº 
10.883, de 16 de junho de 2004, da Gratifica-
ção de Desempenho de Atividade Técnica de 
Fiscalização Agropecuária -GDATFA, de que 
trata a Lei nº 10.484, de 3 julho de 2002, da 
Gratificação de Desempenho de Atividade de 
Perito Federal Agrário-GDAPA, de que trata a 
Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, da 
Gratificação de Desempenho de Atividade de 
Reforma Agrária-GDARA, de que trata a Lei nº 
11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação 
de Desempenho da Carreira da Previdência, 
da Saúde e do Trabalho – GDPST, de que tra-
ta a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, 
das Carreiras e Planos Especiais de Cargos 
das Agências Reguladoras, de que tratam as 
Leis nºs 10.768, de 19 de novembro de 2003, 
10.871, de 20 de maio de 2004, 10.882, de 9 
de junho de 2004, e 11.357, de 19 de outubro 
de 2006, da Gratificação Temporária das Uni-
dades Gestoras dos Sistemas Estruturadores 
da Administração Pública Federal-GSISTE, de 
que trata a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 
2006; dispõe sobre a instituição da Gratifica-
ção Específica de Produção de Radioisótopos 
e Radiofármacos-GEPR, da Gratificação Es-
pecífica, da Gratificação do Sistema de Admi-
nistração dos Recursos de Informação e In-
formática– GSISP, da Gratificação Temporária 
de Atividade em Escola de Governo-GAEG e 
do Adicional por Plantão Hospitalar; dispõe 
sobre a remuneração dos beneficiados pela 
Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994; dispõe 
sobre a estruturação da Carreira de Médico 
Perito Previdenciário, no âmbito do Quadro 
de Pessoal do Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, do Plano de Carreiras e Car-
gos do Instituto Evandro Chagas e do Centro 
Nacional de Primatas e do Plano Especial de 
Cargos do Ministério da Fazenda; reestrutura 
a Carreira de Agente Penitenciário Federal, 
de que trata a nº Lei nº 10.693, de 25 de ju-
nho de 2003; cria as Carreiras de Especialista 
em Assistência Penitenciária e de Técnico de 
Apoio à Assistência Penitenciária; altera as 
Leis nºs 9.657, de 3 de junho de l998, 11.355, 
de 19 de outubro de 2006, 10.551, de 13 de 

novembro de 2002, 10.225, de 15 de maio 
de 2001, 11.344, de 8 de setembro de 2006, 
8.691, de 28 de julho de 1993, 11.171, de 2 
de setembro de 2005, 10.483, de 3 de julho 
de 2002, 10.355, de 26 de dezembro de 2001, 
11.356, de 19 de outubro de 2006, 11.357, de 
19 de outubro de 2006, 11.090, de 7 de janei-
ro de 2005, 11.095, de 13 de janeiro de 2005, 
10.410, de 11 de janeiro de 2002, 11.156, de 
29 de julho de 2005, 11.319, de 6 de julho de 
2006, 10.855, de 1º de abril de 2004, 11.046, 
de 27 de dezembro de 2004, 10.480, de 2 ju-
lho de 2002, 10.883, de 16 de junho de 2004, 
10.484, de 3 de julho de 2002, 10.550, de 13 
de novembro de 2002, 10.871, de 20 de maio 
de 2004, 10.768, de 19 de novembro de 2003, 
10.882, de 9 de junho de 2004, 11.526, de 4 
de outubro de 2007; revoga dispositivos das 
Leis nºs 8.829, de 22 de dezembro de 1993, 
9.028, de 12 de abril de 1995, 9.657, de 3 de 
junho de 1998, 10.479, de 28 de junho de 2002, 
10.484, de 3 de julho de 2002, 10.551, de 13 de 
novembro de 2002, 10.882, de 9 de junho de 
2004, 10.907, de 15 de julho de 2004, 10.046, 
de 27 de dezembro de 2004, 11.156, de 29 de 
julho de 2005, 11.171, de 2 de setembro de 
2005, 11.319, de 6 de julho de 2006, 11.344, 
de 8 de setembro de 2006, 11.355, de 19 de 
outubro de 2006, 11.357, de 19 de outubro de 
2006; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 441, de 2008).

3

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2008 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64,  

§ 1º, da Constituição) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375 do Regimento Interno)

Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 
2008 (nº 3.452/2008, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que dis-
põe sobre a criação da Carreira de Desenvol-
vimento de Políticas Sociais, sobre a criação 
de cargos de Analista Técnico e de Agente 
Executivo da Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP, sobre a transformação 
de cargos na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA, altera o Anexo I da Lei nº 
10.871, de 20 de maio de 2004, para adaptar 
os quantitativos de cargos da ANVISA, a Lei nº 
11.539, de 8 de novembro de 2007, que dispõe 
sobre a Carreira de Analista de Infra-Estrutura 
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e sobre o cargo isolado de provimento efetivo 
de Especialista em Infra-Estrutura Sênior, e al-
tera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, 
para prever a fórmula de pagamento de cargo 
em comissão ocupado por militar, e a Lei nº 
10.683, de 28 de maio de 2003.

4

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 29, DE 2008 

(Proveniente da Medida Provisória nº 442, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 29, de 2008, que dispõe 
sobre as operações de redesconto pelo Banco 
Central do Brasil, autoriza a emissão da Le-
tra de Arrendamento Mercantil – LAM, altera 
a Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974, e 
dá outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 442, de 2008).

5

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 48, DE 2003

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.

6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 5, DE 2005

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 5, de 2005, tendo 
como primeiro signatário o Senador Cristovam 
Buarque, que altera o artigo 45 da Constitui-
ção para conceder ao brasileiro residente no 
exterior o direito de votar nas eleições.

Parecer sob nº 1.037, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 38, DE 2004

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador Sér-
gio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66, da 
Constituição Federal, para estabelecer o voto 
aberto nos casos em que menciona, terminan-
do com o voto secreto do parlamentar.

Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e 
1.185, de 2007, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio 
Carlos Valadares, – 1º pronunciamento: (sobre 
a Proposta) favorável, nos termos da Emen-
da nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; – 2º 
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de 
Plenário), contrário.

8

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 50, DE 2006

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta 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 do 
parlamentar.

Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta) 
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º 
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 1, de Ple-
nário) Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, 
favorável, com Subemenda, que oferece.

9

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 86, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 86, de 2007, ten-
do como primeiro signatário o Senador Alvaro 
Dias, que altera o § 2º do art. 55 da Constituição 
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Federal (determina o voto aberto para a perda 
de mandato de Deputados e Senadores). 

Pareceres sob nºs 817 e 1.187, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, – 1º pronunciamento: (sobre a Propos-
ta), Relator: Senador Tasso Jereissati, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, 
que apresenta; – 2º pronunciamento: (sobre a 
Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc: Senador 
Flexa Ribeiro, favorável parcialmente, com 
Subemenda, que apresenta.

10

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 7, DE 2008

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 7, de 2008, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Gim Argello, que 
altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Fe-
deral, para transferir da União para o Distrito 
Federal as atribuições de organizar e manter 
a Defensoria Pública do Distrito Federal.

Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

11

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 20, DE 1999 

(Tramitando em conjunto com as  
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18, de 1999; 
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Discussão, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 20, de 1999, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
José Roberto Arruda, que altera o art. 228 da 
Constituição Federal, reduzindo para dezesseis 
anos a idade para imputabilidade penal.

Parecer sob nº 478, de 2007, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes Torres, favorável à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 
1999, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 
e pela rejeição das demais matérias que tra-
mitam em conjunto, com votos contrários dos 
Senadores Sibá Machado, Eduardo Suplicy, 
Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares, 
Pedro Simon, Romero Jucá, e das Senado-
ras Serys Slhessarenko, Lúcia Vânia e, em 

separado, do Senador Aloizio Mercadante e 
da Senadora Patrícia Saboya.

12

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 18, DE 1999 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999; 
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004) 

Proposta de Emenda à Constituição nº 
18, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Romero Jucá, que altera a redação 
do art. 228 da Constituição Federal.

13

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 3, DE 2001 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e 

20, de 1999; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004) 

Proposta de Emenda à Constituição nº 
3, de 2001, tendo como primeiro signatário o 
Senador José Roberto Arruda, que altera o 
art. 228 da Constituição Federal, reduzindo 
para dezesseis anos a idade para imputabi-
lidade penal.

14

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 26, DE 2002 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e 

20, de 1999; 3, de 2001; 90, de 2003; e 9, de 2004) 

Proposta de Emenda à Constituição nº 
26, de 2002, tendo como primeiro signatário 
o Senador Íris Rezende, que altera o art. 228 
da Constituição Federal, para reduzir a idade 
prevista para a imputabilidade penal, nas con-
dições que estabelece.

15

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 90, DE 2003 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e 

20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)

Proposta de Emenda à Constituição nº 
90, de 2003, tendo como primeiro signatário 

NOVEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL494     



Novembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 44367 

o Senador Magno Malta, que inclui parágrafo 
único no art. 228, da Constituição Federal, para 
considerar penalmente imputáveis os maiores 
de treze anos que tenham praticado crimes 
definidos como hediondos.

16

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 9, DE 2004 

(Tramitando em conjunto com as  
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e 

20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003) 

Proposta de Emenda à Constituição nº 
9, de 2004, tendo como primeiro signatário o 
Senador Papaléo Paes, que acrescenta pará-
grafo ao art. 228 da Constituição Federal, para 
determinar a imputabilidade penal quando o 
menor apresentar idade psicológica igual ou 
superior a dezoito anos.

17

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 208, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 208, de 2008 (nº 
518/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre a República 
Federativa do Brasil e o Reino da Espanha so-
bre Reconhecimento Recíproco de Carteiras 
de Habilitação, assinado em Madri, em 17 de 
setembro de 2007.

Parecer favorável, sob nº 1.039, de 
2008, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator: Senador César 
Borges.

18

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, 
de 2003 (nº 2.820/2000, na Casa de origem), 
que altera os arts. 47 e 56 da Lei nº 5.764, de 
16 de dezembro de 1971 (dispõe sobre a ad-
ministração e o conselho fiscal das sociedades 
cooperativas).

Parecer sob nº 95, de 2008, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, 
oferecendo a redação do vencido. 

19

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2003 (nº 5.657/2001, 
na Casa de origem), que acrescenta dispositi-
vo à Lei n.º 8.906, de 4 de julho de 1994, que 
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Or-
dem dos Advogados do Brasil – OAB. (pres-
crição em cinco anos de ação de prestação 
de contas do advogado para o seu cliente, ou 
de terceiros por conta dele).

Parecer favorável, sob nº 1.162, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Demóstenes Torres.

20

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 75, de 2004 (nº 1.071/2003, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 10.334, 
de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de fabricação e comerciali-
zação de lâmpadas incandescentes para uso 
em tensões de valor igual ou superior ao da 
tensão nominal da rede de distribuição, e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 87, de 2007, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Delcídio Amaral.

21

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 103, de 2005 (nº 45/99, 
na Casa de origem), que veda a exigência de 
carta de fiança aos candidatos a empregos 
regidos pela Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT.

Parecer sob nº 198, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Se-
nador Paulo Paim, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que apre-
senta.

22

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2006 (nº 1.696/2003, 
na Casa de origem), que altera o § 2º do art. 
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12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros pri-
vados de assistência à saúde (acrescenta o 
planejamento familiar nos casos de cobertura 
dos planos ou seguros privados de assistên-
cia à saúde).

Parecer favorável, sob nº 145, de 2007, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko.

23

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003, 
na Casa de origem), que altera o inciso XIII 
do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998 (inclui as normas técnicas 
como obras protegidas pela legislação dos 
direitos autorais). 

Parecer favorável, sob nº 376, de 2006, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Roberto Saturnino.

24

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 4, de 2006 (nº 4.730/2004, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi-
dente da República, que dá nova redação aos 
arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (dispõe sobre a 
autenticidade de peças oferecidas para prova 
no processo trabalhista e sobre o cabimento de 
recurso ordinário para instância superior).

Parecer favorável, sob nº 697, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Suplicy.

25

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº 2.822/2003, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
único ao art. 1º da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor so-
bre a boa-fé nas relações de trabalho.

Parecer sob nº 542, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 

Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.

26

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2006

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

Parecer sob nº 1.175, de 2006, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator 
ad hoc: Senador Mão Santa, favorável com a 
Emenda nº 1-CE, que oferece.

27

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 2005 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum.)

Discussão, em segundo turno, do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 142, de 2005, de 
iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito – Desmanche, que altera a redação 
do art. 126 da Lei nº 9.503, de 24 de setembro 
de 1997, renumera e altera o seu parágrafo 
único, passando-o para § 1º e acrescenta os 
§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, instituindo ainda, 
os arts. 126-A e 126-B.

Parecer sob nº 1.045, de 2008, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Efraim Mo-
rais, oferecendo a redação do vencido, para o 
segundo turno regimental.

28

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 30, DE 2003 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2003) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 6, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 30, de 2003, de autoria do 
Senador Sérgio Cabral, que acrescenta artigos 
à Lei nº 8.078/90 – Código do Consumidor, 
obrigando a comunicação prévia da inclusão 
do consumidor em cadastros, bancos de da-
dos, fichas ou registros de inadimplentes, e 
obrigando os fornecedores de bens e serviços 
a fixar data e turno para a entrega de bens e 
prestação de serviços.
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Parecer sob nº 288, de 2007, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Gerson Camata, favorável ao Projeto com a 
Emenda nº 1-CMA, e subemenda que apre-
senta; e contrário ao Projeto de Lei do Senado 
nº 306, de 2003, que tramita em conjunto.

29

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 306, DE 2003 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Lei do Senado nº 30, de 2003) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 6, de 2007)

Projeto de Lei do Senado nº 306, de 
2003, de autoria do Senador Valmir Amaral, 
que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Con-
sumidor), tipificando como crime a manutenção 
de informações negativas sobre consumidor em 
cadastros, banco de dados, fichas ou registros 
por período superior a cinco anos.

30

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2005 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 7, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 169, de 2005, de autoria do 
Senador Paulo Paim, que altera dispositivo da 
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que 
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências.

Parecer sob nº 459, de 2007, da Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CDH 
(Substitutivo), que oferece.

31

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pro-
nunciamento (sobre o Projeto): favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável, 
nos termos de Subemenda, que oferece.

32

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 277, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

Recurso nº 9, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 277, de 2007, de autoria 
do Senador Flávio Arns, que acrescenta pará-
grafo 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. 

Parecer sob nº 874, de 2007, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Wilson Matos, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

33

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum.)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226, 
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta 
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe so-
bre as Comissões Parlamentares de Inquérito 
(tipifica as condutas de fazer afirmação falsa 
ou negar a verdade, na condição de indiciado 
ou acusado, em inquéritos, processos ou Co-
missões Parlamentares de Inquérito).

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do Requerimento nº 
29, de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.

34

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum.)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 32, de 2008, de iniciativa 
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da Comissão Mista Especial sobre Mudanças 
Climáticas, que altera o art. 10 da Lei nº 6.938, 
de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre 
a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação, 
para introduzir critérios relacionados com as 
mudanças climáticas globais no processo de 
licenciamento ambiental de empreendimentos 
com horizonte de operação superior a vinte e 
cinco anos.

35

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum.)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 33, de 2008, de iniciativa 
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças 
Climáticas, que dispõe sobre a Redução Cer-
tificada de Emissão (RCE) (unidade padrão 
de redução de emissão de gases de efeito 
estufa).

36

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e  

143 do Regimento Comum.)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 34, de 2008, de iniciativa 
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças 
Climáticas, que dispõe sobre a concessão 
de subvenção à implementação de Servidão 
Florestal, de Reserva Particular do Patrimônio 
Natural e de reserva legal, e sobre a possibili-
dade de recebimento da subvenção na forma 
de abatimento de dívidas de crédito rural.

37

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e  

143 do Regimento Comum.)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 35, de 2008, de inicia-
tiva da Comissão Mista Especial sobre Mu-
danças Climáticas, que altera dispositivo da 
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 
para viabilizar o acesso, ao Sistema Elétrico 
Interligado Nacional, dos autoprodutores de 
energia elétrica.

38

PARECER Nº 106, DE 2008

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 106, de 2008, da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, Relator 
ad hoc: Senador Flávio Arns, concluindo fa-
voravelmente à Indicação nº 2, de 2007, da 
Senadora Serys Slhessarenko, que sugere à 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, por seu intermédio, à Subcomis-
são de Trabalho Escravo, para analisar todas 
as matérias que tratem do tema e que se en-
contram em tramitação na Casa.

39

REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 778, de 2007, iniciativa da Senadora 
Kátia Abreu, solicitando a remessa do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, à Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, uma 
vez que o prazo na Comissão de Assuntos 
Econômicos encontra-se esgotado. (Fixação 
e ajuste dos parâmetros, índices e indicadores 
de produtividade).

40

REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Ca-
valcanti, solicitando a dispensa do parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos ao Projeto 
de Lei do Senado nº 312, de 2007, uma vez 
que o prazo naquela Comissão já se encontra 
esgotado. (Gestão de florestas públicas; institui 
o Serviço Florestal Brasileiro na estrutura do 
Ministério do Meio Ambiente)

41

REQUERIMENTO Nº 1.230, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.230, de 2007, da Senadora Serys 
Slhessarenko, solicitando voto de censura ao 
juiz Edilson Rumbelsperger Rodrigues, da 1ª 
Vara Criminal e de Menores de Sete Lagoas 
– MG, pela falta de ética e compromisso mo-
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ral ao rejeitar pedidos de medidas cautelares 
contra homens que agrediram ou ameaçaram 
suas companheiras.

Parecer favorável, sob nº 618, de 2008, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Pedro Simon.

42

REQUERIMENTO Nº 847, DE 2008 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 847, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Senador 
Eduardo Azeredo, em razão de correspondên-
cia por ele recebida, subscrita pelo Sr. Marco 
Aurélio Garcia, Assessor Especial de Política 
Externa do Presidente da República, relativa 
ao pronunciamento do Senador na sessão do 
Senado no último dia 11 de junho, sobre a mu-
dança de opinião do Presidente da Venezuela, 
Hugo Chávez, em relação às Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (Farc).

43

REQUERIMENTO Nº 877, DE 2008 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 877, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de congratulação ao governo 
colombiano, aos familiares e ao povo colom-
biano pela libertação da ex-senadora e ex-
candidata presidencial Ingrid Betancourt, de 
onze militares colombianos e três soldados 
americanos, que estavam em poder das Forças 

Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), 

e que este acontecimento seja utilizado como 

marco para o estabelecimento de um processo 

de paz e resolução pacífica do conflito armado 

vivenciado pelo país irmão.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Está levantada a sessão.

Convocamos nova sessão para amanhã, às 9 

horas.

Muito obrigado aos Srs. Senadores.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 9 

minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)

Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)

Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

Rio Grande do Sul
Bloco-PT - Paulo Paim*
PTB - Sérgio Zambiasi*
Maioria-PMDB - Pedro Simon**

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)

Bloco-PT - João Pedro** (S)

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - Paulo Duque* (S)

Bloco-PP - Francisco Dornelles**

Ceará
PDT - Patrícia Saboya*
Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

Paraná
Bloco-PT - Flávio Arns*
PDT - Osmar Dias*
Minoria-PSDB - Alvaro Dias**

Maranhão
Maioria-PMDB - Lobão Filho* (S)

Maioria-PMDB - Roseana Sarney*
PTB - Epitácio Cafeteira**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Maioria-PMDB - José Maranhão*
Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita Júnior*
Bloco-PT - Marina Silva*
Bloco-PT - Tião Viana**

Pará
Minoria-PSDB - Flexa Ribeiro* (S)

PSOL - José Nery* (S)

Minoria-PSDB - Mário Couto**

Espírito Santo
Maioria-PMDB - Gerson Camata*
Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PSB - Renato Casagrande**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio Amaral*
Maioria-PMDB - Valter Pereira* (S)

Minoria-PSDB - Marisa Serrano**

Pernambuco
Minoria-DEM - Marco Maciel*
Minoria-PSDB - Sérgio Guerra*
Maioria-PMDB - Jarbas Vasconcelos**

Piauí
Minoria-DEM - Heráclito Fortes*
Maioria-PMDB - Mão Santa*
PTB - João Vicente Claudino**

Distrito Federal
Minoria-DEM - Adelmir Santana* (S)

PDT - Cristovam Buarque*
PTB - Gim Argello** (S)

São Paulo
Bloco-PT - Aloizio Mercadante*
PTB - Romeu Tuma*
Bloco-PT - Eduardo Suplicy**

Rio Grande do Norte
Maioria-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Minoria-DEM - José Agripino*
Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

Rondônia
Bloco-PT - Fátima Cleide*
Maioria-PMDB - Valdir Raupp*
Bloco-PR - Expedito Júnior**

Minas Gerais
Minoria-PSDB - Eduardo Azeredo*
Maioria-PMDB - Wellington Salgado de
Oliveira* (S)

Minoria-DEM - Eliseu Resende**

Santa Catarina
Bloco-PT - Ideli Salvatti*
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)

Minoria-DEM - Raimundo Colombo**

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

Goiás
Minoria-DEM - Demóstenes Torres*
Minoria-PSDB - Lúcia Vânia*
Minoria-PSDB - Marconi Perillo**

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)

Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Ada Mello** (S)

Amapá
Maioria-PMDB - Gilvam Borges*
Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

Mato Grosso
Minoria-DEM - Gilberto Goellner* (S)

Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

Sergipe
Maioria-PMDB - Almeida Lima*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
PSC - Virginio de Carvalho** (S)

Roraima
Bloco-PT - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

Mandatos
*: Período 2003/2011    **: Período 2007/2015   
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, a partir do ano de 1999 até a data de 8 de novembro de 2007. 

(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes   (DEM-PI)  (15)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO)  (8)

RELATOR: Senador Inácio Arruda   (PC DO B-CE)  (8)

 

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007

Prazo final prorrogado: 22/11/2008

TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )  (1)

Heráclito Fortes   (DEM-PI)

Efraim Morais   (DEM-PB)  (14)

Sérgio Guerra   (PSDB-PE)  (11)

Lúcia Vânia   (PSDB-GO)  (5)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM-GO)

 

 2.  Alvaro Dias   (PSDB-PR)  (4,7)

 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (9)

Fátima Cleide   (PT-RO)  (13)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE)  (3,6)

João Pedro   (PT-AM)  (2,12,17)

 1.  Eduardo Suplicy   (PT-SP)

 2.  Mozarildo Cavalcanti   (PTB-RR)

 

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp   (PMDB-RO)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG)

Valter Pereira   (PMDB-MS)

 1.  Leomar Quintanilha   (PMDB-TO)

 2.  Romero Jucá   (PMDB-RR)

 

PDT
Jefferson Praia   (AM)  (16)  
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2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado. 

(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.6.2008)

Número de membros: 7 titulares  e 5  suplentes

PRESIDENTE: Senador Magno Malta   (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma   (PTB-SP)

RELATOR: Senador Demóstenes Torres   (DEM-GO)
 

Leitura: 04/03/2008
Prazo final: 04/08/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008

Prazo final prorrogado: 13/03/2009

TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM-GO)

Eduardo Azeredo   (PSDB-MG)

 1.  Virginio de Carvalho   (PSC-SE)  (1)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB-PB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Paulo Paim   (PT-RS)  (2)

Magno Malta   (PR-ES)

 1.  Marcelo Crivella   (PRB-RJ)  (3)

 

Maioria ( PMDB )
Almeida Lima   (PMDB-SE)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC)

 1.   

 

PTB
Romeu Tuma   (SP)  1.  Sérgio Zambiasi   (RS)

 
Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
3. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.



118 segunda-feira 10 ORDEM DO DIA novembro de 2008

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DO SENADO
FEDERAL

Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, aprovado em 5.3.2008)

Número de membros: 5

 

Leitura: 05/03/2008

TITULARES

Senador Gerson Camata   (PMDB)

Senador César Borges   (PR)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)

Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Senador Marco Maciel   (DEM)
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2) COMISSÃO DE JURISTAS COM A FINALIDADE DE ELABORAR PROJETO DE CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL

Finalidade: Elaborar, no prazo de 180 dias, projeto de Código de Processo Penal. 

(Requerimento nº 227, de 2008, aprovado em 25.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 751, de 2008, aprovado em 10.06.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 794, de 2008, aprovado em 18.06.2008)

Número de membros: 9

COORDENADOR: Hamilton Carvalhido  
RELATOR-GERAL: Eugenio Pacelli de Oliveira  

 

Leitura: 25/03/2008
Designação: 01/07/2008

MEMBROS

Antonio Corrêa 

Antonio Magalhães Gomes Filho 

Eugenio Pacelli de Oliveira 

Fabiano Augusto Martins Silveira 

Félix Valois Coelho Júnior 

Hamilton Carvalhido 

Jacinto Nelson de Miranda Coutinho 

Sandro Torres Avelar 

Tito Souza do Amaral 
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3) COMISSÃO TEMPORÁRIA - RISCO AMBIENTAL EM MUNICÍPIOS RELACIONADOS
PELO INPE

Finalidade: Destinada a verificar, no prazo de doze meses, o risco ambiental em que vivem Municípios
relacionados pelo Instituto Nacional de Pesquisa - INPE em seu "Mapa do desmatamento". Em aditamento
pelo Requerimento nº 495, de 2008, a Comissão passa a analisar 36 municípios em conformidade com o
INPE em seu "Mapa de desmatamento". 

(Requerimento nº 193, de 2008, aprovado em 25.3.2008)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE: Senador Jayme Campos  
VICE-PRESIDENTE: Senador João Pedro  

RELATOR: Senador Flexa Ribeiro  
 

Leitura: 25/03/2008
Instalação: 10/04/2008

Prazo final: 22/12/2008

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Jayme Campos   (DEM)

Senador Flexa Ribeiro   (PSDB)

1. Senador Gilberto Goellner   (DEM)

2. Senador Mário Couto   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Senador João Pedro   (PT) 1. Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB )
Senador Valdir Raupp   (PMDB) 1. Senador Leomar Quintanilha   (PMDB)

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. Senador Romeu Tuma 
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5) COMISSÃO TEMPORÁRIA - TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco. 

(Requerimento nº 115, de 2008, aprovado em 02.07.2008)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena  
VICE-PRESIDENTE: Senador Gim Argello  

RELATOR: Senadora Rosalba Ciarlini  
 

Leitura: 02/07/2008
Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008

Prazo final: 22/12/2008

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Efraim Morais   (DEM)

2. Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) 1. Senador Eduardo Suplicy   (PT)

Maioria ( PMDB )
Senador José Maranhão   (PMDB) 1. Senador Almeida Lima   (PMDB)

PTB
Senador Gim Argello 1. Senador João Vicente Claudino 
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6) COMISSÃO TEMPORÁRIA - ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE PAZ NA
COLÔMBIA

Finalidade: Acompanhar "in loco", junto ao Senado Colombiano, o atual estágio do processo de paz e de
defesa dos direitos humanos. 

(Requerimento nº 756, de 2008, aprovado em 02.07.2008)

Número de membros: 3

 

Leitura: 02/07/2008
Designação: 26/08/2008

TITULARES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )

Senador João Pedro   (PT)

Maioria ( PMDB )
 

PSDB
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS  - CAE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Aloizio Mercadante  (PT-SP)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (3)

Eduardo Suplicy   (PT)

Francisco Dornelles   (PP)

Delcídio Amaral   (PT)

Aloizio Mercadante   (PT)

Renato Casagrande   (PSB)

Expedito Júnior   (PR)

Serys Slhessarenko   (PT)

 

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  Ideli Salvatti   (PT)

 3.  Marina Silva   (PT)  (8)

 4.  Marcelo Crivella   (PRB)

 5.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 6.  Patrícia Saboya   (PDT)  (1)

 7.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 8.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB )
Romero Jucá   (PMDB)

Valdir Raupp   (PMDB)

Pedro Simon   (PMDB)

Mão Santa   (PMDB)

Gilvam Borges   (PMDB)  (5,12)

Neuto De Conto   (PMDB)

Gerson Camata   (PMDB)

 1.  Valter Pereira   (PMDB)

 2.  Roseana Sarney   (PMDB)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 5.  Lobão Filho   (PMDB)  (6)

 6.  Paulo Duque   (PMDB)

 7.  Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana   (DEM)

Heráclito Fortes   (DEM)

Eliseu Resende   (DEM)

Jayme Campos   (DEM)

Kátia Abreu   (DEM)  (11,13)

Raimundo Colombo   (DEM)  (10)

Cícero Lucena   (PSDB)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

Sérgio Guerra   (PSDB)

Tasso Jereissati   (PSDB)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM)

 2.  Antonio Carlos Júnior   (DEM)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 5.  Marco Maciel   (DEM)

 6.  Romeu Tuma   (PTB)  (2)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB)

 8.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

 9.  Marconi Perillo   (PSDB)

 10.  João Tenório   (PSDB)

PTB  (4)

João Vicente Claudino  1.  Sérgio Zambiasi   (9)

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=38
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Gim Argello  2.   

PDT
Osmar Dias  1.  Jefferson Praia   (7)

Notas:
1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
7. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
8. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
9. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
13. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344

E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local. 

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (3)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)

VAGO   (6)

Expedito Júnior   (PR)

 1.  Delcídio Amaral   (PT)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT)

 3.  João Vicente Claudino   (PTB)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp   (PMDB)

VAGO   (4)

 1.  Mão Santa   (PMDB)

 2.  Renato Casagrande   (PSB)  (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini   (DEM)

Raimundo Colombo   (DEM)  (7)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 

 1.  VAGO   (5)

 

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 3.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

PDT PSDB PMDB  (1)

Cícero Lucena   (PSDB)  1.   

 
Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516

Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=1313
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1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Debater e examinar a situação da Previdência Social 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516

Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REFORMA TRIBUTÁRIA

Finalidade: Avaliar a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional na forma do inciso XV do art. 52 da
Constituição Federal, assim como tratar de matérias referentes à Reforma Tributária 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Neuto De Conto  (PMDB-SC)

RELATOR:  Senador Francisco Dornelles  (PP-RJ)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (3)

Eduardo Suplicy   (PT)

Francisco Dornelles   (PP)

 1.  Renato Casagrande   (PSB)

 2.  Ideli Salvatti   (PT)

Maioria ( PMDB )
Mão Santa   (PMDB)

Neuto De Conto   (PMDB)

 1.   

 2.   

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo   (DEM)  (4)

Osmar Dias   (PDT)  (1)

Tasso Jereissati   (PSDB)

 1.  João Tenório   (PSDB)  (2)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)  (2)

 3.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 
Notas:
1. Vaga cedida ao PDT
2. Vaga cedida ao PSDB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516

Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=1392
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1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REGULAMENTAÇÃO DOS MARCOS
REGULATÓRIOS

Finalidade: Debater e estudar a regulamentação dos Marcos Regulatórios nos diversos setores de
atividades que compreendem serviços concedidos pelo Governo, como telecomunicações, aviação civil,
rodovias, saneamento, ferrovias, portos, mercado de gás natural, geração de energia elétrica, parcerias
público-privadas, etc. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Sérgio Guerra  (PSDB-PE)
RELATOR:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (1)

Delcídio Amaral   (PT)

Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  Francisco Dornelles   (PP)

 2.  Renato Casagrande   (PSB)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp   (PMDB)

VAGO   (2)

 1.  Romero Jucá   (PMDB)

 2.  Valter Pereira   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO   (3)

Eliseu Resende   (DEM)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 1.  José Agripino   (DEM)

 2.  Romeu Tuma   (PTB)

 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. Vago, em virtude de a Senadora Kátia Abreu encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de
30.6.2008 a 28.10.2008, e ter sido substituída pelo Senador Marco Antônio Costa, na Comissão de Assuntos Econômicos. (Of. nº 62/08-GLDEM)

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516

Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=1394
www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=1394
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS  - CAS
Número de membros: 21 titulares  e 21 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Patrícia Saboya  (PDT-CE)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (5)

Patrícia Saboya   (PDT)  (3)

Flávio Arns   (PT)

Augusto Botelho   (PT)

Paulo Paim   (PT)

Marcelo Crivella   (PRB)

Inácio Arruda   (PC DO B)

José Nery   (PSOL)

 1.  Fátima Cleide   (PT)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT)

 3.  Expedito Júnior   (PR)

 4.  VAGO   (1,2,13)

 5.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 6.  Ideli Salvatti   (PT)

 7.  Magno Malta   (PR)

Maioria ( PMDB )
Romero Jucá   (PMDB)

VAGO   (9)

VAGO   (6)

Valdir Raupp   (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

 1.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 2.  Valter Pereira   (PMDB)

 3.  Pedro Simon   (PMDB)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB)

 5.   

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM)

Jayme Campos   (DEM)

Kátia Abreu   (DEM)  (12,15)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

Lúcia Vânia   (PSDB)

Papaléo Paes   (PSDB)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM)  (10)

 4.  Romeu Tuma   (PTB)  (4)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB)

 7.  Marisa Serrano   (PSDB)

PTB  (7)

Mozarildo Cavalcanti   (8,11)  1.  Ada Mello   (14)

PDT
João Durval  1.  Cristovam Buarque 
Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=40
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8. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário n.º 09 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652

E-mail: scomcas@senado.gov.br

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Marcelo Crivella  (PRB-RJ)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (1)

Paulo Paim   (PT)

Marcelo Crivella   (PRB)

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.   

Maioria (PMDB) e PDT
VAGO   (2)  1.   

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jayme Campos   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  VAGO   (3)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
3. Vago, em virtude de a Senadora Kátia Abreu encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de
30.6.2008 a 28.10.2008, e ter sido substituída pelo Senador Marco Antônio Costa, na Comissão de Assuntos Sociais. (Of. nº 62/08-GLDEM)

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PT-PR)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (1)

Flávio Arns   (PT)

Paulo Paim   (PT)

 1.  Fátima Cleide   (PT)

 2.   

Maioria (PMDB) e PDT
VAGO   (2)  1.   

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 

 

 1.  Papaléo Paes   (PSDB)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB)

 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA DA
SAÚDE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Papaléo Paes  (PSDB-AP)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (1)

Augusto Botelho   (PT)

Flávio Arns   (PT)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 2.   

Maioria (PMDB) e PDT
João Durval   (PDT)  1.  Adelmir Santana   (DEM)  (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini   (DEM)

Papaléo Paes   (PSDB)

 1.  VAGO   (3)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vaga cedida pelo PDT ao DEM.
3. Vago, em virtude de a Senadora Kátia Abreu encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de
30.6.2008 a 28.10.2008, e ter sido substituída pelo Senador Marco Antônio Costa, na Comissão de Assuntos Sociais. (Of. nº 62/08-GLDEM)

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=1324
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  - CCJ
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel  (DEM-PE)  (2)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (4)

Serys Slhessarenko   (PT)

Marina Silva   (PT)  (8)

Eduardo Suplicy   (PT)

Aloizio Mercadante   (PT)

Ideli Salvatti   (PT)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)  (13)

 2.  Francisco Dornelles   (PP)  (1,12,13)

 3.  César Borges   (PR)

 4.  Expedito Júnior   (PR)  (13,14)

 5.  Magno Malta   (PR)

 6.  Marcelo Crivella   (PRB)  (16)

Maioria ( PMDB )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

Pedro Simon   (PMDB)

Romero Jucá   (PMDB)

Almeida Lima   (PMDB)

Valter Pereira   (PMDB)

Gilvam Borges   (PMDB)  (7,15)

 1.  Roseana Sarney   (PMDB)

 2.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

 3.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB)

 5.  José Maranhão   (PMDB)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana   (DEM)

Marco Maciel   (DEM)

Demóstenes Torres   (DEM)

Kátia Abreu   (DEM)  (11,17)

Antonio Carlos Júnior   (DEM)

Arthur Virgílio   (PSDB)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

Lúcia Vânia   (PSDB)

Tasso Jereissati   (PSDB)

 1.  Eliseu Resende   (DEM)

 2.  Jayme Campos   (DEM)

 3.  José Agripino   (DEM)

 4.  Alvaro Dias   (PSDB)  (3)

 5.  Virginio de Carvalho   (PSC)  (6)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 7.  João Tenório   (PSDB)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB)

 9.  Mário Couto   (PSDB)

PTB  (5)

Epitácio Cafeteira  1.  Mozarildo Cavalcanti 

PDT
Osmar Dias   (9)  1.  Cristovam Buarque   (10)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. Eleito em 8.8.2007.
3. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=34
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cristovam Buarque  (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Gilvam Borges  (PMDB-AP)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (3)

Flávio Arns   (PT)

Augusto Botelho   (PT)

Fátima Cleide   (PT)

Paulo Paim   (PT)

Ideli Salvatti   (PT)

Inácio Arruda   (PC DO B)

Renato Casagrande   (PSB)

João Ribeiro   (PR)

 1.  Patrícia Saboya   (PDT)  (1)

 2.  João Pedro   (PT)

 3.  Marina Silva   (PT)  (12)

 4.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 5.  Francisco Dornelles   (PP)

 6.  Marcelo Crivella   (PRB)

 7.  João Vicente Claudino   (PTB)

 8.  Magno Malta   (PR)

Maioria ( PMDB )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Gilvam Borges   (PMDB)  (8,16)

Mão Santa   (PMDB)

Valdir Raupp   (PMDB)

Paulo Duque   (PMDB)

Lobão Filho   (PMDB)  (5,9)

Gerson Camata   (PMDB)

 1.  Romero Jucá   (PMDB)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 3.  Pedro Simon   (PMDB)

 4.  Valter Pereira   (PMDB)

 5.  Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

 6.  VAGO   (15,17)

 7.  Neuto De Conto   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO   (4)

Heráclito Fortes   (DEM)

Virginio de Carvalho   (PSC)  (6)

Marco Maciel   (DEM)

Raimundo Colombo   (DEM)  (13)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marconi Perillo   (PSDB)

Marisa Serrano   (PSDB)

Papaléo Paes   (PSDB)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  VAGO   (11)

 3.  Gilberto Goellner   (DEM)

 4.  José Agripino   (DEM)

 5.  Kátia Abreu   (DEM)  (14,18)

 6.  Romeu Tuma   (PTB)  (2)

 7.  Cícero Lucena   (PSDB)

 8.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB)

 10.  Lúcia Vânia   (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi   (7)

 

 1.   

 2.   

PDT
Cristovam Buarque  1.  VAGO   (10)
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Número de membros: 12 titulares  e 12 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO  
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

Paulo Paim   (PT)

Flávio Arns   (PT)

Sérgio Zambiasi   (PTB)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 2.  Ideli Salvatti   (PT)

 3.  Magno Malta   (PR)

Maioria ( PMDB )
VAGO   (3)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Paulo Duque   (PMDB)

 1.  Marcelo Crivella   (PRB)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB)

 3.  Valter Pereira   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO   (4)

Romeu Tuma   (PTB)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)

Marconi Perillo   (PSDB)

 1.  VAGO   (1)

 2.  Marco Maciel   (DEM)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM)  (5)

 4.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

 5.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
Francisco Dornelles   (PP)  1.  Cristovam Buarque 

 
Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE  - CMA

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Leomar Quintanilha  (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

Renato Casagrande   (PSB)

Marina Silva   (PT)  (7)

Fátima Cleide   (PT)

César Borges   (PR)

 

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

 3.  Serys Slhessarenko   (PT)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 5.  Expedito Júnior   (PR)

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha   (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Valdir Raupp   (PMDB)

Valter Pereira   (PMDB)

 1.  Romero Jucá   (PMDB)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB)  (5,11)

 3.  Almeida Lima   (PMDB)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Eliseu Resende   (DEM)

Heráclito Fortes   (DEM)

Gilberto Goellner   (DEM)

José Agripino   (DEM)

Cícero Lucena   (PSDB)  (10)

Marisa Serrano   (PSDB)

Marconi Perillo   (PSDB)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  VAGO   (1)

 3.  VAGO   (3)

 4.  Raimundo Colombo   (DEM)  (9)

 5.  Papaléo Paes   (PSDB)  (4)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB)

PTB
Gim Argello   (6)  1.   

PDT
Jefferson Praia   (8)  1.   
Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 -
GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=50
www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=50


146 segunda-feira 10 ORDEM DO DIA novembro de 2008

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060

E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - AQUECIMENTO GLOBAL

Finalidade: Estudar as mudanças climáticas em conseqüência do aquecimento global 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Marconi Perillo  (PSDB-GO)

RELATOR:  VAGO  

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (1)

Renato Casagrande   (PSB)

Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  Expedito Júnior   (PR)

Maioria ( PMDB )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO   (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
 

Marconi Perillo   (PSDB)

VAGO   (3)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB)

 

 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

César Borges   (PR)

Serys Slhessarenko   (PT)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)  1.  VAGO   (3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO   (1)

Cícero Lucena   (PSDB)  (5,7)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 
Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - FÓRUM DAS ÁGUAS DAS AMÉRICAS E FÓRUM
MUNDIAL DA ÁGUA

Finalidade: Participar e Acompanhar as atividades do Fórum das Águas das Américas, a realizar-se no
Brasil, e do V Fórum Mundial da Água, que acontecerá em Istambul, Turquia, em março de 2009. 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Marina Silva  (PT-AC)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )

Marina Silva   (PT)  (1)

Renato Casagrande   (PSB)

 1.  Fátima Cleide   (PT)

 2.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha   (PMDB)  1.  Almeida Lima   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Marisa Serrano   (PSDB)

Gilberto Goellner   (DEM)

 1.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 2.  Adelmir Santana   (DEM)

 
Notas:
1. Em 18.06.2008, a Senadora Marina Silva é designada titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão(Of. Nº 57/2008-CMA).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=1430
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5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO    (2)

RELATOR:  Senador Expedito Júnior  (PR-RO)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )

Renato Casagrande   (PSB)

VAGO   (1)

 1.  Expedito Júnior   (PR)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha   (PMDB)  1.  VAGO   (3,5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Flexa Ribeiro   (PSDB)

Gilberto Goellner   (DEM)

 1.  VAGO   (4)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)

 
Notas:
1. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
2. O Senador Sibá Machado deixou o cargo em 14.05.2008.
3. Em 18/06/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 58/2008-CMA).
4. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
5. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=1429
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  - CDH
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (8)

Flávio Arns   (PT)

Fátima Cleide   (PT)

Paulo Paim   (PT)

Patrícia Saboya   (PDT)  (5)

Inácio Arruda   (PC DO B)

José Nery   (PSOL)  (1,2)

 1.  Serys Slhessarenko   (PT)

 2.  Eduardo Suplicy   (PT)

 3.  Marina Silva   (PT)  (12)

 4.  Ideli Salvatti   (PT)

 5.  Marcelo Crivella   (PRB)

 

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha   (PMDB)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

Paulo Duque   (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Gilvam Borges   (PMDB)  (11,13)

 1.  Mão Santa   (PMDB)

 2.  Romero Jucá   (PMDB)

 3.  Roseana Sarney   (PMDB)

 4.  Valter Pereira   (PMDB)

 5.  Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
César Borges   (PR)  (4)

Eliseu Resende   (DEM)

Romeu Tuma   (PTB)  (6)

Gilberto Goellner   (DEM)

Arthur Virgílio   (PSDB)

Cícero Lucena   (PSDB)

Magno Malta   (PR)  (3,7)

 1.  VAGO 

 2.  Heráclito Fortes   (DEM)

 3.  Jayme Campos   (DEM)

 4.  Virginio de Carvalho   (PSC)  (10)

 5.  Mário Couto   (PSDB)

 6.  Lúcia Vânia   (PSDB)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB)

PTB  (9)

  1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Cristovam Buarque  1.   
Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao PSOL.
2. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo ao PSOL.
3. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
4. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
5. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
6. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
7. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
8. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
9. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=834
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10. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
11. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
13. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646

E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Leomar Quintanilha  (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Lúcia Vânia  (PSDB-GO)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

Paulo Paim   (PT)

Serys Slhessarenko   (PT)

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  VAGO   (4)

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha   (PMDB)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

 1.  VAGO   (3)

 2.   

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO   (1)

Heráclito Fortes   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.   

 2.   

 3.  Papaléo Paes   (PSDB)

 
Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of. 111/2008-GLPMDB).
4. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador José Nery  (PSOL-PA)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Inácio Arruda  (PC DO B-CE)

Prazo final:  22/03/2009

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (3)

Eduardo Suplicy   (PT)

José Nery   (PSOL)  (2)

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  Patrícia Saboya   (PDT)

Maioria ( PMDB )
Inácio Arruda   (PC DO B)  1.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO   (1)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  VAGO   (4)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

 
Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao PSOL.
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Ideli Salvatti  (PT-SC)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )

Ideli Salvatti   (PT)

Serys Slhessarenko   (PT)

 1.  Fátima Cleide   (PT)

 2.  Patrícia Saboya   (PDT)  (2)

Maioria ( PMDB )
Roseana Sarney   (PMDB)  1.   

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO   (1)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  Romeu Tuma   (PTB)

 2.   

 
Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL  - CRE
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Heráclito Fortes  (DEM-PI)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (4)

Eduardo Suplicy   (PT)

Marcelo Crivella   (PRB)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Mozarildo Cavalcanti   (PTB)

João Ribeiro   (PR)

 

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 2.  Aloizio Mercadante   (PT)

 3.  Augusto Botelho   (PT)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT)

 5.  Marina Silva   (PT)  (17)

 6.  Francisco Dornelles   (PP)

Maioria ( PMDB )
Pedro Simon   (PMDB)

Mão Santa   (PMDB)

Almeida Lima   (PMDB)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

Paulo Duque   (PMDB)

 1.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)  (1)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

 4.  Gilvam Borges   (PMDB)  (14,19)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB)  (5,16)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Heráclito Fortes   (DEM)

Marco Maciel   (DEM)

Virginio de Carvalho   (PSC)  (13)

Romeu Tuma   (PTB)  (3)

Arthur Virgílio   (PSDB)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

João Tenório   (PSDB)

 1.  José Nery   (PSOL)  (6)

 2.  César Borges   (PR)  (2)

 3.  Kátia Abreu   (DEM)  (18,22)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 5.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 6.  Tasso Jereissati   (PSDB)  (12)

 7.  Sérgio Guerra   (PSDB)

PTB  (7)

Ada Mello   (8,9,10,11,20,21)  1.   

PDT
Cristovam Buarque  1.  Jefferson Praia   (15)

Notas:
1. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
6. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=54


novembro de 2008 ORDEM DO DIA segunda-feira 10 161

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO    (1,6,7)

VICE-PRESIDENTE:  Senador João Ribeiro  (PR-TO)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

VAGO   (3,4,8)

João Ribeiro   (PR)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB )
Mão Santa   (PMDB)

 

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma   (PTB)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB)

PDT
Cristovam Buarque  1.  VAGO   (5)

 
Notas:
1. Senador Fernando Collor, eleito em 01.03.2007, encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 29.08.2007, pelo prazo de 121 dias
(Requerimento nº 968, de 2007).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
7. Em 07.10.2008, vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
8. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Romeu Tuma  (PTB-SP)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

VAGO   (1)  1.  Marcelo Crivella   (PRB)

Maioria ( PMDB )
Paulo Duque   (PMDB)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma   (PTB)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
VAGO   (3)  1.   

 
Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Marconi Perillo  (PSDB-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

Serys Slhessarenko   (PT)

Delcídio Amaral   (PT)

Ideli Salvatti   (PT)

Francisco Dornelles   (PP)

Inácio Arruda   (PC DO B)

Expedito Júnior   (PR)

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  Fátima Cleide   (PT)

 3.  Aloizio Mercadante   (PT)

 4.  João Ribeiro   (PR)

 5.  Augusto Botelho   (PT)

 6.  Renato Casagrande   (PSB)

Maioria ( PMDB )
Romero Jucá   (PMDB)

Valdir Raupp   (PMDB)

Leomar Quintanilha   (PMDB)

Gilvam Borges   (PMDB)  (5,9)

Valter Pereira   (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

 1.  Lobão Filho   (PMDB)  (3,6)

 2.  José Maranhão   (PMDB)

 3.  VAGO   (8,10)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB)

 5.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

 6.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM)

Eliseu Resende   (DEM)

Jayme Campos   (DEM)

Heráclito Fortes   (DEM)

Raimundo Colombo   (DEM)  (7)

João Tenório   (PSDB)

Marconi Perillo   (PSDB)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM)

 2.  Marco Maciel   (DEM)

 3.  Adelmir Santana   (DEM)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 5.  Romeu Tuma   (PTB)  (1)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB)

 7.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

 8.  Mário Couto   (PSDB)

 9.  Tasso Jereissati   (PSDB)

PTB  (4)

Gim Argello  1.  João Vicente Claudino 

PDT
João Durval  1.   
Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO  - CDR
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Lúcia Vânia  (PSDB-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana  (DEM-DF)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (4)

Fátima Cleide   (PT)

Patrícia Saboya   (PDT)  (3)

João Pedro   (PT)

João Vicente Claudino   (PTB)

 

 1.  VAGO   (8)

 2.  Expedito Júnior   (PR)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 4.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 5.  José Nery   (PSOL)  (1)

Maioria ( PMDB )
José Maranhão   (PMDB)

Gim Argello   (PTB)  (2)

Romero Jucá   (PMDB)  (5,12)

Valter Pereira   (PMDB)

 1.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 2.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

 3.  Pedro Simon   (PMDB)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM)

Adelmir Santana   (DEM)

Marco Maciel   (DEM)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

Marisa Serrano   (PSDB)

Cícero Lucena   (PSDB)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM)

 2.  Jayme Campos   (DEM)

 3.  Kátia Abreu   (DEM)  (10,13)

 4.  Virginio de Carvalho   (PSC)  (7)

 5.  Tasso Jereissati   (PSDB)

 6.  Marconi Perillo   (PSDB)  (11)

 7.  João Tenório   (PSDB)

PTB  (6)

Mozarildo Cavalcanti  1.   

PDT
Jefferson Praia   (9)  1.  Osmar Dias 
Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo ao PSOL.
2. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
6. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
7. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
8. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
9. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
10. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA  - CRA
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Neuto De Conto  (PMDB-SC)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Expedito Júnior  (PR-RO)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

Delcídio Amaral   (PT)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Expedito Júnior   (PR)

João Pedro   (PT)

 

 1.  Paulo Paim   (PT)

 2.  VAGO   (5,7)

 3.  César Borges   (PR)

 4.  Augusto Botelho   (PT)

 5.  José Nery   (PSOL)  (1)

Maioria ( PMDB )
VAGO   (3)

Leomar Quintanilha   (PMDB)

Pedro Simon   (PMDB)

Neuto De Conto   (PMDB)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  Romero Jucá   (PMDB)

 3.  Valter Pereira   (PMDB)

 4.  Mão Santa   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Heráclito Fortes   (DEM)

Jayme Campos   (DEM)

Gilberto Goellner   (DEM)

Kátia Abreu   (DEM)  (9,11)

Cícero Lucena   (PSDB)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

Marisa Serrano   (PSDB)

 1.  VAGO   (4)

 2.  Eliseu Resende   (DEM)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM)  (8)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 5.  Marconi Perillo   (PSDB)

 6.  João Tenório   (PSDB)

 7.  Sérgio Guerra   (PSDB)

PTB  (6)

VAGO   (10)  1.   

PDT
Osmar Dias  1.  João Durval 
Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo ao PSOL.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
6. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
7. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
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11. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS -

Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador João Tenório  (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO    (3)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (1)

VAGO   (2)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 1.  Paulo Paim   (PT)

 2.  Expedito Júnior   (PR)

Maioria ( PMDB )
Valter Pereira   (PMDB)

Neuto De Conto   (PMDB)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  Mão Santa   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM)

 

João Tenório   (PSDB)

Marisa Serrano   (PSDB)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM)  (4)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 3.  Cícero Lucena   (PSDB)

 

 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Sibá Machado deixou o cargo em 14.05.2008.
4. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA  - CCT

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Wellington Salgado de Oliveira  (PMDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Marcelo Crivella  (PRB-RJ)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

Marcelo Crivella   (PRB)

Augusto Botelho   (PT)

Renato Casagrande   (PSB)

Ideli Salvatti   (PT)

 

 1.  Expedito Júnior   (PR)

 2.  Flávio Arns   (PT)

 3.  João Ribeiro   (PR)

 4.  Francisco Dornelles   (PP)

 5.  Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp   (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Gilvam Borges   (PMDB)  (5,8)

Valter Pereira   (PMDB)

 1.  Romero Jucá   (PMDB)

 2.  Gerson Camata   (PMDB)

 3.  Gim Argello   (PTB)  (6,7)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM)

Romeu Tuma   (PTB)  (1)

Virginio de Carvalho   (PSC)  (4)

Antonio Carlos Júnior   (DEM)

João Tenório   (PSDB)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

Cícero Lucena   (PSDB)

 1.  Eliseu Resende   (DEM)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM)

 3.  Marco Maciel   (DEM)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 5.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 6.  Marconi Perillo   (PSDB)

 7.  Sérgio Guerra   (PSDB)  (9)

PTB  (3)

Sérgio Zambiasi  1.   

PDT
Cristovam Buarque  1.   
Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
4. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
6. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
7. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
8. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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9. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS -

Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025

E-mail: scomcct@senado.gov.br

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (1)

Flávio Arns   (PT)

Renato Casagrande   (PSB)

 1.  Sérgio Zambiasi   (PTB)

 2.  Expedito Júnior   (PR)

Maioria ( PMDB )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO   (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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11.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PÓLOS TECNOLÓGICOS

Finalidade: Estudo, acompanhamento e apoio ao desenvolvimento dos Pólos Tecnológicos 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

Marcelo Crivella   (PRB)

Augusto Botelho   (PT)

 1.  Francisco Dornelles   (PP)

 2.  Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB )
Mão Santa   (PMDB)  1.  VAGO   (3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma   (PTB)  (1)

Cícero Lucena   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

 
Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=1400


novembro de 2008 ORDEM DO DIA segunda-feira 10 177

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

COMPOSIÇÃO

PROCURADORIA PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

 

SENADOR BLOCO / PARTIDO
 Demóstenes Torres   (DEM/GO)  (1)   Bloco Parlamentar da Minoria  

 João Tenório   (PSDB/AL)  (1)   Bloco Parlamentar da Minoria  

 Antonio Carlos Valadares   (PSB/SE)  (2)   Bloco de Apoio ao Governo  

     PMDB  

 Gim Argello   (PTB/DF)  (1)   PTB  

Atualização:  17/04/2008

Notas:

1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3311-5255   Fax:3311-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS

1) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Número de membros: 15 titulares  e 15 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Leomar Quintanilha  (PMDB-TO)  (5)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana  (DEM-DF)  (3)

1ª Eleição Geral:  19/04/1995

2ª Eleição Geral:  30/06/1999

3ª Eleição Geral:  27/06/2001

4ª Eleição Geral:  13/03/2003

5ª Eleição Geral:  23/11/2005

6ª Eleição Geral:  06/03/2007

 

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Augusto Botelho   (PT-RR)

João Pedro   (PT-AM)  (6)

Renato Casagrande   (PSB-ES)

João Vicente Claudino   (PTB-PI)  (2)

Eduardo Suplicy   (PT-SP)

 1.  VAGO 

 2.  Fátima Cleide   (PT-RO)  (4)

 3.  Ideli Salvatti   (PT-SC)  (1)

 4.   

 5.   

Maioria ( PMDB )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG)

Almeida Lima   (PMDB-SE)  (7)

Gilvam Borges   (PMDB-AP)

Leomar Quintanilha   (PMDB-TO)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB-RO)

 2.  Gerson Camata   (PMDB-ES)

 3.  Romero Jucá   (PMDB-RR)

 4.  José Maranhão   (PMDB-PB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM-GO)

Heráclito Fortes   (DEM-PI)
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